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Uitbreiding Windpark Nieuwe Waterweg 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veertien belangstellenden uit Hoek van Holland hebben op 20 januari 2021 tussen 19.00-20.00 

uur de digitale informatiebijeenkomst plaats over de uitbreiding van het Windpark Nieuwe 

Waterweg. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Eneco, FMT Ontwikkeling en gemeente 

Rotterdam. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden te informeren over de stand van 

zaken in het project en gelegenheid te bieden voor het stellen van vragen. 

 

Achtergrondinformatie 

Eind november 2019 is het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend. Met deze plannen halveert 

Rotterdam de CO2-uitstoot in de komende tien jaar. Een van de maatregelen uit het klimaatakkoord is 

het versnellen van vier windenergieprojecten in de Rotterdamse regio, waaronder de uitbreiding van 

windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. In de afgelopen maanden is er door de initiatiefnemers 

FMT Ontwikkeling en Eneco een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin gekeken is hoe de 

windmolens op een goede manier in de omgeving ingepast kunnen worden. 

 

Het huidige windpark bestaat uit zes windmolens. Ten westen van dit windpark op het bedrijventerrein 
bij de Hoeksebaan zijn wellicht mogelijkheden om extra windturbines te plaatsen, te weten op het terrein 
van afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland en op het terrein van Renewi. Met 
het bestuur van Loswal “De Bonnen” vinden er gesprekken plaats of het hierboven beschreven 
onderzoeksgebied uitgebreid kan worden met het terrein van Loswal “De Bonnen. 

Verloop van de digitale informatiebijeenkomst 

Aanwezigen 

De informatiebijeenkomst vond plaats in de digitale bijeenkomst van MS Teams. Vanuit Eneco waren 

Marc de Bruin (projectontwikkelaar), Karin de Backer (communicatie adviseur) en Carola van Dongen 

(communicatie adviseur) aanwezig. Paul Frijling (projectlontwikkelaar) vertegenwoordigde FMT. 

Maarten de Gaaij (projectmanager) en Anne van Gelder (communicatie adviseur en moderator) waren 



       

namens gemeente Rotterdam aanwezig. Aan de bijeenkomst namen veertien belangstellenden vanuit 

de omgeving van het bestaande windpark deel.  

 

Presentaties 

Maarten de Gaaij gaf informatie over de duurzaamheidsopgave en de rol van gemeente Rotterdam. 

Ook ging hij in op de historie van de zoeklocatie van de windturbines en de rol die de gemeente heeft 

bij deze ontwikkeling. Marc de Bruin ging vervolgens dieper in de status en planning van de mogelijke 

uitbreiding van de windturbines van het Windpark Nieuwe Waterweg. Hij gaf aan haalbaarheidsstudies 

laten zien dat het technisch mogelijk is om windmolens in het gebied te plaatsen. De exacte locatie van 

de windmolens en het type van de windmolens is nog niet vastgesteld. In de volgende fase wordt dit 

verder  uitgewerkt.  

 

Graag gaan we over het vervolg van het windpark in gesprek met mensen die wonen, werken en 

recreëren in de omgeving van het windpark. Hiervoor wordt een klankbordgroep opgericht. Iedereen 

kan en mag lid van de klankbordgroep worden. U kunt deelnemen vanuit persoonlijke titel of vanuit een 

vereniging en organisatie. Mochten mensen geïnteresseerd zijn in deelname aan de klankbordgroep, 

dan kunnen ze dit aangeven bij Marc,. Ook als u andere organisaties kent die aangehaakt moeten 

worden, dan horen we dat graag. 

 

Na de presentaties was er de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Vragen 

Vanuit de belangstellenden werd maar liefst zeventien keer een vraag gesteld. Deze vragen gingen 

bijvoorbeeld over de precieze positionering en hoogtes van de beoogde turbines. Maar ook over de 

stroomlevering en de wijze van participatie. Verschillende deelnemers gaven aan belangstelling te 

hebben voor deelname aan de klankbordgroep.  

 

De sfeer van de avond was constructief en open. Alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

We sloten de avond af met de mededeling dat vragen en verdere aanmeldingen voor de klankbordgroep 

altijd welkom zijn. Hiervoor kan gemaild worden naar marc.debruin@eneco.com. 
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