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In aanloop naar de bouw van het windpark heeft Eneco de plannen 

voor de realisatie van het windpark uitgewerkt en is tevens een 

Milieu effectenrapportage (MER) opgesteld. Op 30 oktober jl. zijn  

de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Waterwet, 

de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming en het MER 

gepubliceerd. Deze stukken liggen nu digitaal ter inzage voor belang-

hebbenden.

Publicatie van de ontwerpbesluiten
In de ontwerpbesluiten zijn de plannen voor de bouw van het wind-

park weergegeven. Zo is onder andere beschreven waar de turbines 

komen, hoe de aanleg is voorzien en welke impact het windpark heeft 

op de omgeving en natuur. Omwonenden en andere belanghebbenden 

kunnen van 30 oktober tot en met 10 december de ontwerpbesluiten 

en de ontheffing inzien en indien gewenst een zienswijze indienen.

Meer weten? Neem deel aan de online informatiebijeenkomst.
Op 16 en 17 november worden er twee online informatiebijeenkomsten 

georganiseerd waar een toelichting gegeven wordt op het windpark en 

waar vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden voor de bijeenkomsten 

kan via eneco.nl/windparkmaasvlakte2. 

Geef vóór 11 december je reactie op de ontwerpbesluiten!
Eneco nodigt je uit om mee te denken over het windpark en een 

zienswijze in te dienen, als je dat wilt. Ben je het niet eens met het 

plan? Zijn we vergeten om iets te onderzoeken? Heb je nog belangrijke 

aandachtspunten of heb je gewoon een vraag? Laat het ons weten. 

De stukken kunnen geraadpleegd worden via www.overheid.nl. Kies 

vervolgens ‘Berichten over uw buurt’. En zoek op Europaweg 902, 

3199 LC te Maasvlakte Rotterdam, en selecteer bij de straal: hele 

gemeente. Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus 

duren, is het niet mogelijk om de stukken in te zien op een gemeentelijke 

locatie. 

Indienen zienswijze
Je kunt zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en 

wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/

afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Team JZ, postbus 6575, 3002 AN 

Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.20.06.00433. 

Geef duidelijk aan over welk ontwerpbesluit je zienswijze gaat. 

Je kunt ook mailen naar: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl. Vergeet 

niet je naam en adresgegevens te vermelden en digitaal te ondertekenen. 

Je kunt je zienswijzen ook mondeling kenbaar maken. Bel dan  

06 - 227 585 87 voor het maken van een afspraak.

Nog vragen?
Op eneco.nl/windparkmaasvlakte2 vind je meer informatie over de 

locatie, de stappen in het vergunningsproces en hoe we de omgeving 

betrekken bij de realisatie van het windpark. Je kunt je vragen ook online 

stellen of stuur een mail naar FM_Maasvlakte2@eneco.com. Bellen mag 

ook met Jeanette Quak omgevingsmanager Windpark Maasvlakte 2 op 

06 - 104 896 97!

Windpark Maasvlakte 2: 
Ontwerpbesluiten ter inzage

Op de zeewering van de Tweede Maasvlakte realiseert Eneco een windpark met ruim 100 megawatt ver-

mogen. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen we 22 innovatieve onshore windturbines, die vanaf 2023 

jaarlijks maar liefst ruim 400 GWh (vergelijkbaar met 138.000 huishoudens) groene stroom opwekken.

Eneco ontwikkelt het Windpark Maasvlakte 2 in nauwe samenwerking met de
gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het
Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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De artist impression geeft een schets van het park op Maasvlakte 2 weer
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