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PER AANGETEKENDE POST 

 

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam 

Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

Team JZ 

Postbus 6575 

3002 AN Rotterdam 

 

Tevens verzonden per e-mail: btw-juridischezaken@rotterdam.nl 

 

 

Datum: 9 december 2020 

Onderwerp: Zienswijze NKV op ontwerpbesluit omgevingsvergunning windpark Maasvlakte 2 

Kenmerk: OMV.20.06.00433 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hieronder vindt u onze zienswijze m.b.t. het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met kenmerk 

OLO 5151899. 

 
De Nederlandse Kitesurfvereniging 

De Nederlandse Kitesurfvereniging (hierna “NKV”) is in 2000 opgericht. De vereniging heeft circa 

5.000 leden en is de belangenbehartiger van naar schatting 25.000 kitesurfers. Het statutaire doel 

van de vereniging is het promoten van veiligheid en verantwoord kitesurfen en het behouden van 

toegang voor kitesurfers op de Nederlandse wateren, alsmede het creëren van een goed publiek 

imago. Het realiseren en houden van voldoende, gereguleerde en aantrekkelijke kitesurflocaties in 

Nederland doen we in samenspraak met diverse overheden, stakeholders en in harmonie met onze 

omgeving. We kunnen leunen op een actief, landelijk netwerk van vrijwilligers.1  

 

Maasvlakte is een unieke kitelocatie 

Kitesurfen is in Nederland op het binnenwater verboden, tenzij het op een daartoe aangewezen 

locatie is toegestaan.2 Het aantal kitesurflocaties in Nederland is daardoor beperkt. De Maasvlakte 

is een unieke kitespot. Kitesurfen kan alleen met aanlandige wind; bij aflandige wind (bijvoorbeeld 

oostenwind) is er gevaar dat mocht er iets misgaan, de kiter afdrijft en niet meer (zelfstandig) 

terug bij de kust kan komen. Bij zuider- en noorderwind is de wind vaak aflandig. Kiters kunnen 

daardoor niet altijd kiten bij spots aan zee. De Slufter/Maasvlakte is hierop door zijn ligging een 

uitzondering. Hier kan wel met noorder- en zuiderwind worden gekite. De locatie heeft hierdoor 

voor de kitesurfsport een grote betekenis. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt. 

 
In het meest noordelijke gedeelte van de kitespot op de Maasvlakte (“P5/P6”) zijn daarnaast de 

golven uniek goed (hoog, perfecte vorm en mooie ruimte tussen de opvolgende golven). Het is dé 

“wavespot” van Nederland. Deze golven gecombineerd met het kunnen varen bij noord- en 

 
1 Voor meer informatie zie www.kitesurfvereniging.nl en de NKV-omgevingsvisie 
(https://kitesurfvereniging.nl/wp-content/uploads/2020/04/NKV-visie-online-versie.pdf). 
2 Art. 9.05 lid 1 en 2 van het Binnenvaartpolitiereglement 

mailto:btw-juridischezaken@rotterdam.nl
http://www.kitesurfvereniging.nl/
file:///C:/Users/mariekevandervelde/Documents/NKV/NKV-omgevingsvisie
https://kitesurfvereniging.nl/wp-content/uploads/2020/04/NKV-visie-online-versie.pdf
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zuiderwind is nergens anders mogelijk in Nederland. De spot trekt daardoor vele 

ervaren/professionele (wave-)kiters uit Nederland en buitenland aan. Het is een unieke locatie.  

 

In het meest zuidelijke gedeelte (“De Slufter”) zijn drie soorten watercondities. Dat is uniek in 

Nederland. Bij goede wind kan je hier op enig moment 300 tot 400 kites in de lucht tellen. Een dag 

met ‘goede wind’ komt gemiddeld 100 keer per jaar voor. Als er echt harde wind staat en het is 

een weekend- of feestdag dan zijn er gedurende de dag circa 1.000 kiters actief (circa 50 dagen 

per jaar). Deze kiters komen uit Nederland en (steeds meer) uit Duitsland, België en Frankrijk. Het 

is er nu soms al te druk waardoor steeds meer kiters uitwijken naar het noordelijke gedeelte.3 

 

Kitesurfen is een sport en zou juist door de gemeente Rotterdam (in het kader van de 

volksgezondheid) bevorderd moeten worden. De gemeente heeft in de Sportnota 2017+ 

vastgesteld dat goede voorzieningen en plezier in bewegen centraal staat voor de gemeente. 

Volgens de gemeente kunnen Rotterdammers de komende jaren rekenen op voldoende en 

kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. Het past niet binnen het 

sportbeleid van de gemeente om een unieke en veelgebruikte kitespot op te heffen ten gunste van 

een windturbinepark.  

 
Windturbines ja, maar niet op deze locatie 

Duurzame energie opwekken vindt de NKV een goede zaak. De plaatsing van het beoogde 

windturbinepark kan goed samengaan met het kitesurfen als er een significante ruimte overblijft 

om veilig te kunnen blijven kitesurfen. Bijvoorbeeld door minder windturbines te situeren of 

(kleinere) windturbines op het duin te plaatsen in plaats van op de waterlijn. Wij zijn van mening 

dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om het kitesurfen op deze unieke 

locatie te behouden. De focus van de plannen ligt te veel op het realiseren van de economisch 

meest voordelige situatie qua plaatsing, aantallen en grootte van de windturbines. Er heeft geen 

zorgvuldige afweging van belangen plaatsgevonden. Het unieke van de locatie is niet terug te 

vinden in de aan de besluitvorming ten grondslag liggende stukken. Tussen de NKV, de gemeente, 

Rijkswaterstaat en Eneco zijn over het plaatsten van de windturbines meerdere gesprekken 

geweest. Toen is dit ook benadrukt. Helaas is het eindresultaat voor de NKV teleurstellend, nu een 

groot gedeelte van de bijzondere kitelocatie verloren gaat (dit wordt hieronder nader uitgewerkt).  

Graag brengen wij ook het onderstaande nog naar voren.  

 

1. Foutieve beschrijving huidige kite gebied in de ruimtelijke onderbouwing 

In de ruimtelijke onderbouwing4 wordt opgemerkt dat kitesurfen alleen formeel is toegestaan ter 

hoogte van het strand van de Eerste Maasvlakte en aan de zijde van Oostvoorne. Dat is onjuist. Op 

de luchtfoto hieronder staat, op basis van het Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2, waar 

gekitesurft mag worden.5  

 

 

 

 

3 Zie voor deze beleving van de spot: 

 Kitesurfen in Rotterdam (https://www.youtube.com/watch?v=ivjAY7VCCHQ), Kitesurfen Port of Rotterdam ( 

https://www.youtube.com/watch?v=AsudDXPrzpI). 
4 Pondera consult, Windpark Maasvlakte 2 Goede ruimtelijke onderbouwing Eneco Wind B.V., definitief v4.0, 
d.d. 8 oktober 2020 
5 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/182236/182236_2.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ivjAY7VCCHQ
https://www.youtube.com/watch?v=AsudDXPrzpI
https://www.youtube.com/watch?v=AsudDXPrzpI
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Dus zowel ter plaatse van de zachte zeewering (strand) als ter plaatse van de harde zeewering (in 

het noorden) mag worden gekitesurft. Dit betreft dus zeker ook het noordelijke gedeelte 

(aangeduid door de kiters als “P5/P6” gelet op de aanwezige parkeerterreinen). Uit de “heat map” 
afkomstig uit de MER blijkt ook dat op het gehele stuk ook daadwerkelijk gekite wordt: 

 

 
 

Op de figuur hieronder staat de beoogde ontwikkeling ten aanzien van de windturbines ingetekend.  
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De figuur hieronder is afkomstig van de gemeente Rotterdam. Hierop is aangegeven welk gedeelte 

overblijft als kitezone na plaatsing van het windturbinepark.  
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Duidelijk is dat een groot deel van de huidige kitespot komt te vervallen, hetgeen hieronder in 

kaart is gebracht. 
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De opmerking in de ruimtelijke onderbouwing “Er is voldoende gelegenheid om te kitesurfen in de 

daarvoor aangewezen gebieden ter hoogte van Maasvlakte 1, waardoor een effect op het 

beoefenen van deze vorm van recreatie beperkt is.” is dus pertinent onjuist. De op basis van deze 

informatie gemaakte belangenafweging is derhalve ook onjuist. In de ruimtelijke onderbouwing 

worden alleen algemene formuleringen genoemd ten aanzien van kitesurfen. Geen enkele stelling 

is onderbouwd. 

 

Daarnaast is het niet meer mogelijk om het hele jaar door te kiten en moet de ruimte ook nog eens 

worden gedeeld met badgasten. Het betreft dus een enorme beperking hetgeen niet goed staat 

beschreven in de onderliggende stukken van het ontwerpbesluit. De gemeente lijkt uit te gaan van 

de foutieve stelling dat er geen dan wel zeer beperkte ruimte wordt ontnomen aan de kiters. Het 

juiste uitgangspunt dient meegenomen te worden in de belangenafweging tussen de kitespot 

behouden en de economische optimalisatie van het windpark.   

 

Daarnaast wordt gesteld dat de afstand tussen de meest zuidelijke windturbine (ZZ12) en de grens 

van de kitesurfzone 1.800 meter bedraagt. Dat lijkt niet juist, de afstand lijkt veel kleiner. Ook 

wordt een windrichting genoemd waarbij gekitesurft kan worden (oost-noordoost) die onjuist is; er 

wordt uitsluitend bij aanlandige wind gevaren (noord over west naar zuid).  

 

2. Eerdere tegemoetkoming/compensatie wordt ongedaan gemaakt 

Bij de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zijn er tussen Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk 

afspraken gemaakt over de compensatie van het recreatiestrand op Maasvlakte 1 dat als gevolg 

van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zou verdwijnen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 

Uitwerkingsovereenkomst Maasvlakte 2 (zie bijlage 1 Wethouderbrief Visser 14 april 2016, 

kenmerk BS16/00360- 16bb30l2).  Wij beschikken niet over de Uitwerkingsovereenkomst 

Maasvlakte 2; wij verzoeken de gemeente om ons deze overeenkomst te verstrekken.  
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De afspraak hield voor het kitesurfen concreet in dat kitsurfen op Maasvlakte 2 door de gemeente 

Rotterdam via het Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2 6  geformaliseerd werd, zoals 

hierboven onder 1. beschreven. De gemeente Rotterdam dient zich aan het Aanwijzingsbesluit te 

houden. Door een windturbinepark mogelijk te maken, kan op de aangewezen locatie straks niet 

meer gekitesurft worden. Daarmee komt de gemeente Rotterdam de gemaakte afspraak – 

toestaan van kitesurfen op de Maasvlakte 2 - niet meer na. De beloofde compensatie wordt alsnog 

tenietgedaan. Dat is onacceptabel voor ons. De realisatie van het windturbinepark is in strijd met 

eerdere afspraken.  

 

Voor de volledigheid melden wij dat het voornemen van de gemeente Rotterdam om de kitespot De 

Slufter (nu gedoogd) te legaliseren losstaat van de realisatie van het windturbinepark. Dat betreft 

dus geen compensatie.  

 

3. Aanzienlijke verkleining kite gebied leidt tot veiligheidsrisico’s 
Zoals al eerder opgemerkt, wordt het kite gebied door het windturbinepark aanzienlijk beperkt. 

Niet alleen in lengte (5,3 kilometer strand en 8,4 km2 wateroppervlak gaat verloren), maar ook in 

tijd (periode waarin gekite mag worden) en exclusiviteit (het moet  gedeeld worden met 

badgasten). Zoals ook al eerder opgemerkt, betreft het (nu al) een populaire spot. Kitesurfers 

kampen met een tekort aan ruimte op land (nodig voor het oppompen, oplaten en landen van de 

kite) en water door sterke groei van het aantal kitesurfers (van naar schatting 15.000 kitesurfers in 

2018 naar momenteel 25.000) en het beperkte aantal spots. 

 

Bij verkleining van het kitesurf gebied – hetgeen het windpark tot gevolg zal hebben – neemt de 

druk uiteraard alleen maar toe. Bij drukte wordt het snel gevaarlijk. Kiters varen in elkaars lijnen, 

een kite crasht op een andere kite, er is weinig plek om de kite op te laten en te landen waardoor 

de kans op een ongeluk groter wordt. Het risico bestaat ook dat kiters – door de drukte -  toch te 

dicht bij een windturbine in de buurt komen hetgeen tot levensgevaarlijke situaties kan leiden of 

dat zij uitwijken naar een Natura2000 gebied.  

 

Wij verwachten daarnaast dat de druk op de stranden en het water in de omgeving (Oostvoorne en 

Rockanje) de extra druk van het tekort aan ruimte op de Maasvlakte niet kunnen opvangen. Dit zal 

ook tot gevaarlijke situaties leiden. Daarnaast zal de grote aantrekkingskracht van de unieke 

omstandigheden er naar verwachting toe leiden dat kiters blijven kiten in het meeste noordelijke 

gedeelte van het strand (P5 en P6). Ook dit brengt gevaar met zich mee.  

 

Afgelopen jaren hebben we helaas te vaak moeten constateren dat we ‘door het oog van de naald’ 
zijn gegaan wat betreft ongelukken, simpelweg veroorzaakt door te weinig ruimte. Het 

ruimtegebruik geldt juist bij afwijkende (lees niet zuid-westen) wind, omdat dan niet op zee 

gevaren kan worden waardoor de kitesurfers niet verspreid worden. Juist bij deze afwijkende wind 

kan er gevaren worden op de Maasvlakte. Verkleining en beperking van huidige locaties, zonder 

dat daar een nieuwe vergelijkbare locatie tegenover staat, is dan ook zeer onwenselijk vanuit het 

veiligheidsperspectief. Met minder ruimte is en wordt het kiten onveiliger. Met de gevolgen voor de 

veiligheid is geen rekening gehouden in de onderbouwende stukken op het besluit en het ontwerp-

besluit zelf.  

 

4. Plaats windturbines 

De oplossing om de kitesurf locatie te behouden is het op een andere locatie plaatsen van de 

windturbines. Bijvoorbeeld in de duinen in plaats van op het strand. Wij begrijpen dat het een eis 

van het Havenbedrijf Rotterdam is dat de windturbines op het strand worden geplaatst in verband 

 
6 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/182236/182236_2.html 
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met de aanwezigheid van een buisleidingstrook. Uit de onderbouwende stukken maken wij niet op 

dat er is onderzocht wat de kosten/mogelijkheden zijn om de buisleidingstrook te beschermen. Op 

die manier zou de goot beschermd blijven indien een windturbine onverhoopt omvalt en kunnen de 

windturbine wel degelijk bovenop de duinen geplaatst worden. Het kan onder de streep zomaar 

goedkoper zijn dan een fundering in zee/op het strand. Wij verzoeken dit nader te onderzoeken 

dan wel uit te leggen waarom de windturbines niet dichter bij de buisleidingenstrook geplaatst 

kunnen worden, met alle nadelige gevolgen voor de kitespot van dien.  

 

Conclusie 

Gelet op het feit dat: 

- er afspraken met de gemeente Rotterdam zijn gemaakt over de bestaande kitespot; 

- er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het verkleinen van de bestaande kitepspot; 

- de ruimtelijke onderbouwing onjuiste informatie bevat over de bestaande kitespot; 

- er hierdoor geen juiste belangenafweging heeft plaatsgevonden; 

- een verkleining van de bestaande kitespot leidt tot gevaarlijke situaties op de nieuwe 

kitespot en kitespotlocaties in de omgeving; 

- deze gevaarlijke situaties alleen maar zullen toenemen door de groei van de kitesport, 

 

wordt verzocht de plannen zodanig aan te passen dat er voldoende ruimte overblijft om de 

kitesport op een veilige manier uit te kunnen blijven oefenen.  

 

Subsidiair – mochten onverhoopt de plannen in de huidige vorm toch doorgaan vinden – willen wij 

met de gemeente en Eneco in gesprek treden over een vervangende kitespot elders in de 

gemeente.  

 

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Marieke van der 

Velde op nummer 0630734254 of email adres secretaris@kitesurfvereniging.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nederlandse Kitesurf Vereniging 

Namens het bestuur 

 

 

 

 

 

Rene Bos  Richard Dorland  Marieke van der Velde  

Voorzitter  Bestuur slid (regiozaken) Secretaris 

 

 
  

mailto:secretaris@kitesurfvereniging.nl
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Bijlage 1:  

Wethouderbrief Visser 14 april 2016, kenmerk BS16/00360- 16bb30l2 
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