
 
 
Zeg NKV, die Maasvlakte 2, hoe staat het daarmee? 
 
Er was veel vraag naar een update rondom Maasvlakte 2. En terecht!  
We waren als NKV (inclusief spotbeheerder en andere zeer betrokken vrijwilligers) samen 
met juristen en deskundigen volop aan het procederen en onderhandelen om met de juiste 
partijen te zorgen voor borging van onze spots, dat het telkens te vroeg was om hier al iets 
over los te laten.  
 
In deze update: 

• Fase 1: inzet verplaatsen van windmolens van vloedlijn naar duin 

• Fase 2: bezwaar tegen intrekken gehele Aanwijzingsbesluit Kitesurfen Maasvlakte 2 

• Fase 3: inzet kitesurfen nu en in de toekomst mogelijk maken. Geven we onze troefkaart 
(beroepsprocedure bij Raad van State) op!? 

• Fase 4: Behoud van kitesurflocaties Slufter, P1 t/m P3 en wave- en foilkiten bij P5 tm 
P6? 

• Toelichting op de samenwerkingsovereenkomst met Eneco 
 

NB: heb je vragen of wil je op bepaalde onderdelen een uitgebreidere toelichting? Mail naar 
regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl 
 
Fase 1: inzet verplaatsen van windmolens van vloedlijn naar duin 
In eerste instantie hebben we vooral ingezet op het verplaatsen van de windmolens van 
vloedlijn naar duin (helemaal weren was al geen optie). Ondanks dat juristen de kansen laag 
inschatten zijn we er samen met o.a. de HSA en het Watersportverbond vol in gegaan.  
Denk aan: petitie-acties met 8.000+ handtekeningen, inhuren van windmolenexperts, een 
bezwaarprocedure bij gemeente Rotterdam, een beroepsprocedure bij de Raad van State, 
vele gesprekken met grondeigenaar Rijkswaterstaat, windparkexploitant Eneco en 
vergunningverlener gemeente Rotterdam. 
 
Fase 2: bezwaar tegen intrekken gehele Aanwijzingsbesluit Kitesurfen Maasvlakte 2 
Kitesurfen op de Maasvlakte 2 is (juridisch) mogelijk door het Aanwijzingsbesluit Kitesurfen 
Maasvlakte 2. In januari 2021 heeft de gemeente Rotterdam een aantal besluiten genomen 
waardoor Eneco een windpark kan realiseren op de Maasvlakte. Doordat de windmolens op 
de vloedlijn worden geplaatst, is kitesurfen op een gedeelte van de Maasvlakte niet meer 
mogelijk. De gemeente heeft vervolgens het gehele Aanwijzingsbesluit per 1 januari 2022 
ingetrokken.  
 
De NKV heeft met behulp van bestuursrechtadvocaten en deskundigen: 
1. een zienswijze ingediend tegen het omgevingsbesluit en uiteindelijk ook beroep ingesteld 

bij de Raad van State, en: 
2. bezwaar ingediend tegen de intrekking van het Aanwijzingsbesluit.  
 
Fase 3: inzet kitesurfen nu en in de toekomst mogelijk maken. Samenwerken met 
Eneco en onze troefkaart (beroepsprocedure bij Raad van State) opgeven?! 
Omdat het bestemmingsplan onherroepelijk vaststaat en windmolens op die plek toestaat, 
gaven de juridische experts ons geen kans. Met een beroepsprocedure bij de Raad van 
State konden we echter wel de druk opvoeren. Omdat een dergelijk procedure tot enorme 
vertragingen leidt, wilde Eneco met ons een samenwerking aangaan tot behoud van de 
overige kitelocaties, mits wij de procedure zouden stopzetten.  
 



De bezwaarprocedure tegen de intrekking van het Aanwijzingsbesluit loopt nog. Onlangs is 
er een (digitale) hoorzitting geweest. Over enkele weken verwachten wij het besluit op 
bezwaar. 
 
Fase 4: Behoud van kitesurflocaties Slufter, P1 t/m P3 en wave- en foilkiten bij P5 tm 
P6? 
We verwachten dat we bij Slufter (gehele jaar) en P1 t/m P3 (oktober tot mei) kunnen blijven 
kitesurfen. Het nieuwe aanwijzingsbesluit is afhankelijk van natuur- en gebruiksonderzoeken 
die mogelijk kunnen aantonen dat er restricties nodig zijn. Voor P5 en P6, waar de 
windmolens komen, kunnen mogelijk uitsluitend nog wave- en foilkiters terecht. Mocht dit 
anders worden dan informeren we jullie daarover. 
 
Toelichting op de samenwerkingsovereenkomst met Eneco 
De samenwerkingsovereenkomst met Eneco heeft als concreet doel de kitesurflocaties 
Slufter, P1 t/m P3 en wavekiten bij P5 tm P6 te behouden.  
Met Eneco zijn hiertoe inspanningsverplichtingen afgesproken, waaronder het:  

- aanstellen van een procesbegeleider voor het bepalen van de beheerplannen 2026. 
(Deze beheerplannen, die door Provincie/RWS en ODH opgesteld worden, vormen 
straks de basis voor de Gemeente Rotterdam voor het opstellen van het nieuwe en 
tijdelijke aanwijzingsbesluit Maasvlakte 2);  

- met alle betrokken partijen heldere prestatie- en termijnafspraken maken; 
- initiëren of mede betalen van benodigde natuur-, veiligheids- en 

gebruiksonderzoeken waarmee er meer snelheid behaald kan worden tbv de 
totstandkoming beheerplannen en aanwijzingsbesluiten;  

- bieden van juridische ondersteuning die nodig kan blijken op gebied van milieu en 
bestuurszaken die de beheerplannen en aanwijzingsbesluiten kunnen beïnvloeden. 
 

Ook heeft de wethouder van de gemeente Rotterdam zich uitgesproken over de wil, indien 
veiligheid en natuurbelangen geborgd zijn, kitesurfen aan de Maasvlakte 2 bij Slufter en 
P1/P3  te behouden.  
 
 


