
Eneco houdt bij de ontwikkeling van dit windpark rekening met de 
mogelijke effecten van de windturbines op de omgeving. De impact 
van het windpark op natuur, recreatie en veiligheid laten we zorgvuldig 
onderzoeken vóór we de vergunningen aanvragen.

Het vergunningenproces is gestart
Voordat we kunnen starten met de aanleg van het windpark zijn er 
verschillende vergunningen nodig. Ook een milieueffectrapport (MER) 
dat de milieueffecten van het windpark op de omgeving in kaart brengt, 
maakt deel uit van de vergunnings-aanvragen.

Geef uw reactie!
De eerste stap in het proces is de ter inzage legging van een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat wat we precies 
in het milieueffectrapport (MER) onderzoeken en hoe we dat doen. De 
Notitie NRD ligt van 20 maart tot en met 30 april 2020 ter inzage en 
iedereen kan en mag hierop reageren.

De artist impression geeft de locatie van het park op Maasvlakte 2 weer. 
Het is een schets van een mogelijke variant. Het aantal en de exacte 
grootte van de turbines weten we na afronding van het milieueffect-
rapport (MER).

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. Ook vragen kunnen je 
online stellen. Bellen mag ook!

Wil je reageren op de NRD? Dat kan tot en met 30 april 2020
Eneco nodigt betrokkenen uit om mee te denken over de onder-
zoeksaanpak en indien gewenst een zienswijze in te sturen. De  
Notitie Reikwijdte en Detailniveau is digitaal beschikbaar via  
zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1582.html.

Je kunt je reactie mailen naar: zienswijze@dcmr.nl onder vermelding  
van NRD Windpark Maasvlakte 2. 

De notitie ligt ook ter inzage bij:
• Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Boompjes 200 Rotterdam; 
• de gemeente Westland, Omgevingscontactcentrum, Verdilaan 7 

Naaldwijk;
• de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 Rockanje; 
• de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 Schiedam.

Let op: sommige locaties zijn vanwege het Corona-virus beperkt geopend.

Reacties kunnen tot 30 april 2020 per post worden gestuurd aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
T.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling 
Postbus 843
3100 AV Schiedam 

Wil je een zienswijze mondeling indienen? 
Maak dan een afspraak met de heer R. Krijnen via telefoonnummer  
010 - 2 468 051 of mail ruud.krijnen@dcmr.nl.

Nog vragen?
Stuur een mail naar FM_Maasvlakte2@eneco.com of bel met Jeanette 
Quak omgevingsmanager Windpark Maasvlakte 2 op 06 - 104 896 97. 

Windpark 
Maasvlakte 2 
van start

Op de zeewering van de Tweede Maasvlakte realiseert Eneco een windpark met ruim 100 megawatt 
vermogen. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen we 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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