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29 mei 2020 - Reactie van de voorzitters van de 4 wijkraden van Schalkwijk 

 
 
Geachte leden van de Commissie Beheer, 
 
Bijgaand ontvangt u namens de 4 wijkraden van Schalkwijk (Boerhaavewijk / Europawijk / 
Meerwijk / Molenwijk) onze inspreeknotitie voor de commissie Beheer in juni 2020 inzake de 
concept Regionale Energie Strategie (hierna concept-RES). Wij hebben een procedurele en 
inhoudelijke reactie. 
 
Proces 
Wij zijn blij dat de gemeente Haarlem inzicht geeft in de kansen die zij ziet voor ‘duurzame’ 
energie binnen de stadsgrenzen van de gemeente. Echter, wij zijn verbaasd dat wij als 
vertegenwoordigers van de wijk(en) niet betrokken zijn geweest bij de opzet en de 
bijeenkomsten over deze concept-RES. Dan hadden wij aanvullende kansen en 
onmogelijkheden kunnen benoemen. Graag horen wij van u wat de reden hiervan is. 
 
Echter zijn wij enigszins gerustgesteld dat het nog een concept is en wij alsnog onze kennis en 
ervaring namens zo’n 35.000 inwoners van ons stadsdeel kunnen meegeven. 
 
Een uitgebreide inhoudelijke reactie zijn wij nog aan het voorbereiden en zult u vóór september 
2020 ontvangen. Tot die tijd willen wij meegenomen worden in de nadere onderzoeken naar de 
potentiele locaties in ons stadsdeel. 
 
Verder rijst bij ons de vraag of diverse al aangenomen beleidsplannen van de gemeente wel zijn 
meegenomen, zoals: 
 

• Panorama Lokaal (https://panoramalokaal.nl/locaties/schalkwijk/) 

• Coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022 (m.n. Schouwbroekerplas), 

• Ambitiekaart Haarlemse Wateren 2018, 

• Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar; (2017) 

• Nota aanwijzing oevers (2017) 

• Integraal waterplan Haarlem (2014) 

• Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 (2013) 

• Handboek Inrichting Openbare Ruimte Schalkwijk 

• Beheerplan Meerwijkplas: Beheerplan voor de periode 2012-2022, vastgesteld in B & W-
vergadering van 7 februari 2012 

• Bijlage Ecologisch beleid 2013-2030 Actualisatie 2019. Dit is een uitgave van gemeente 
Haarlem, van de afdeling beheer en Beleid Openbare Ruimte, d.d. 26 november 2019 
 

 
 ‘Digitaal is niet Ideaal’ 
Voor nu vragen wij u om extra aandacht voor de procedures, zoals participatie en inspraak in dit 
COVID-19 tijdperk. In deze periode is digitaal niet ideaal en juist in deze complexe materie is 
zorgvuldigheid en gehoord worden van wezenlijk belang. COVID-19 kan en mag niet de reden 
zijn dat besluitvorming zonder voldoende en volledige participatie plaatsvindt. De belangen en 
de impact (op de toekomst) van de RES zijn daarvoor te groot.  
 
Graag vernemen wij van u hoe u participatie en inspraak gaat realiseren/waarborgen. 
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Inhoud 
Voor wat betreft de inhoud: wij begrijpen de keuze om ‘zoeklocaties’ aan te wijzen en wij weten 
dat bedoeld wordt dat er dan in een volgende fase onderzoek gedaan zal worden naar de 
haalbaarheid van het plaatsen van o.a. zonnepanelen. 
 
Er is bij ons wel enige onduidelijkheid ontstaan over de keuze van de zoeklocaties: voor zover 
wij kunnen lezen staat in de concept-RES niet dat de Molenplas is aangewezen als zoeklocatie, 
maar dit staat wel in het Raadsstuk no. 2020/391602 en in het persbericht.  
 
Wij adviseren u om onze plassen: de Molenplas, de Meerwijkplas en het noordelijke deel van de 
Schouwbroekerplas niet aan te wijzen als zoeklocaties voor het leggen van zonnepanelen op 
water. Dit omdat wij nu al veel bezwaren kunnen noemen tegen het eventueel aanleggen van 
zonnepanelen op deze locaties. Wij willen voorkomen dat onnodig tijd en geld besteed zal 
worden aan een onderzoek, waarvan de uitkomst al bekend is.  
 
Onze plassen liggen in de Groene Zoom van Schalkwijk. Schalkwijk is een stadsdeel met veel 
bewoners (ca. 35.000*) die weinig woonruimte hebben (veel flats), waar mensen dicht op elkaar 
wonen en het is heel belangrijk dat er genoeg groen vlak bij de wijk is om te recreëren. Dit is 
een cruciale factor om met plezier in Schalkwijk te wonen. 
 
De Molenplas vervult een belangrijke functie voor heel Schalkwijk, met een strandje en de 
mogelijkheid om te varen. Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Onder meer de Scouting 
groepen die hun basis hebben aan de Noord- en de Zuid Schalkwijkerweg maken wekelijks 
gebruik van de plas voor hun zeilinstructies. De Molenplas is niet zo groot dat hier makkelijk een 
deel afgehaald kan worden. Als dat zou gebeuren dan zal dat zeker ten koste gaan van de 
mogelijkheid voor recreatie. 
 
De Meerwijkplas is een unieke ecologische plek in Haarlem. De gemeente heeft hier ook een 
actief beleid op gevoerd. Een grote groep vrijwilligers uit de wijk, onder begeleiding van het 
Noord-Hollands Landschap, zorgt ervoor dat het beheer van de Meerwijkplas volgens 
ecologische principes wordt uitgevoerd. Vanuit het Groenfonds heeft de Natuurwerkgroep 
Meerwijkplas een subsidie toegekend gekregen van voor herstel roerdomp-biotoop. De 
werkzaamheden worden gestart na het broedseizoen. Het aanleggen van zonnepanelen op 
water zal ongetwijfeld een effect hebben op het leven in het water. Bovendien zal het aanleggen 
en onderhouden van zonnepanelen ook een gevolg hebben voor het leven op de oever. 
 
De Schouwbroekerplas is de kleinste plas en heeft aan de noordkant een stuk natuur waar al  
30 jaar geen mensen (kunnen) komen. Deze is op kaart aangegeven als Ecologische potentie 

in het kader van het Ecologisch beleidsplan. Voor de locatie tegen de brug aan op het water is 

nu een plan voor extensieve horeca bij de commissie Ontwikkeling behandeld. Hier is vanuit de 

wijkraden draagvlak voor. Het water zelf wordt voor kanoën en de kleine zeilvaart van de 

scouting gebruikt. Het is dagelijks een komen en gaan van kano's, rubberbootjes, en sloepjes, 

met recht een recreatieve hotspot voor de kleinere boten.  

Wij dringen er dus sterk op aan om onze plassen niet aan te wijzen als zoeklocaties voor 
drijvende zonnepanelen.  
 
Dank u voor uw aandacht. 
  
De 4 voorzitters wijkraden Schalkwijk 
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