
Donderdag bespreekt u in de commissie beheer het Concept Regionale Energie 
Strategie (RES) Noord-Holland Zuid. U kunt vragen en bevindingen naar voren 
brengen. In dit kader wil ik het volgende met u delen:  
 
 

In de stad en de duinen zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Gazons en 
duinen drogen uit waardoor planten minder tot bloei en zaadzetting komen, wat gevolgen heeft voor 
de voedselvoorziening van insecten en vogels. Door windmolens en zonnepanelen te plaatsen kan 
Haarlem bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Om de natuur te beschermen zijn er 
echter wel grenzen aan de mogelijkheden. 

 
 

Ten oosten van de Waarderpolder staan op Schoteroog windmolens die vergroot 
kunnen worden. Maar in de veengebieden Waarderpolder en Veerpolder dienen 
vanwege de natuurwaarden geen windmolens, en zonnepanelen, te worden 
geplaatst. Hier is het mogelijk door moerasvorming met verlanding CO2 vast te 
leggen (klimaatadaptatie). Bovendien liggen ten westen van beide veengebieden 
kunstmatige heuveltjes waarop mogelijk zonder grote negatieve gevolgen voor de 
natuur windmolens geplaatst kunnen worden. 
 
 

Op verzoek van de gemeente heb ik onlangs gesproken met uw programmamanager 
Energietransitie mevrouw Margreet van der Woude over de uitvoering van het 
concept RES. In Haarlem worden drie plassen onderzocht om te bekijken of deze 
geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op water. Het zijn de 
Schouwbroekerplas, de Molenplas en de Meerwijkplas. 
 
 

Wat mij betreft is het plaatsen van zonnepanelen op de ecologische hotspot 
Meerwijkplas vanwege de natuurwaarde van ecologie en biodiversiteit ter plaatse 
volstrekt onbespreekbaar. Daarentegen kunnen volgens mij wel zonnepanelen op de 
Molenplas geplaatst worden mits niet aan en bij oeverzones. Er kunnen zonder grote 
negatieve gevolgen voor de natuur ook zonnepanelen geplaatst worden op de 
Schouwbroekerplas mits niet in het noorden van de plas en niet aan en bij 
oeverzones. Plaatsing van ecologische zonnepanelen op de Schouwbroekerplas 
levert een bijdrage aan het klimaatneutraal maken van de stad. Klimaatverandering 
bij opwarming van de aarde door CO2 uitstoot levert ernstige en op termijn 
onomkeerbare schade aan ecologie en biodiversiteit. 
 
 

Ik stel het zeer op prijs wanneer u mijn gezichtspunten deelt. En de wethouder vraagt 
of hij bereid is in Haarlem in de veengebieden door moerasvorming met verlanding 
CO2 vast te leggen en in de gemeente ecologische zonnepanelen toe te passen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid 
districtsteam FLORON district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en 
Fauna, mede-organisator eerste Klimaatmars in Haarlem). 
 


