
Gemeenteraad van Haarlem; t.a.v de Raadsgriffie 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 
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Betreft: Plannen van drijvende zonnepanelen op de Haarlemse plassen 

Geachte leden van de raad,  

In het wijkblad van de Molenwijk is een artikel verschenen over het voornemen van de gemeente 
om drijvende zonnepanelen te plaatsen op de Molenplas, de Schouwbroekerplas en de Mooie 
Nel. Volgens het artikel zouden deze plannen in 2050 gerealiseerd moeten zijn.  

Wij, de waterscoutinggroepen in regio Haarlem voelen ons genoodzaakt om op dit voornemen te 
reageren. We zijn teleurgesteld dat we als belanghebbenden niet eerder rechtstreeks zijn 
geïnformeerd of geraadpleegd. De plannen hebben namelijk behoorlijk impact op de activiteiten 
van onze verenigingen en de watersport in de regio.  

De genoemde plassen worden in het zeilseizoen intensief gebruikt door de leden van onze 
verenigingen. De hoeveelheid open water binnen de regio die geschikt is voor de zeilsport is 
beperkt. Onze verenigingen zijn daarvoor aangewezen op de Mooie Nel, de Molenplas en de 
Schouwbroekerplas. We maken ons daarom grote zorgen over de gevolgen van het plaatsen van 
drijvende zonnepanelen. 

Zeilen is de primaire activiteit van de waterscouting waaraan we ons bestaansrecht ontlenen. 
Onze vrijwilligers organiseren wekelijks opkomsten waarbij de jeugdleden spelenderwijs leren 
zeilen. Met ons jeugdwerk vervullen we daarbij een belangrijke maatschappelijke functie. 
Wanneer de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen tot gevolg heeft dat we op een aantal 
plassen niet meer of alleen met grote beperking kunnen zeilen is dat een risico voor het 
voortbestaan van onze verenigingen. Onze zorg wordt nog versterkt door de toenemende drukte 
op het water. Op een mooie zomerse dag liggen de plassen vol met bootjes. Het is niet altijd 
zichtbaar maar het water wordt intensief gebruikt.   

Met deze brief doen we een dringend beroep op de raad om af te zien van de plaatsing van de 
zonnepanelen op deze plassen en de belangen van onze verenigingen en de watersport in 
bredere zin mee te laten wegen in de besluitvorming. We onderschrijven het belang van een 
duurzame energievoorziening, veel van de verenigingen zijn zelf actief met het verduurzamen 
van hun clubhuis. Echter voor de plaatsing van zonnepanelen zien we betere alternatieven zoals 
op de nog veelal onbenutte grote daken. Daar zien we nog veel onbenutte ruimte die bovendien 
geen ander gebruik heeft.   

We zien uw reactie graag tegemoet,  
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