
Inspraak Commissie Beheer agendapunt 11 inzake Windturbines op Schoteroog weer in bedrijf,  dd 21 

april 2022. 

Geachte raadsleden, wethouder en andere aanwezigen, 

Vandaag bespreekt u de windturbines op Schoteroog en het verzet daar tegen door een deel van de 

omwonenden. 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 na jaren van stilstand weer 

herstelt, zo mogelijk vergroot moeten worden en weer in werking moeten worden genomen. Op 

Schoteroog wordt ook zonneweide Schoteroog aangelegd. Ik verzoek u zowel het windmolenpark als 

de zonneweide natuurinclusief te maken, door ondermeer de NISP-certificering te gebruiken. 

Ik verzoek u tevens Haarlemse burgers via energiecoöperaties, zoals Kennemer Kracht en 

Spaarnezaam, de mogelijkheid te bieden voor minimaal 50% gezamenlijk eigenaar te worden van het 

windmolenpark en de zonneweide Schoteroog. Ondermeer huurders van sociale huurwoningen krijgen 

zo de mogelijkheid mee te doen met de energietransitie. 

 Schoteroog ligt in ons Nationaal Natuur Netwerk. Door het in gebruik nemen van het windmolenpark 

en de zonneweide Schoteroog gaat hierdoor NNN-gebied verloren. Ik verzoek u voor dit verloren 

NNN-gebied op Schoteroog nieuw NNN-gebied in het Poelbroekpark aan te wijzen. 

Ik stel het zeer op prijs wanneer u mijn gezichtspunten deelt. En de wethouder vraagt of hij bereid is in 

Haarlem zowel het windmolenpark als de zonneweide Schoteroog natuurinclusief te maken door 

ondermeer NISP-certificering toe te passen en burgers via energiecoöperaties voor minimaal 50% 

gezamenlijk eigenaar te laten worden. Bovendien verzoek in u de wethouder te vragen voor het 

verloren gaande NNN-gebied op Schoteroog nieuw NNN-gebied in het Poelbroekpark aan te wijzen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

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). 


