
Geachte leden van de commissie,

LAND in ZICHT

Inspraak commissie beheer gemeente Haarlem 9 maart 2023 n.a.v. ter 
kennisneming op agenda RIB regionale energiestrategie actualisatie.

GEMEENTE HAARLEM - wij willen graag met u meedenken 
over de energietransitie - deel 2.

Voorafgaand wil ik benadrukken dat de bewonerscommissie de kwalificering “overal 
tegen te zijn”, verre van zich werpt. Dat moge duidelijk worden uit onze bijdrage aan 
de plannen van Afvalzorg met betrekking tot de zonneweide. In gezamenlijkheid is 
een goede oplossing gevonden.

Er wordt niet alleen gesproken over een zonneweide. Er zijn nu ook plannen van 
twee andere initiatiefnemers voor in totaal drie of meer windmolens met een 
tiphoogte 100 m. Initiatieven lijken als losse projecten behandeld te worden. Terwijl 
er door de projectgroep van de gemeente zelf gesproken wordt over een 
Energielandschap Schoteroog. Deze manier van handelen roept bij veel bewoners 
vragen op.

En nog meer: zijn windmolens op Schoteroog nog wel zo een goed plan, nu het 
kabinet al besloten heeft voorwind op zee, en aanvullend plaatsen van windmolens 
in Noord-Holland eigenlijk niet meer nodig is om de RES ambities te halen?

Desondanks leg ik u de vraag voor of u nog steeds van mening bent dat het ter 
kennisneming agenderen van stukken die betrekking hebben op Schoteroog, 
voldoende is?
Of bent u met ons van mening dat de gemeente eerst een integrale visie/beleid op 
het gebied moet opstellen nu we onderweg zijn naar RES 2. Er is nu geen 
afwegingskader, terwijl er inmiddels meerdere initiatieven in ontwikkeling zijn. Om 
deze in samenhang te beoordelen is nu niet mogelijk.

Deze inspraak is een vervolg op mijn inspraak tijdens uw vergadering van 12 januari 
2023.

Bij de zonneweide wordt er rekening gehouden met de Unesco kaders voor de 
Stelling van Amsterdam. In een onderzoek naarde plaatsing van windmolens lijken 
deze kaders geen rol te spelen.

• Worden de risico’s die verbonden zijn aan windmolens op Schoteroog door 
initiatiefnemers en gemeente wel voldoende onderkend?

• Wordt voor het geheel van plannen op Schoteroog invulling gegeven aan de 
verplichtingen die RES 2 oplegt?

• Wat doet u met het uitvoeren van een plan MER?
• Zijn alle consequenties en risico’s in kaart gebracht?
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Het is uitermate teleurstellend dat slechts 2 van de 15 fracties gevolg hebben 
gegeven aan onze eerdere uitnodiging tijdens de inspraak op 12 januari. Reden 
waarom wij onze uitnodiging herhalen. Kom in gesprek met de omwonenden.

leefomgeving van vele omwonenden gaan bepalen....  
consequenties en risico’s niet afgewogen kan worden?.

Tijdens de vorige inspraak is de vraag gesteld hoeveel bewoners wij 
vertegenwoordigen. De vraag is echter aanleiding tot een wedervraag. Is het bij u 
bekend hoeveel huishoudens te maken krijgen met de gevolgen van windmolens op 
Schoteroog? Volgens het addendum plan MER van de provincie zijn dat er ruim 
1800. Uit het onderzoek dat Bosch en van Rijn in opdracht van de gemeente nu aan 
het afronden is, blijkt dat het nog meer woningen betreft.

Informatie richting omwonenden is er niet, reden waarom de bewonerscommissie 
Land in Zicht op eigen initiatief een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst op 21 
februari heeft georganiseerd.

Wij kunnen en willen graag een bijdrage leveren om te komen tot een weloverwogen 
besluit over het energielandschap Schoteroog.

Mijn kernpunt is:
• Hoe wilt u binnenkort besluiten nemen over concrete deel-initiatieven, terwijl 

er geen integrale visie/beleid beschikbaar is?
• Hoe wilt u belangen afwegen en risico’s inschatten als er in de loop van de tijd 

telkens een deel-initiatief ter besluitvorming komt?
• Hoe kunt u uitspraken doen over deze deel-initiatieven die ieder op zich 

inbreuk gaan doen op een prachtige recreatieve omgeving en die de


