
 

 

 

 

 

 

 

 

inspraak commissie beheer gemeente Haarlem 12-1-2023    

GEMEENTE HAARLEM – wij willen graag met u meedenken  
over de energietransitie.   

   
Geachte leden van de commissie,   

 

Ik spreek in namens de bewonerscommissie Land in Zicht naar aanleiding van de  
aan u ter kennisneming gestuurde informatienota stand van zaken windmolens  
Schoteroog. Het verbaast ons dat dit geen aanleiding is om een discussie te voeren  
over de ingezette ontwikkelingen op Schoteroog. Zulk een belangrijk en actueel  
onderwerp verdient een optimale afweging.   

 

Wij zijn geen tegenstander van de energietransitie. Sterker nog: we willen daaraan  
onze bijdrage leveren. Vandaar ook de deelname door twee bewoners aan de  
projectgroep, zoals vermeld in de informatienota.    

 

Om nu of in de toekomst een weloverwegen besluit te kunnen nemen, willen wij u  
graag informeren over alle aspecten die een rol spelen bij het nemen van dat besluit  
en u deelgenoot maken van onze verworven kennis. In het uiteindelijke besluit is de  
afweging van allerlei zaken als “nut en noodzaak” ten opzichte van risico’s op het  
gebied van veiligheid/kosten/overlast” aan de orde.   

 

Om maar een paar zaken te noemen.   

  Wat zijn de consequenties van de realisatie van windmolens op minder dan 500   
meter van woningen?   

  Hoeveel woningen ondervinden nadelige effecten van de beoogde windmolens?   
Dat zijn er nl aanzienlijk veel meer dan alleen de woningen bij Land in Zicht.   

  Wat dragen de beoogde windmolens bij aan de Haarlemse ambitie van schone   
energie? Wij denken heel weinig.   

  Welk risico bent u bereid te nemen met het plaatsen van (circulaire/reeds   
gebruikte) windmolens ? Hoe lang blijven tweedehands windmolens certificeer  
baar?   

  Kan de ambitie van de gemeente ook op andere manieren gerealiseerd worden?   
Wij denken van wel.   

  Gaat u als gemeente invulling geven aan uw wettelijke zorgplicht en EU richtlijnen   
ten aanzien uw bewoners? Er zijn juristen die aangeven dat er in 2025 een   
kentering komt voor reeds vergunde windmolens.   

  Bent u bereid alle consequenties te aanvaarden die het gevolg zijn van   
windmolens op Schoteroog?    

  En last but not least: de veiligheid in het betreffende gebied. Recent hebben we   
gezien wat er kan gebeuren.   



 

 

 

 

 

Er zijn andere, wellicht betere alternatieven om de duurzaamheidsdoelen te halen.   
Bewoners wordt daarmee een beter perspectief geboden. En niet onbelangrijk ……  
het draagvlak zal groter worden. De geplande windmolens op Schoteroog dragen  
weinig bij aan de energietransitie en de ambities voor schone energie. Ze zetten de  
leefomgeving onnodig onder druk. En als de politiek ze toch wil….. dan neemt ze  
daarmee risico’s.   

 

Wilt u meer weten? In het afgelopen jaar hebben we veel achtergrondinformatie  
verzameld over alle aspecten die met de bouw van windmolens te maken hebben,  
zowel op Europees, landelijk als provinciaal en gemeentelijk niveau. Als   
belangstellende en kennis dragende burgers willen wij meedoen met de raad met  
alle te nemen stappen op weg naar uiteindelijke besluitvorming. Wij nodigen u  
daarom uit tot dit overleg en deze kennisdeling aan te gaan.    

 

Ik zeg u toe dat wij u deze inspraak met onze contactgegevens nog na zullen sturen.   
 

Dank.   
 

Bewonerscommissie Land in Zicht   
 

Email: landinzicht@outlook.com  
https://bewonerslandinzicht.com  
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