
Haarlem, 5 juni 2014  

 

Hierbij raadsvragen ex art. 38 RvO van de Actiepartij, over het windpark Schoteroog.  

Alvast dank voor de beantwoording, Inge Crul, Jan Baaijens 

 

In het Haarlems Dagblad van 27 mei stond een artikel over de windmolens op Schoteroog. 

Een van deze molens is al een jaar lang defect. Volgens dit artikel wil de eigenaar, Haarlem 

Windpark, de turbine niet repareren maar over een jaar alle molens hier vervangen door 

nieuwe, met meer vermogen in totaal (van 1 naar 7,5 Mw). Op het terrein van de 

waterzuivering komen ook nog eens twee of drie turbines.  

De Actiepartij is een groot voorstander van duurzame energie, zoals windenergie, maar ze 

vraagt zich af of deze plek wel zo ideaal is voor windturbines. Ze vreest dat de komst van de 

grotere windmolens ernstige gevolgen kan hebben voor de omgeving.  

 

Daarom de volgende vragen.  

1. Klopt het dat, zoals in dit artikel staat, de gemeente de komst van drie nieuwe 

windmolens op Schoteroog en twee of drie op het terrein van de waterzuivering 

steunt?  

2. Zo ja, kan de gemeente aangeven welke wettelijke voorschriften gelden voor de komst 

van deze grotere turbines? Daarbij valt te denken aan afstandscriteria en milieueisen, 

maar ook aan effecten op de omgeving, variërend van risico’s door bv. afbraak 

rotorbladen of het omvallen van de mast tot geluid- en/of visuele hinder en effecten 

van slagschaduw.  

3. Maakt de gemeente bij de vergunningverlening een risicoanalyse voor de omgeving
1
?  

4. Maakt de gemeente een haalbaarheidsstudie ter plekke, waarbij de winst (meer 

energie, minder uitstoot CO2) wordt afgezet tegen negatieve gevolgen (economische 

schade, hinder voor personen)? 

5. Loopt de gemeente bij vergunningverlening voor grotere windturbines niet het risico 

dat elke (economische) ontwikkeling ter plekke nu onmogelijk wordt? Waarmee ook 

de miljoeneninvestering hier weggegooid geld is
2
?  

6. Kan de gemeente aangeven wat de gevolgen kunnen zijn voor de gebruikers van de 

naaste omgeving, zoals Scouting Noord-Holland (heeft pal onder de windmolens een 

kampeerterrein en clubhuis), de gemeentelijke jachthaven aan het Spaarne (ligplaatsen 

voormalige jachthaven De Drijver), Jachtwerf Kuijkhoven, Watersportvereniging de 

JVW en de rioolzuivering?  

 

 

                                           
1
 Handboek risicozonering Windturbines van Economische Zaken, Eindversie 3e, geactualiseerde 

versie mei 2013 opgesteld door DNV KEMA. Om na te gaan of de risico’s voor de omgeving 

aanvaardbaar zijn, kan het bevoegd gezag vragen om een kwantitatieve risicoanalyse.  
2
 De Actiepartij waarschuwde al twee jaar geleden (in verband met het inmiddels afgeschoten plan 

voor een nautisch centrum op de Noordkop) dat grotere windturbines de ontwikkeling van de drie voor 
4,7 miljoen euro bouwrijp gemaakte kavels op de Noordkop in gevaar kunnen brengen. Deze kavels 
(totaal 43.472 vierkante meter) zijn nu al moeilijk verkoopbaar door de eis die de gemeente stelt aan 
de koper om er per 125 vierkante meter een arbeidsplaats te creëren. 

 


