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Open brief aan: 
Fractie leden Raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving, Griffie Haarlem 
cc. Haarlems dagblad 
 
Beste Fractieleden, 
  
Afgelopen gezamenlijk Commissievergadering Ontwikkeling en Samenleving  over Domus+/Skaeve 
Huse, is er op grote schaal gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid en vooral over de 
locatiekeuze. 
 
Al eerder, namelijk op 18 februari 2021, spraken de vertegenwoordigers van de drie wijkraden, 
namens 9 wijkraden, waar de vier voorkeurslocaties waren gepland met de wethouders Roduner en 
Meijs. De bedoeling was om over de door ons voorgestelde locaties naast  Schoteroog te praten, 
maar dat wilden de wethouders niet.  
 
Wethouder Roduner stelt in zijn korte beantwoording in de commissievergadering van 31 maart j.l., 
dat alle locaties lastig zijn (sic). En specifiek voor “Schoteroog”: 

1. Dat de geluidscontour van 50 dB(A) rondom de Waarderpolder voor realisatie van 
Domus+/Skaeve Huse aanpassing vergt. “Denk aan Bottelier” 

2. Bebouwing en containers “op” de “giftige” heuvel van Schoteroog niet kan vanwege 
mogelijk doorprikken van de afschermingsfolie. 

3. Het NNN-gebied (beschermd natuurgebied”, waarvoor natuurcompensatie nodig is. 
Samengevat zou alleen een locatie mogelijk zijn naast de zeilschool. “De 60 locaties zijn in 
beslotenheid besproken, maar dat is evenveel waard als in het openbaar”, aldus de wethouder. 
Daarom zouden zij niet geschikt zijn.  En na advies van politie, zeilhaven, industriekring, etc. zou 
geen snelle realisatie mogelijk zijn. 
Maar zijn informatie klopt niet. 
Ter verduidelijking is de door de 
wijkraden voorgestelde zone, met 
mogelijke locaties aangeduid. 
Het betreft de strook grond aan de 
noord-west overkant van de 
Windturbineweg en Mooie Nelweg 
langs de “giftige” heuvel Schoteroog, 
waar geen recreatie plaats vindt. Dus 
NIET OP de heuvel (2). De zone grenst 
ook niet aan de Waarderpolder en ligt 
ook afzijdig van de jachthaven. 
De route (alles op fietsafstand) naar 
de Vomar gaat langs het Spaarne en 
niet door een woonbuurt. 
Het is een strook grond waar 
niet/nauwelijks natuurbeheer plaats 
vindt (3). Door bebossing (CO2 afvang) is juist meer natuurwaarde terug te brengen en kunnen de 
locaties 1, 2, 3 uit het zicht zijn. Locatie 3 lijkt meer geschikt voor Domus+ en de locaties 1 of 2 meer 
voor Skaeve Huse, waarbij voor locatie 2 ook aan drijvende units gedacht kan worden. 
In het actieplan “omgevingsplan Haarlem” bedraagt de geluidsbelasting 45 – 50 dB(A), terwijl die van 
de locatie aan de Nieuweweg langs de Schipholweg 55 – 65 dB(A) bedraagt! Daar zal evenals bij het 
Vijverpark een duur geluidsscherm nodig zijn. 
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Ook de vervanging van de al jaren niet in gebruik zijnde windmolens door één hoge, wordt als 
tegenargument genoemd. Maar Schiphol laat dat niet toe. 
Kortom, geachte Raadsleden, laat U niet misleiden en oordeel op juiste informatie. 
De wijkraden wensen U wijsheid toe. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Fukken, 
Voorzitter wijkraad Parkwijk, Zuiderpolder, Penningsveer en namens:  

Vondelkwartier 

Amsterdamse Buurten 

Slachthuisbuurt 

Sporthelden Buurt 

4 wijkraden Schalkwijk 
 
 

  
   


