Amendement: Schalks en Energie(k)?
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 28 mei 2020 tijdens behandeling van
startnotitie ‘Schouwbroekerplas, Schalks aan de Plas’;
constaterende dat:
•
•
•
•
•
•

De plannen van de stichting LOW passen binnen de gebiedsvisies voor het betreffende
deel van Schalkwijk om de Schouwbroekerplas meer recreatief te gebruiken;
Een deel van de niet toegankelijke oever ecologische potentie heeft, maar andere delen
van de oevers verbetering behoeven;
Inmiddels bekend is dat drijvende zonnepanelen, mits goed geplaatst geen bedreiging
vormen voor de (onder) water ecologie;
In eerdere besprekingen van gemeentezijde een positieve grondhouding is aangenomen
t.a.v. de plannen van de stichting voor de oostzijde van de plas en de wijkraden
betrokken zijn bij de uitwerking;
In de concept-RES (Regionale Energie Structuur) de plas is opgenomen als één van de
opties geschikt voor zonne-energie op water, door het plaatsen van drijvende
zonnepanelen. Deze RES later dit jaar in commissies en raad zal worden besproken.
De Schouwbroekerplas met oevers een groot oppervlak heeft, die mits goed ingepast, de
drie ruimte vragende functies (drijvende zonnepanelen, ecologie en recreatie aan de
oever, moet kunnen dragen.

overwegende dat:
•
•
•
•
•

De Schouwbroekerplas met oevers een zo groot oppervlak heeft, dat mits goed ingepast,
de drie ruimte vragende functies (drijvende zonnepanelen, ecologie en recreatie aan de
oever), moet kunnen dragen.
De inpassing van de drie grote ruimtevragers bij de (her) inrichting van de
Schouwbroekerplas heldere kaderstelling door de raad noodzakelijk maakt;
Een verder uitgewerkte kader stellende notitie niet op korte termijn is te verwachten,
gezien de op dit moment nog niet beschikbare informatie over de RES.
Voor de raad een definitieve goede afweging op basis van de nu beschikbare informatie
niet is te maken, waarbij het ongewenst is het plan “Schalks aan de Plas” stil te leggen.
Het voor de raad van belang, dat er voordat een onomkeerbaar besluit wordt genomen
door het college, in de commissie Ontwikkeling wordt gesproken over de ruimtelijke
inrichting op hoofdlijnen van de Schouwbroekerplas, waarbij de ecologische kwaliteit van
water en oevers, alsmede de inpassing van de gewenste recreatieve ontwikkeling en de
inpassing van drijvende zonnepanelen tot hun recht komen.

Besluit:
1. Aan de tekst op blz. 9, onder kopje “7. Proces en planning”, toe te voegen:
“Alvorens het college overgaat tot het nemen van onomkeerbare besluiten t.a.v. ‘Schalks aan de
plas’, de ruimtelijke inpassing van deze recreatieve functie, in samenhang met drijvende
zonnepanelen (invulling RES) resulterend in een verbetering van de ecologie volgens de
‘natuurpositieve ontwikkeling’, ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling”.

2.

onder het kopje resultaat wordt toegevoegd: “ – Wanneer passend binnen de
landschappelijke kaders en de recreatieve functie, wordt een significante bijdrage geleverd
aan de Regionale Energiestrategie (RES)”
Op blz. 4,

En gaat over tot de orde van de dag.
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