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Onderwerp: Duurzame energie opwekken op Schoteroog

Geachte leden van de bewonerscommissie Land in Zicht,
Hartelijk dank voor uw brief van 15 mei over de RES 1.0 en Schoteroog. We zien in Haarlem, maar ook
elders in de provincie en het land dat nu de RES 1.0 gereed is en de opgave om richting uitvoering te
gaan dichterbij komt, de zorgen onder bewoners toenemen. Als portefeuillehouder neem ik deze
zorgen ter harte. Daarom beantwoord ik graag de vragen die vanuit de bewonerscommissie van Land
in Zicht gesteld zijn.
1)Plan voor windmolens – Wat is de status en inhoud van de plannen voor de windmolens op
Schoteroog?
Schoteroog is in de RES onderdeel van het aangewezen zoekgebied Waarderpolder. Initiatieven voor
de opwekking van wind- en zonne-energie binnen dit zoekgebied worden onderzocht op haalbaarheid.
Het college staat open voor het vervangen van de bestaande windmolens op Schoteroog en ook ziet
zij kansen om binnen het zoekgebied wellicht meer windmolens te plaatsen. Er is echter nog geen
concreet plan voor de windmolens. Wel is er op verzoek van de huidige eigenaar van de windmolens
bij de Inspectie voor de Leefomgeving en transport (IL&T) een pretoets aangevraagd om te verkennen
of er mogelijkheden zijn binnen de regelgeving van het Luchthavenindelingsbesluit. Daarbij zijn 2
coördinaten verkend (bestaande posities windmolens). De noordelijke positie voor een windmolen van
125m tiphoogte en de meest zuidelijke positie voor 150m tiphoogte. IL&T heeft de gemeente bericht
dat de noordelijke positie kansrijk is. Wel is een extra toets door TNO nodig om dat te bevestigen. Voor
de zuidelijke positie is aangegeven dat 150m niet kansrijk is. De brief met het advies deel ik met u. Het
advies zal ook op de website worden geplaatst. Het college zal op korte termijn bij IL&T meerdere
coördinaten en hoogtes gaan verkennen in lijn met de bestaande windmolens richting het zuiden van
de Waarderpolder om ook alternatieven in beeld te krijgen.
2)Visie op windmolens – waarom zet de gemeente Haarlem in op windenergie binnen stedelijk gebied,
terwijl er zoveel signalen zijn dat dit schadelijk is voor de gezondheid van haar inwoners? Anders
geformuleerd: Wat is de reden dat gemeente Haarlem niet aansluit bij het toenemend aantal
gemeenten dat plaatsing van windmolens in dichtbevolkte gebieden uit oogpunt van gezondheid
afwijst?
Met de RES wordt landelijk ingezet op een combinatie van wind op zee en op land, en op zon. Haarlem
volgt deze landelijke inzet om een bijdrage te leveren aan het behalen van de gezamenlijke
duurzaamheidsdoelen, uiteraard met in acht neming van het welzijn van de omgeving en de bewoners.
Op Schoteroog staan al vele jaren verouderde windmolens en de gemeente wil onderzoeken of deze
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vervangen kunnen worden of dat uitbreiding kan plaatsvinden. We zijn ons zeer bewust dat plannen
omtrent windmolens en in mindere mate zonneakkers reacties veroorzaken in de omgeving. Daarom
zal elk plan ook mede beoordeeld worden op in welke mate de omgeving betrokken is. Concrete
plannen zullen daarnaast uiteraard beoordeeld worden op basis van wet- en regelgeving. De
initiatiefnemers van plannen zijn verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening en
omgevingsparticipatie. Dat dit proces voor de plaatsing of vervanging van eventuele windmolen(s) nog
niet gestart is heeft als reden dat er nog geen concreet plan of aanvraag is. De gemeenteraad en het
college maken uiteindelijk pas nadat een plan is ingediend en een uitgebreid proces is doorlopen een
brede afweging in het kader van het vergunningsproces. Het welzijn van de omgeving wordt hier
nadrukkelijk in betrokken.
3)Afwegingskader – we vragen u om duidelijk te maken wat uw afwegingskader is om tot keuzes te
komen bij de inpasbaarheid van zonnepanelen en de windmolens op Schoteroog, gezien de
belangen die daarbij afgewogen gaan worden. En daarbij expliciet te maken hoe het
bewonersbelang hierin meegewogen wordt.
In het kader van de RES is met diverse experts en stakeholders een proces doorlopen om tot de
verschillende zoekgebieden te komen. Ook inwoners van Haarlem hebben deelgenomen aan de
verschillende bijeenkomsten. Vervolgens is het aan initiatiefnemers om binnen de zoekgebieden met
concrete voorstellen te komen die op haalbaarheid worden onderzocht. De procesmanager is
aangesteld om de initiatiefnemers te begeleiden en om uitleg te geven over de procedure. In de RES
staan verder veel suggesties voor initiatiefnemers van een zon of windproject. Het belang van de
inwoners van Haarlem staat hierbij voorop. Enerzijds het gezamenlijke belang om invulling te geven
aan de energietransitie en anderzijds het belang dat dit niet ten koste mag gaan van de fysieke
leefomgeving. De balans wordt opgemaakt door de gemeenteraad van Haarlem in het kader van het
vergunningenproces. Inwoners kunnen ten allen tijden het bestuur benaderen om hun belang duidelijk
te maken zoals uw commissie dat onlangs ook heeft gedaan door in te spreken bij de raadscommissie.
4)Resultaten IL&T- pretoets – Wij verzoeken u ons in het bezit te stellen van de resultaten van de
pretoets IL&T Schoteroog en een toelichting op de conclusies die u hieruit vooralsnog getrokken
heeft.
Zie antwoord vraag 1.
Vervolg
Zoals eerder is gezegd in een brief aan de wijk Land in Zicht is de afweging of er een of meer
windmolens worden vervangen nog niet gemaakt. Deze afweging kan pas worden gemaakt door de
gemeenteraad nadat er daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de huidige
windmolens. Het staat dus nog niet vast óf, wanneer en waar precies windmolens vervangen gaan
worden of dat het aantal windmolens wordt uitgebreid.
Heeft u vragen?
Ik hoop dat ik u met bovenstaande meer duidelijkheid heb kunnen geven. Als u vragen heeft, kunt u
deze stellen aan de procesmanager, Peter van Asselt. U kunt hem bereiken via het algemene nummer
Kenmerk: PG/2021/0278785
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

2/3

van de gemeente 14 023 of direct via 06 – 24197740 of mailen naar antwoord@haarlem.nl onder
vermelding van: Energielandschap Schoteroog.
Met vriendelijke groet,

Robbert Berkhout,
Wethouder Duurzaamheid, Economie, en Mobiliteit

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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