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Onderwerp: Duurzame energie opwekken op Schoteroog

Geachte bewoner,
Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheden voor het opwekken
van duurzame energie op de voormalige afvalberg op het Schoteroog. Afgelopen 11 en 18 maart
organiseerde NV Afvalzorg daarom bijeenkomsten voor de buurt over haar voornemen om
zonnepanelen op een deel van Schoteroog te plaatsen. Bij deze gelegenheden heeft een aantal
bewoners van Land in Zicht zorgen geuit over de mogelijke komst van een windmolen en hebben zij
geïnformeerd naar de visie van de gemeente op de omgeving. Daarnaast ontving het college van
burgemeesters en wethouders deze week een brief van bewoners met vragen over projecten en
ontwikkelingen in de omgeving. Graag vertel ik u daarom in deze brief meer over de mogelijke
ontwikkeling van een zogenaamd energielandschap op Schoteroog en geef ik u een overzicht van
andere ontwikkelingen die in uw omgeving spelen.
Allereerst de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Er wordt hard gewerkt aan het
realiseren van duurzame bronnen voor warmte en energie in onze stad. En dat moet ook, want in
2050 moet heel Nederland van het gas af zijn. Haarlem wil dit al in 2040 gerealiseerd hebben. Zo
worden er komende jaren bijvoorbeeld meerdere duurzame warmtenetten in de stad aangelegd.
Daarnaast is er een gezamenlijk opgave op meer groene elektriciteit op te wekken. De belangrijkste
mogelijkheden voor het opwekken van groene stroom liggen in Haarlem bij zonne- en windenergie.
De voormalige vuilstort op Schoteroog, waar al jaren windmolens staan, heeft de gemeente
aangewezen als zoekgebied voor deze vorm van energie opwekken. Dat betekent dat initiatieven
voor zon en wind in dit gebied serieus door de gemeente worden gewogen.
Wettelijke eisen
De huidige vier windmolens op Schoteroog staan de laatste jaren stil wegens een niet-herstelbaar
defect. Zoals het ernaar uitziet, zouden deze vier verouderde molens wellicht vervangen kunnen
gaan worden door een enkele nieuwe, grotere molen. Deze zou jaarlijks voldoende groene
elektriciteit kunnen opwekken voor circa 2000 huishoudens in de stad. Hoewel de gemeente
enthousiast is over dit idee vanuit het oogpunt van duurzaamheid, is het nog onzeker of het ook
zover komt. Zo zijn er veel regels waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen. Er moet gekeken
worden naar zaken als geluid, schaduw en uitzicht. Daarnaast moet rekening gehouden worden met
natuur, biodiversiteit, historische waarde en de landschappelijke inpassing.
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Vervolg
De afweging of er een nieuwe windmolen komt, is nog niet gemaakt. Deze wordt pas gemaakt door
het college en de gemeenteraad nadat er een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de
huidige windmolens. Het staat dus nog niet vast óf, wanneer en waar precies de huidige windmolens
vervangen gaan worden. Het initiatief ligt op dit moment bij de huidige eigenaar van de vier
windmolens. Deze is ervoor verantwoordelijk om ten tijde van een aanvraag een participatieproces
met de buurt te doorlopen en dus met u in gesprek te gaan. De gemeente toetst dan of de omgeving
voldoende wordt betrokken en wat er wordt gedaan met vragen, suggesties en opmerkingen van
belanghebbenden. Er is op dit moment nog geen planning bekend van de eigenaar van de huidige
windmolens. Voor het mogelijke zonnepark is dat wel het geval.
Ontwikkelingen Land in Zicht
Naast de beoogde ontwikkelingen op Schoteroog is er nog een aantal andere ontwikkelingen in de
omgeving waarnaar geïnformeerd werd.
Nieuwbouw Spaarndamseweg
Allereerst het nieuwbouwproject op de Spaarndamseweg. Afgelopen november zijn buurtbewoners
uitgenodigd voor een online bijeenkomst. Het stedenbouwkundig plan wordt op 1 april a.s. in de
raadscommissie Ontwikkeling besproken. De verwachting is dat de dag erna de inspraakperiode
start. U wordt hier als buurtbewoners actief over geïnformeerd.
Aanpak overlast
De overlastsituatie bij de steiger aan de Tjalkkade is een bekend probleem bij de gemeente. De
gebiedsverbinder van het stadsdeel en de gebiedscoördinator van de afdeling Veiligheid hebben
samen met de politie een buurtonderzoek gedaan en voeren nu overleg met de omwonenden om
een aanpak op te zetten.
Inrichting openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte bij Land in Zicht is nagenoeg afgerond.
De bewoners van de Tjalkkade waren het niet eens met de gekozen parkeeroplossing. Op 10 maart jl.
heeft de Raad van State hierover uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld.

Vertrek bedrijf Walki
Binnenkort vertrekt het bedrijf Walki uit de Waarderpolder. Walki is geen eigenaar van de
gebouwen. Het college heeft geen informatie of signalen over herontwikkeling van de kavel. Mogelijk
is de eigenaar al wel op zoek naar nieuwe gebruikers voor zijn bedrijfspanden. Gelet op de
mogelijkheden van het bestemmingsplan en de afspraken gemaakt in het convenant Waarderpolder
in december 2020, zal van functiewijziging op deze locatie geen sprake zijn. De gemeente gaat ervan
uit dat te zijner tijd dus een ander bedrijf intrek zal nemen in de panden.
Heeft u vragen?
Ik hoop dat ik u met bovenstaande meer duidelijkheid heb kunnen geven.
Als u vragen heeft over de ontwikkelingen op Schoteroog, kunt u deze stellen aan de procesmanager
voor het energielandschap, Peter van Asselt. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de
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gemeente 14 023 of direct via 06 – 24197740 of mailen naar antwoord@haarlem.nl onder
vermelding van: Energielandschap Schoteroog.
Uiterlijk in april staat een meer gedetailleerd overzicht van de huidige (mogelijke)ontwikkelingen op
https://www.haarlem.nl/schoteroog-energielandschap/. Zo kunt u zich goed laten informeren over
wat de plannen zijn, wat ze betekenen voor de stad, de buurt en voor uzelf.
Voor vragen over de overige onderwerpen kunt u terecht bij de gebiedsverbinder Noord van de
gemeente, de heer Rizgar Parlak via nummer 14023.

Met vriendelijke groet,

H.R. Vriend,
Gebiedsmanager Noord

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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