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Onderwerp
Ontwikkelingen opwek duurzame energie in Spaarnwoude
Het algemeen bestuur neemt kennis van
Ontwikkelingen in het kader van de opwek van duurzame energie in Spaarnwoude
Bestuurlijke achtergrond
AB 22-10-2020 mondeling toelichting ontwikkeling windmolens Schoteroog
AB 17-12-2020 voortgang RES
AB 20-05-2021 start planvoorbereidingsfase zonneweide Schoteroog
Toelichting mededeling
Vanuit overheden zijn ambities voor duurzaamheid (energietransitie) uitgewerkt in de Regionale
Energie Strategieën. Het recreatieschap kan op lokale schaal een bijdrage leveren aan de uitkomsten
van de RES. Bijvoorbeeld – zoals vastgelegd in de visie Spaarnwoude Park 2040 - door gebieden
geschikt te maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg (herstel) van laagveen en bospercelen
(CO2-reductie), stimuleren van duurzame en circulaire landbouw en zoekgebieden voor zonne- en
windenergie te definiëren. In de vastgestelde RES 1.0 is het gebied rondom het Noordzeekanaal
(Oosterbroek) en Schoteroog (Haarlem) een zoekgebied voor zon- en windenergie.
Verkenningsonderzoek zoekgebied Spaarnwoude Oosterbroek
Om handen en voeten te geven aan het definiëren van geschikte locaties voor zonne- en windenergie,
heeft de uitvoeringsorganisatie RNH opdracht gegeven aan de Natuur en Milieufederatie voor een
verkenning. In dit verkenningsonderzoek worden met een gebiedsproces de kansen voor het inpassen
en ontwikkelen van duurzame energie in de RES-zoekgebieden in en rond het beheergebied van
Spaarnwoude onderzocht, in afweging met de belangen van natuur en recreatie. Deze verkenning
wordt volledig gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. In de derde bestuursronde worden de
resultaten van dit onderzoek gedeeld.
Voortgang ontwikkeling zonneweide Schoteroog
Samen met Afvalzorg en de gemeente Haarlem werkt het recreatieschap aan de ontwikkeling van een
zonneweide op Schoteroog. Afvalzorg heeft hiervoor schetsontwerpen gemaakt. Er wordt een
ecologisch vervolgonderzoek gedaan naar de impact van de zonneweide, o.a. op marters, padden en
vleermuizen. Daarnaast worden er onderhandelingen gevoerd voor een erfpachtovereenkomst met
Afvalzorg inclusief de ruimtelijke inpassing. Bij deze locatie speelt ook de benodigde ontgrenzing van de
NNN. De gemeente Haarlem is hier proactief mee aan de slag, door beschikbare locaties voor
ontgrenzing binnen de gemeente aan te merken. Het recreatieschap wacht eerst de afhandeling van
het verzoek voor ontgrenzing van ontwikkellocaties af, dat december 2021 verstuurd is naar
GS/regiebureau NNN.

Zorgen vanuit bewoners Haarlem m.b.t. windmolens
De bewonersvereniging land in zicht (nabij Schoteroog) hebben het schap benaderd met het verzoek
om een standpunt in te nemen m.b.t de ontwikkeling van windmolens op Schoteroog. De bewoners
maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de huidige stilstaande molens en de ontwikkeling
naar één grotere molen. Zij zijn van mening dat deze ontwikkeling op gespannen voet staan met de
status van dat gebied in kaders als Natuurnetwerk Nederland, Bijzonder Provinciaal Landschap, Erfgoed
(Stelling van Amsterdam), Luchthavenindelingsbesluit (veilig vliegen van en naar Schiphol) zoals
beschreven in een uitgevoerde Addendum Plan MER door de Provincie Noord-Holland. RNH heeft de
zorg geantwoord vanuit de vastgestelde kaders en de rol die het recreatieschap heeft in de veiligheid
en afweging ruimtelijke kwaliteit van windmolens (beiden zeer beperkt).
Bijlagen
1. E-mail bewonerscommissie Land in Zicht incl. antwoord RNH
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Programmasturing, Kirsten van der Plas, programma adviseur
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