Van: p.w.van.rij@gmail.com <p.w.van.rij@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:38
Aan: Elise Bos Eyssen | Recreatie Noord-Holland <eboseyssen@recreatienoordholland.nl>
Onderwerp: RE: Schoteroog, energietransitie, veiligheid en milieu
Geachte mevrouw Bos Eyssen,
Bedankt voor uw snelle reactie.
Het zal u niet verbazen dat wij in ons onderzoek naar alle aspecten rond de mogelijke plaatsing van
de enorme windmolen ook de nodige informatie hebben verzameld. Zo is het ons bekend dat Liander
N.V. de eigenaar is van de percelen, kadastraal aangeduid Haarlem N 1176, Haarlem N 1177, Haarlem
N 1179 en Haarlem N 1180, gelegen op Schoteroog, gemeente Haarlem. Liander N.V. heeft deze
percelen verpacht aan Noord-Noordwest Wind B.V. De windmolens op deze percelen zijn gebouwd
begin negentiger jaren onder de toen geldende voorschriften en staan inmiddels ongeveer zeven jaar
stil om bedrijfseconomische redenen.
Wij nemen deel aan de discussie over de RES, en kennen uiteraard de verschillende invalshoeken van
alle belanghebbende. Ook goed te weten, dat wij, net als u, de huidige door Afvalzorg gekozen
oplossing voor een zonneweide steunen. Kennelijk is het Recreatieschap in dit soort projecten net als
ons, wel degelijk een betrokkene.
Dank voor uw informatie over Strategie en Beleid van het Recreatieschap.
Wij zijn het echter oneens met uw uitgangspunt betreffende de huidige en toekomstige situatie rond
windmolens op Schoteroog. U bent een betrokkene, omdat u verantwoordelijk bent voor de situatie,
o.a. de veiligheid, bij de “eigen” weg over het recreatieterrein. Zoals ik al heb aangegeven heeft de
gemeente de huidige situatie beoordeeld en veilig bevonden. Dit is huidige situatie met vastgezette
wieken, die nu niet over de weg uitsteken. Wij zijn van mening dat de huidige situatie wel degelijk
risico’s met zich meebrengt, en dat hiermee sprake is van een zekere aansprakelijkheid van
betrokken instanties.
Bij een nieuwe veel hogere windmolen , die kan draaien naar de wind, komen de wieken duidelijk
over de weg heen. Bij een tiphoogte van 120 meter zit de as normaal op 80 meter hoog en zijn de
wieken 40 meter lang. Op dat moment is er sprake van veel grotere risico’s.
Naast de veiligheid speelt nog een extra aspect rond de te verwachte turbulentie van zo’n grote
molen en het paragliden wat nu regelmatig op de helling in de directe omgeving plaats vindt.
Wij willen het recreatieschap vragen ook zelf actief op te komen voor het behoud van de
recreatiefunctie van Schoteroog die onvermijdelijk zou worden aangetast door megawindturbines.
Wij wijzen er - in verband met de door u genoemde noodzakelijke inpassingsstudie - op dat uit een in
opdracht van de Provincie Noord Holland in 2021 uitgevoerde Addendum Plan MER blijkt dat
megawindturbines op Schoteroog bovendien 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). In het onlangs
door de Provincie vastgestelde Afwegingskader Hollandse Waterlinie is voor het gehele gebied van
de westelijke duinrand waarbinnen Schoteroog valt het advies opgenomen dit gebied uit te sluiten
voor de realisatie van windenergie-initiatieven, gezien de impact op de authenticiteit en visuele
integriteit van het linielandschap.

Nogmaals, Is het niet tijd het aanzicht van het recreatieschap te verbeteren, door de al minimaal acht
jaar stilstaande molens te slopen en neem stelling tegen de bouw van een gigantische windmolen op
het recreatieterrein.
Met vriendelijke groet,namens de bewonerscommissie Land in Zicht,
Piet van Rij
Botterboulevard 26
2022GA Haarlem
023-2025155
0630421320

Van: Elise Bos Eyssen | Recreatie Noord-Holland <eboseyssen@recreatienoordholland.nl>
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 15:43
Aan: p.w.van.rij@gmail.com
CC: Martin Timmer | Recreatie Noord-Holland <MTimmer@recreatienoordholland.nl>; Adriaan van
Koeverden | Recreatie Noord-Holland <AvanKoeverden@recreatienoordholland.nl>; Mark Fransen |
Recreatie Noord-Holland <MFransen@recreatienoordholland.nl>; Kirsten van der Plas | Recreatie
Noord-Holland <KvanderPlas@recreatienoordholland.nl>
Onderwerp: RE: Schoteroog, energietransitie, veiligheid en milieu
Geachte heer Van Rij,
Ik heb de beantwoording van uw vragen even overgepakt van Martin Timmer. Ik begrijp dat u zich
zorgen maakt over de veiligheid van de stilstaande windmolens op Schoteroog en de mogelijke
komst van een nieuwe, beduidend hogere. U vraagt om een standpunt van het recreatieschap.
Beleidsmatig is deze als volgt, en dit is te vinden in de visie Spaarnwoude Park 2040:
“Bij de provincie en gemeenten ligt het initiatief om beleid voor energieopwekking te formuleren,
bijvoorbeeld het aanwijzen van locaties voor zonneakkers, geothermie en energieopslag. De
overheden zullen dit afwegen ten opzichte van landschapsambities (openheid) en recreatie- en
natuurwaarden. De overheden in Noord-Holland Zuid werken samen aan de opstelling van een
Regionale Energie Strategie (RES), in deelregio’s. De RES is een uitwerking van de opgaven
‘duurzame elektriciteit opwekken’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het
Klimaatakkoord en worden in de periode 2019-2021 opgesteld. Het recreatieschap kan op lokale
schaal een bijdrage leveren aan de uitkomsten van de RES. Bijvoorbeeld door gebieden geschikt te
maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg (herstel) van laagveen en bospercelen (CO2reductie), stimuleren van duurzame en circulaire landbouw en zoekgebieden voor zonne- en
windenergie te definiëren.”
Vanuit de statuten van de gemeenschappelijke regeling zullen wij de windmolens afwegen ten
opzichte van de andere doelen van het recreatieschap: bevorderen van de openluchtrecreatie, oog
houden voor bestaande gebruikers, het tot stand brengen en houden van een evenwichtig natuurlijk
milieu en het onderhouden van het landschap.
Taak en rol
Qua taakverdeling is het zo dat toezicht op veiligheid de taak is van de gemeente. Er is volgens de
gemeente echter geen sprake van een onveilige of niet legitieme situatie. Het recreatieschap heeft
geen overheidstaak op het controleren van windmolens. Daarnaast zijn wij geen eigenaar van de
ondergrond van deze windmolenlocaties. De gemeente heeft ons wel eerder al betrokken in de

planvoorbereiding en de intentie tot vervanging, waarbij ruimte was om aandachtspunten mee te
geven. Tot nu toe hebben we meegedacht met een aantal RES-bijeenkomsten en we faciliteren actief
de totstandkoming van een zonnepark op Schoteroog. Dat komt ook doordat het recreatieschap hier
wel eigenaar/erfpachter is en actief in kan sturen.
Tot slot
Ik heb aangegeven bij de gemeente dat een inpassingstudie vanuit verschillende gezichtspunten
wenselijk is. Dit is nog niet uitgevoerd, omdat het traject voor het vervangen van de turbines niet is
gestart en ook nog onzeker is. De eigenaar van de turbines heeft alleen aangegeven hier open voor
te staan. Als het kansrijk is zullen de bewoners worden benaderd voor een participatie traject
vergelijkbaar met het traject wat Afvalzorg heeft doorlopen voor de zonneweide op Schoteroog.
Met groene groet,
Elise Bos Eyssen
Programmamanager
eboseyssen@recreatienoordholland.nl
06-13780519
Werkdagen: ma – di – do - vr
Werkzaam voor recreatieschap Spaarnwoude
www.spaarnwoude.nl

