
 

 

 

 

 

MOTIE Windmolens Schoteroog – zoek op de goede plek 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 mei 2021, 
 
Constaterende dat: 

• De theoretische potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden in IJmond 
& Zuid-Kennemerland volgens RES 1.0 560 GWh is waarvan 38 tot 75,4 GWh uit windenergie; 

• Eén van de zoeklocaties voor windenergie Schoteroog is; 

• Volgens de initiatiefnemer voor een rendabele businesscase op Schoteroog tenminste één molen 
van 150 meter of twee molens van 125 meter nodig zijn en de eigenaar van een aangrenzend 
perceel ook plannen heeft voor plaatsing van enkele windmolens; 

• De Inspectie Leefomgeving en Transport slechts de plaatsing van één windmolen van 125 meter 
aan de noordzijde van Schoteroog kansrijk acht gezien de regels van het 
Luchthavenindelingsbesluit; 

• Omwonenden als er nieuwe hogere windmolens komen juist plaatsing zo ver mogelijk naar het 
zuiden wensen; 

• Vastgesteld is dat de veel hogere KPN-zendtoren (145 meter) geen gevolgen heeft voor de 
vertrek- en naderingsprocedures van de Polderbaan; 

• De regels van het Luchthavenindelingsbesluit die plaatsing van windmolens verhinderen daarom 
vooral bedoeld zijn om toekomstige aanpassingen aan de infrastructuur (banenstelsel) of van de 
vertrek- en naderingsprocedures mogelijk te maken; 

• Momenteel dit soort aanpassingen niet voorzien zijn en vanuit Haarlems perspectief in de 
toekomst ook onwenselijk zijn omdat dit meer vluchten over dichtbebouwd Haarlems grondgebied 
zou betekenen; 

 
Verzoekt het college: 
Voor de RES 2.0 samen met de RES-partners te lobbyen bij het Rijk voor aanpassing van het 
Luchthavenindelingsbesluit of een soepeler toepassing van dit besluit en hiertoe een brief te sturen 
naar de informateur met argumenten hiervoor met als doelen plaatsing van meer windmolens van 
circa 125 meter tussen Schoteroog en de KPN-toren mogelijk te maken en deze windmolens zo 
optimaal mogelijk te plaatsen teneinde de overlast te minimaliseren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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