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• De gemeente Haarlem wil van Schoteroog een “energielandschap” maken. 
• Naast de zonneweide van Afvalzorg zet de gemeentelijke coalitie nog steeds in op windmolens. 
• Noord Noord West Wind wil 2 van de 4 bestaande windmolens vervangen door tweedehandse 

windmolens van ieder 100m hoog. 
• Ook Hoogheemraadschap Rijnland (de waterzuivering) maakt plannen voor windmolens. 
• De gemeente overweegt zelfs nog meer (grotere) windmolens! 
• En EU wet- en regelgeving wordt zonodig aan de kant geschoven! 

Wat wil gemeente Haarlem gaan doen op Schoteroog? 

Wat betekent dat?! 

• Geluidsoverlast en slagschaduw heeft effect op 
uw gezondheid. 

• De veiligheid van passanten en recreanten staat 
op het spel, met windmolens vlak langs de weg. 

• Er zijn milieurisico’s bij het maken van 
funderingen in de voormalige stortplaats. 

• De vogels in het natuurgebied krijgen last van de 
windmolens. 

• Mogelijkheden voor recreatie op Schoteroog 
worden beperkt. Gaat u straks uw hond nog 
uitlaten of picknicken onder zoevende molens? 
 

De provincie heeft uit laten rekenen dat ongeveer 
1800 woningen effect gaan ondervinden van deze 
windmolens.  

Wij, bewonerscommissie Land in Zicht, vinden dat geen goed idee 

• Windmolens helpen nauwelijks in de energietransitie en het realiseren van de Haarlemse 
plannen voor Schone Energie (2 molens van 100m leveren slechts een bijdrage van 1,9%  aan de 
ambitie van de gemeente). 

• De Haarlemse politiek neemt risico’s, die niet verantwoord zijn, zoals het plaatsen van 2e hands 
molens. Dit kan leiden tot oncertificeerbare molens waardoor de molens straks misschien weer 
stil gaan staan. 

• Kabinet Rutte IV heeft gekozen voor massaal “Wind op zee”….  
“Wind op land” is helemaal niet meer nodig! 

Wat kunt u zelf doen? 

• Help de bewonerscommissie met uw talent en ervaring, neem contact met ons op. 
• Spreek u publiek uit als bewoners, VvE’s of maatschappelijke organisatie. 

 

U kunt ons bereiken via onze website: bewonerslandinzicht.com of email: landinzicht@outlook.com 

Mis onze informatiebijeenkomst niet 
Datum  21 feb 2023 
Tijd  19:30-21:30 
Locatie  Paviljoen Loef, Mooie Nelpad 5,  

Schoteroog, Haarlem 

Windmolens op Schoteroog… 
Wat vindt u er van? Maakt u zich ook zorgen?  

  

Meld u vast aan            
Via QR code of stuur een 
mail naar                                   
Landinzicht@outlook.com                         
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