
De Oekraïense vluchtelingen
zijn hier - in Haarlemmermeer
zo’n duizend - en daarvan kan
er een aantal overlijden. Daar
heeft de gemeente zich op
voorbereid met het aparte veld
op Meerterpen. Doel is, om als

de familie dat wil de overledene
’netjes’ naar de definitieve rust-
plaats te brengen.

Er zijn op Meerterpen kelders
beschikbaar die minder diep
liggen dan gewone graven. De
gemeente heeft er tien besteld
en die zijn al afgeleverd. In die
kelders vergaan stoffelijke over-
schotten minder snel dan in de
grond. Ze kunnen uit de kelders
makkelijker opgegraven wor-
den voor transport en dat kost
minder.

Die kosten, ook van het trans-
port, zijn voor rekening van de
overheid als de familie het niet
zelf kan betalen.

Grafkelders voor Oekraïners op
begraafplaats Meerterpen
Zwaanshoek ■ Op begraaf-
plaats Meerterpen in Zwaans-
hoek is een apart veld ingericht
om overleden Oekraïners te be-
graven. Waarschijnlijk tijdelijk.
Daarom is het veld zo ingericht
dat stoffelijke overschotten als
de situatie in het land het toe-
laat naar Oekraïne kunnen wor-
den gebracht voor een herbe-
grafenis.

Samen zijn die goed voor
956.000 kilowattuur, ofwel 7
procent van het totale energie-
gebruik van het bedrijf. 

Het internationale genees-
middelenconcern MSD streeft
ernaar om in 2025 CO2 neutraal
te produceren. 

Het bedrijf heeft in Haarlem -
de hoofdvestiging in Nederland
- steeds meer energiezuinige
installaties zoals warmtepom-
pen, energiezuinige kranen en
onbemande elektrische voer-
tuigjes die over het terrein rij-
den.

Bijna drieduizend zonnepanelen
bij farmaceut MSD in Haarlem
Haarlem ■ Aan MSD zal het
niet liggen als de energietransi-
tie niet van de grond komt: bij
het geneesmiddelenbedrijf in
de Haarlemse Waarderpolder
wordt op dit moment een gras-
veld vol gelegd met 2280 zon-
nepanelen.

MSD legt een veld vol zonnepanelen. UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

De zes kwamen in beeld bij de
FIOD na een signaal van de be-
lastingdienst. Die stelde vast
dat van de bankrekeningen van
twee van de verdachten en aan
hen gelieerde vennootschap-
pen miljoenen contant werden
opgenomen. 
Valse facturen

Het zestal maakte onder meer
valse facturen, overeenkom-
sten en betalingsomschrijvin-
gen. Deze werden ook opgege-
ven bij de belastingdienst,
waardoor ze ten onrechte grote
bedragen aan voorbelasting
konden terugvragen. Hoe groot
het nadeel is geweest voor de
schatkist moet nog onderzocht
worden, aldus de FIOD.
Doorzoekingen
De woningen van de mannen
zijn doorzocht, evenals wonin-
gen in Rotterdam en in Schild
(België). Verder zijn er ook drie
bedrijfspanden doorzocht in
Apeldoorn, Rotterdam en het
Belgische Wijnegem. 

De FIOD heeft onder meer
beslag gelegd op telefoons,
bankrekeningen, ruim 200.000
euro contact geld, auto's, twee
boten en dure horloges.

Heemstedenaar bij groep die
wordt verdacht van fraude
DEN HAAG ■ De Fiscale In-
lichtingen- en Opsporings-
dienst (FIOD) heeft 4 oktober
zes mannen aangehouden op
verdenking van grootschalige
belastingfraude, witwassen en
valsheid in geschrifte. Dat
meldt de FIOD dinsdag. De zes
mannen zijn tussen de 25 en 77
jaar en komen uit Apeldoorn,
Albrandswaard, Schiedam,
Hardinxveld-Giessendam,
Maassluis en Heemstede. Ze
zijn inmiddels weer vrij, maar
blijven nog wel verdachte in het
onderzoek.

Dat was lange tijd niet haalbaar
door een combinatie van hoogtebe-
perkingen vanuit Schiphol en stren-
ge regels van de provincie die terug-
houdend was over wind op land.
Maar nu die laatste regels die voor-
jaar zijn geschrapt, is er meer moge-
lijk. 

De eigenaar van het ’oud roest’, de
bv Noord-Noordwest Wind van
windmolenondernemer Okko
Kaan, heeft de plannen al een paar
maanden klaar liggen. Kaan wil op
Schoteroog graag twee turbines
neerzetten waarvan de wieken tot
honderd meter hoogte reiken. In to-
taal kan dan 2 megawattuur stroom
worden geoogst, twee keer zo veel
als vroeger.

Overleg
De gemeente heeft nu een overleg
georganiseerd om te kijken wat er
mogelijk is. De wijk Land in Zicht in
het Spaarne bij Schoteroog liep vo-
rig jaar te hoop tegen een eerdere
proefballon van Kaan, één molen
van 125 meter hoog. Honderd meter
lijken ze nu ook te veel te vinden. 

Okko Kaan hoopt dat de bewoners
bijdraaien. Hij wil ze niet alleen 50/
50 financiële deelname in het pro-
ject aanbieden, zoals tegenwoordig
beleid is bij grote energieprojecten
op land. Ook kunnen ze de molen la-
ter van hem overkopen. ,,Als ik een-
maal uit de gemaakte kosten ben,
wil ik de molen voor een bescheiden
vergoeding aan ze overdragen. Dan
kan hij nog een tijd doordraaien en
kunnen ze er meer voor vangen. Ik
hoef niet veel te verdienen aan dit
Haarlemse project’’, zegt hij.

Lage molens zijn geen goed idee

hier, vindt hij. ,,Het is een matige
plek, dus je wilt omhoog.’’ De heu-
vel van de vroegere afvalstort is de
enige plek in Haarlem met een aar-
dige windvangst, maar nog steeds
niet geweldig. Je moet het hebben
van westelijke wind vanaf zee. Maar
de stad ligt ertussen en die verstoort
de windkracht. Voor een redelijke
windvangst moet je omhoog. 

Windvangst
Energiecoöperatie Kennemer
Kracht is door de gemeente uitgeno-
digd ook mee te praten. Die zijn niet
zo van de maximale windvangst,
maar meer van inpassing en overleg
met omwonenden. Mogelijk dat
hun deelname aan het overleg de an-
gel uit de discussie halen.

Het Schoteroog met daarop de vier bestaande kapotte windmolens en daarvoor in het Spaarne de woningen van de wijk
Land in Zicht. ARCHIEFFOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Eindelijk zicht op
vervanging van ’oud
roest’ op Schoteroog
Willemien Schenkeveld

Haarlem ■ Het was in augustus
2014 dat de vier windmolens op
Schoteroog stil werden gezet.
Acht jaar later lijkt er nu einde-
lijk zicht op vervanging van het
’oud roest’.

•i
Afgeschreven
Kaan, een gepensioneerd land-
bouwer uit Noord-Holland
Noord die windmolenonderne-
mer werd, kon de vier Haarlem-
se windmolens in 2015 om niet
overnemen als onderdeel van
een pakket van 21 afgeschreven
Nuon-turbines. 
De vier Haarlemse molens
stonden toen al een jaar stil. ,,Er
was denk ik nagenoeg geen
onderhoud meer aan ge-
pleegd’’, zegt Kaan. ,,De logboe-
ken - die in een turbine horen
te liggen - waren zelfs zoek.’’
Opknappen had geen zin, en er
werd dus gemikt op vervan-
ging. Tot dusver is dat er niet
van gekomen. 

Een van de stilstaande windmolens
op Schoteroog. 
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