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Betreft:  Stand van zaken Zonnepark Vijfhuizerweg 

 

Geachte heer/mevrouw,    

 

In mei 2022 organiseerden wij een informatiebijeenkomst over een zonnepark-initiatief bij de 

Vijfhuizerweg. Inmiddels is de aanvraag voor de omgevingsvergunning door TPSolar in gang gezet. Met 

deze brief willen wij u graag verder informeren over de stand van zaken van Zonnepark Vijfhuizerweg.   

 

Omgevingsvergunning aangevraagd  

Om op agrarische gronden een zonnepark te kunnen realiseren, moet er worden afgeweken van het 

bestemmingsplan. Hiervoor moet via de gemeente een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Vlak voor de kerstvakantie heeft TPSolar alle benodigde stukken hiervoor bij de gemeente 

Haarlemmermeer ingediend. 

 

Bij een omgevingsvergunningsprocedure zal de gemeente het plan toetsen op alle relevante 

ruimtelijke en juridische aspecten. Na de afweging van verschillende belangen wordt er door de 

gemeente een besluit genomen. De gemeente legt het conceptbesluit op de vergunningaanvraag altijd 

ter inzage. U kunt tijdens deze periode uw zienswijzen of uw bezwaren kenbaar maken. Het 

conceptbesluit ligt 6 weken ter inzage. 

 

De procedure van een omgevingsvergunning duurt normaal gesproken ongeveer 6 tot 8 maanden. De 

exacte planning is nu nog van verschillende factoren afhankelijk. Wij zullen u in ieder geval te zijner 

tijd verder informeren over de planning, de inspraakperiode en andere belangrijke data. 

 

Wilt u meer weten over Zonnepark Vijfhuizerweg? 

Als u met ons in gesprek wil, dan horen wij dat graag. Voor de meest actuele versie van het ontwerp 

en andere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website www.tpsolar.nl/vijfhuizerweg.  

 

Mocht u verder vragen hebben over deze brief of over Zonnepark Vijfhuizerweg, dan kunt u uiteraard 

altijd contact met ons opnemen via info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44. 

 

Vetrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens TPSolar 

 

Rose Concolato 

Projectontwikkelaar 
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