
Welkom!

Informatiebijeenkomst

Zonnepark Hoofdweg

Woensdag 28 september 2022 
Bron: TPSolar



Opzet informatiebijeenkomst

• DEEL 1 
Terugblik informatiebijeenkomsten in april
& juni, wat is er de afgelopen maanden
gebeurd en waar staan we nu? 

• DEEL 2 
Aangepast ontwerp Zonnepark Hoofdweg

• DEEL 3
Toelichting geluidsonderzoek Peutz

Bron: TPSolar

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonnepark Hoofdweg

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden Hoofdweg en Schipholweg,

belangenorganisaties en overige geïnteresseerden



Informatiebijeenkomsten in april en juni

❖ Beleid voor zonneparken in de 
gemeente Haarlemmermeer

❖ Zonneparken in het algemeen

❖ Geluidsonderzoek Peutz

❖ Planparticipatie
➢ Ontwerp van het zonnepark 

❖ Financiële participatie
➢Meedoen en meeprofiteren 

van het zonnepark
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Wat is er gebeurd na de 
informatiebijeenkomst in juni?

• Overleg met de gemeente

• Werkgroep sessie met 2 omwonenden

• Aanpassen ontwerp

• Overleg met het waterschap

• Overleg met Waternet

• Overleg beheerder pijpleiding

• Overleg Adviescommissie Ruimtelijke 

Ontwikkeling (ARO) Provincie Noord-Holland
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Bron: TPSolar



Ontwerp september 2022
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Ontwerp september 2022

6



Ontwerp juni 2022
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Belangrijkste wijzigingen op een rij: 

• Extra 15 meter afstand tot aan Hoofdweg (= in 
totaal nu 160 meter tussen hekwerk en 
Hoofdweg)

• Pluksgewijs struweel veranderd naar een 
struweelsingel 

• Struinpad toegevoegd

• Recreatief element tussen woningen Hoofdweg 
‘simpel’ gehouden: bijenhotels en kruidenrijk 
grasland

• Struweelsingel toegevoegd langs A5-kant
Bron: TPSolar



Rondom het zonnepark

Ongeveer 1200 meter aan 
struweelsingels 

Ongeveer 7 hectare aan kruidenrijk grasland
(35% van het totale perceel) 



Binnen het zonnepark

Rietkraag met natuurvriendelijke oever
(ongeveer 870 meter lang)

Gras tussen de rijen panelen

Bron: TPSolar



Recreatie bij het zonnepark

Struinpad
(ongeveer 800 meter lang)

Bijenhotels
5 stuks

Bron: TPSolar



Tijdspad 
(volgens beleidskader gemeente)
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Geluidsonderzoek adviesbureau Peutz

• Guido van Leemput, projectleider bij Peutz

• Onderzoek naar de invloed van het zonnepark op de 
reflectie van het geluid van vliegtuigen bij woningen 
in de directe omgeving

• Rekenresultaten op basis van technische tekening, 
maar ook volgens een fictieve ‘worst case’ situatie

• Conclusie = 

Komst zonnepark geeft geen waarneembare 
geluidsreflectie. Gekozen opstelling zorgt niet voor 
(extra) geluidsoverlast
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Financiële participatie
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• Financiële participatie / Lokaal eigendom
o Inwoners Lijnden / Haarlemmermeer  met voorrang investeren

o Rol energiecoöperatie (Zon op Haarlemmermeer)

• Obligaties via bijvoorbeeld 

ZonnepanelenDelen.nl  

• Stroom afnemen van het zonnepark

• Lokale werkgelegenheid 

• Omgevingsfonds 
o Fonds uit zonnepark, bedoeld voor voor de omgeving
o Jaarlijks circa 10.000 euro (0,50 cent per MWh) 15 jaar lang
o Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke 

meerwaarde genereren in de directe omgeving 

OPROEP:
Ideeën? 
Laat het ons weten!



Dank voor uw
aandacht! 

Bron: TPSolar

❖ Verslag inclusief getoonde informatie
❖Wensen, ideeën, suggesties of vragen?
❖ Neem contact met ons op! 
❖Wij houden u op de hoogte 

TPSolar BV 
❖ Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl

❖ 023 741 01 44
❖ Ons kantoor bevindt zich op 
het industrieterrein in Lijnden

Coöperatie Zon op Haarlemmermeer
Peter van Dam
peter.vandam@nmcx.nl
Gerard Jägers
gerard.jaegers@ziggo.nl



Wilt u meer weten?

Website gemeente: 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-
energie/zonneakkers-en-windmolens

Contact gemeente:

per e-mail via Energie@haarlemmermeer.nl
of door te bellen naar 0900 1852. 


