
Welkom!

Informatiebijeenkomst

Zonnepark Hoofdweg

Woensdag 29 juni 2022 
Bron: TPSolar



Opzet informatiebijeenkomst

• DEEL 1 
Terugblik informatiebijeenkomst 12 april, 
wat is er de afgelopen maanden gebeurd
en waar staan we nu? 

• DEEL 2 
Aangepast ontwerp Zonnepark Hoofdweg, 
reactie gemeente verplaatsing plangebied, 
‘artist impressions’ en uitkomst
geluidsonderzoek Peutz

• DEEL 3
Participeren en meeprofiteren
Zonnepark Hoofdweg

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



Informatiebijeenkomst 12 april 2022

Wat is het beleid voor zonneparken in      
de gemeente Haarlemmermeer?
 Zonnepark Hoofdweg in het algemeen
 Ontwerptafels
 Planparticipatie 

o Grondruil met perceel provincie?
o Recreatief element bij perceel deel 

Hoofdweg(zoals een boomgaard)
o Groene randzones om het zicht op het 

zonnepark te ontnemen
 Financiële participatie

o Inspiratie voor invulling van lokaal 
eigenaarschap

o Presentatie energiecoöperatie 
Zon op Haarlemmermeer 
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Beleid gemeente Haarlemmermeer
• Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer 

Regels en ontwikkelprincipes voor zonneakkers 

“Zonnecarré” (het gebied rondom Schiphol) aangewezen als 
zoekgebied voor zonne-energie

Doel is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren 
voor 2030

• Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré
 Richting geven aan te ontwikkelen zonneakkers

 Ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden en versterken
(bijvoorbeeld in de vorm van groen en recreatie)

• Beleidskader Lokaal Eigenaarschap in zon- en 
windprojecten
 Wat is ‘lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten

Zonnepark Hoofdweg

- Totale perceel: 22,5 ha
- Bruto panelen oppervlak: 15 ha
- Overige hectares voor groen
- Groene stroom voor 5.000 huishoudens



Wat is er gebeurd na de 
informatiebijeenkomst in april?

• Uitzoeken mogelijkheden voor 
grondruil gedeelte plangebied 
met het perceel van de 
provincie 

• Twee keukentafel gesprekken 
gevoerd

• Oproep voor deelname 
werkgroep

• Aanpassen ontwerp
• Uitkomst geluidsonderzoek 

Peutz
5

Bron: TPSolar



Grondruil mogelijkheden perceel provincie

Kan provincie perceel geruild worden, 
zodat het zonnepark ‘opschuift’?

Antwoord gemeente plangebied
Juridisch: Ja. Het ‘bruto-paneeloppervlak’ 

moet gelijk blijven zoals tijdens loting, dus dat 
zou kunnen.
Landschappelijk: Nee. De kavels moeten als 

geheel worden ontwikkeld, anders levert het 
een versnipperd beeld op. 
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Zonnepark aan zicht onttrekken: randzones

 Afstand Hoofdweg tot hekwerk van 
Zonnepark Hoofdweg is 150 meter (i.p.v. 125)
 Opstelling van de panelen is vrij laag
 Zonnepark via Hoofdweg aan zicht 

onttrokken door middel van 6,5 meter brede 
struweelrand (ontwerp april 2022)
 Zonnepark via Schipholweg kant aan zicht 

onttrekken door nieuwe 400 meter lange 
struweelrand (zoals bij Hoofdweg)(ontwerp 
juni 2022)
 Overige randzones inzaaien met kruidenrijk 

grasland
 Andere invulling randzones?
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Ontwerp juni 2022
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Struweelrand 
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Kruidenrijk grasland
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Andere invulling randzones? 
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Artist impressions

Uitzicht 
Schipholweg
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Artist impressions

Uitzicht Hoofdweg
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Geluidsonderzoek Peutz

 Onafhankelijk ingenieurs bureau dat zich richt op 
onderzoek en advies op het gebied van veiligheid, 
duurzaamheid en comfort in de leefomgeving.
 Hoofdvraag: Wat zijn de geluidseffecten van het 

zonnepark voor woningen in de omgeving? Met 
name mogelijke reflecties van het geluid afkomstig 
van vliegtuigen vanaf Zwanenburgbaan en 
Polderbaan.
 Onderzoek op basis van aangeleverde technische 

tekening Zonnepark Hoofdweg.
 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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Aanmelden voor werkgroep? 
Of wilt u graag nog een keukentafelgesprek?

Laat ons weten!

info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44

mailto:info@tpsolar.nl


Tijdspad planparticipatie

Bron: TPSolar

(optioneel) 
keukentafel
gesprekken
maart 2022 

Informatie
bijeenkomst
12 april 2022

(optioneel) 
keukentafel
gesprekken 

en werkgroep
April t/m mei 2022

Tweede informatie
bijeenkomst
29 juni 2022

Aanvragen 
vergunning gemeente 

Juli 2022



Tijdspad beleidskader gemeente
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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 



Financiële participatie
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Dank voor uw
aandacht! 

Bron: TPSolar

 Verslag inclusief getoonde informatie
Wensen, ideeën, suggesties of vragen?
 Keukentafelgesprek? 

Aanmelden voor werkgroep?

TPSolar BV 
 Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl
 Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl

 023 741 01 44

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

mailto:emma.hendriks@tpsolar.nl
mailto:rose.concolato@tpsolar.nl
mailto:peter.vandam@nmcx.nl
mailto: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. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/zonneakkers-en-windmolens
mailto:Energie@haarlemmermeer.nl
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