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Aan:  Omwonenden Zonnepark Vijfhuizerweg  

Datum:  22 april 2022 

Betreft:  Uitnodiging informatiebijeenkomst  

 

 

Geachte mevrouw/meneer,   

 

Op dinsdagavond 10 mei a.s. organiseert TPSolar een informatiebijeenkomst over een zonnepark-

initiatief bij Vijfhuizerweg. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen.  

 

Aanleiding 

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen moeten er een aantal 

belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen 

op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. 

 

Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één gebied in de 

Haarlemmermeer. Dit wordt een zoekgebied genoemd. Op 14 mei 2020 is het zogeheten “Zonnecarré” 

(het gebied rondom Schiphol) door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. 

Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030.  

 

Zonnepark-initiatief TPSolar 

Tot en met 31 oktober 2021 konden initiatieven binnen het Zonnecarré zich aanmelden bij de 

gemeente Haarlemmermeer. TPSolar heeft in deze periode een initiatief bij de Vijfhuizerweg 

aangemeld. Daarna vond bij de gemeente een loting en een globaal haalbaarheidsonderzoek plaats. 

In april ontving TPSolar het bericht dat wij geselecteerd zijn en door mogen met de volgende stap. 

Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden wil TPSolar het zonnepark in 

2022 verder vorm gaan geven. 

 

Graag willen wij daarom een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst informeren 

wij alle omwonenden over het zonnepark en gaan wij graag met u in gesprek over het ontwerp van 

het zonnepark en hoe u als omgeving kan participeren en meeprofiteren.  

 

❖ WANNEER:   Dinsdag 10 mei 2022 

❖ TIJD:    18:30 – 20:00 uur  

❖ LOCATIE:   Dorpshuis: De Vluchthaven 

❖ ADRES:                Schipholweg 649 

1175 KR Lijnden 

❖ DOEL:   Informeren en meedenken over Zonnepark Vijfhuizerweg 

❖ VOOR WIE:   Omwonenden Hoofdweg, belangenorganisaties en  

overige geïnteresseerden              
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Aanmelden 

Wij verzoeken u om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden door een e-mail te sturen 

naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden informatiebijeenkomst Vijfhuizerweg” plus uw naam 

en adres. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via 023 741 01 44 of per post naar Melbournestraat 

9, unit 7, 1175 RM Lijnden t.a.v. TPSolar. 

 

Achteraf ontvangen zowel alle aanwezigen, als niet-aanwezigen, een uitgebreid verslag van de 

bijeenkomst samen met de getoonde informatie. 

 

Wilt u voor deze bijeenkomst al met ons in gesprek? 

Met een aantal bewoners hebben wij al zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd. Mocht u dit ook 

willen, laat het ons dan vooral weten. Dit geeft u ook de mogelijkheid om één-op-één uw zorgen, 

wensen of vragen met ons te bespreken. U kunt dit bij ons aan geven door een e-mail te sturen naar 

info@tpsolar.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 023 741 01 44.  

 

Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over deze brief, dan kunt u uiteraard altijd 

contact met ons opnemen. 

 

We zien en spreken u graag op 10 mei a.s.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Team TPSolar 
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