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 Melbournestraat 9 
1175 RM Lijnden 

E: info@tpsolar.nl 
T: 023 741 01 44 

KvK: 62608894 
www.tpsolar.nl 

 
Aan:  Omwonenden Zonnepark Vijfhuizerweg 
Datum:  20 mei 2022 
Betreft:  Verslag informatiebijeenkomst Zonnepark Vijfhuizerweg 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de informatiebijeenkomst van 10 mei jl. over het 
zonnepark-initiatief Vijfhuizerweg. Zowel alle aanwezigen als niet-aanwezigen ontvangen van ons dit 
verslag. 
 
Opzet  
De informatiebijeenkomst vond plaats in Dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden. Het doel van de avond 
was om met elkaar het gesprek aan te gaan en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor het 
ontwerp van het zonnepark. Dit wordt ook wel ‘planparticipatie’ genoemd en heeft als doel om het 
zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo 
acceptabel mogelijke situatie ontstaat. Alle omwonenden binnen 800 meter van het zonnepark-
initiatief (18 adressen) waren daarom voor de informatiebijeenkomst uitgenodigd.  
 
Bij binnenkomst werd aan de aanwezigen gevraagd of zij zich wilden aanmelden. Van de 18 adressen 
die waren uitgenodigd, waren 4 adressen op onze uitnodiging ingegaan. In totaal waren er tijdens de 
bijeenkomst 8 genodigden en overige geïnteresseerden aanwezig. Van TPSolar waren 2 
vertegenwoordigers aanwezig. De gemeente was ook voor de informatiebijeenkomst uitgenodigd, 
maar was niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn.   
 
De informatieavond bestond uit 3 delen. Het eerste deel was voornamelijk informatief. Zo is er een 
presentatie met toelichting gegeven over TPSolar, duurzame energie in het algemeen, het beleid van 
de gemeente Haarlemmermeer, het zonnepark-initiatief Vijfhuizerweg en de omgevingsdialoog met 
inwoners en andere belangenorganisaties. Daarnaast is er kort stil gestaan bij de mogelijke planning 
en het tijdspad.  
 
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van meedenken over de eerste versie van het 
ontwerp van Zonnepark Vijfhuizerweg. Dit ontwerp is gemaakt aan de hand van verschillende 
randvoorwaarden van de gemeente en de provincie.  
 
Aan verschillende tafels met posters van het eerste ontwerp van het zonnepark kon men met elkaar 
en met TPSolar het gesprek aan gaan. Er zijn verschillende vragen gesteld m.b.t. het ontwerp. 
Omwonenden waren over het algemeen tevreden over de locatie en de huidige inrichting van het 
zonnepark. Bij de vraag of TPSolar nog andere partijen kan betrekken bij het project is door de 
betrokken grondeigenaar aangegeven dat de club jagers in het gebied ook een stakeholder moeten 
zijn. TPSolar gaat met deze club contact opnemen.  
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Het laatste en derde deel van de avond stond in het teken van financiële participatie: hoe kunnen 
inwoners participeren en meeprofiteren aan Zonnepark Vijfhuizerweg? Hierbij zijn verschillende 
voorbeelden genoemd, zoals lokaal eigendom, obligaties via een platform zoals 
ZonnepanelenDelen.nl, mogelijkheden om lokaal stroom af te nemen van het zonnepark, lokale 
werkgelegenheid en een omgevingsfonds. Ook is er een korte presentatie gegeven door coöperatie 
Zon op Haarlemmermeer. Omwonenden zijn door TPSolar uitgenodigd om ook over deze thema’s mee 
te denken.  
 
Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 
Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door TPSolar beantwoord. 
Een aantal van deze vragen zijn hieronder uitgewerkt. 
 
Waarom doet de gemeente mee met een stuk grond bij dit project, als de gemeente eerder had 
aangegeven niet mee te gaan doen?  
In dit geval bevindt de grond van de gemeente zich tussen 2 percelen van een particuliere 
grondeigenaar. Volgens het regelement gewogen loting wordt dit project dan als één initiatief gezien. 
Nadat het initiatief is ingeloot, heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat de gemeente het wenselijk vond om dit perceel in te zetten voor een 
zonnepark. Voor meer informatie over het reglement gewogen loting verwijzen wij nu naar de website 
van de gemeente: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/reglement-gewogen-loting-
zonnecarre. 
 
Waarom worden de daken niet eerst vol gelegd met zonnepanelen? 
Het Klimaatakkoord heeft als doel om in 2030 70% van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle 
energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam wordt opgewekt in Nederland. Om deze doelstellingen 
te behalen, zullen er zowel zonnepanelen op daken als projecten op land nodig zijn. Nederland doet 
het Europees gezien heel goed t.a.v. zonnepanelen op daken. In 2020 hadden bijvoorbeeld al meer 
dan 1 miljoen huizen, oftewel één op de acht, zonnepanelen op het dak liggen.  
 
Wie zijn de andere initiatiefnemers in het zoekgebied? 
Het doel van de gemeente is om in het Zonnecarré 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 
2030. Een drietal initiatieven hadden zich al eerder bij de gemeente aangemeld en ‘vullen’ voor de 
helft al het plafond (bijvoorbeeld zonnepark De Groene Energie Corridor bij Zwanenburg). De 
gemeente heeft vervolgens besloten om de rest van de beschikbare hectares, 148 hectare, d.m.v. een 
loting te selecteren. Initiatiefnemers hadden tot en met 31 oktober 2021 de tijd om een 
projectvoorstel in te dienen bij de gemeente. Via deze loting heeft de gemeente vervolgens nog 4 
initiatieven (van dus in totaal circa 148 hectare) ingeloot. Hierbij zitten 2 projecten van TPSolar, 
waaronder Zonnepark Vijfhuizerweg. Meer informatie over deze loting kunt u ook vinden op de 
website van de gemeente: https://haarlemmermeergemeente.nl/en/nieuwe-energie/nieuws/vier-
initiatiefnemers-voor-zonneakkers-ingeloot. 
 
Waarom doet Schiphol in het aangewezen zoekgebied niet mee? 
Door een zoekgebied aan te wijzen worden grondeigenaren nadrukkelijk niet gedwongen om 
zonneparken te ontwikkelen. Alle grondeigenaren binnen het aangewezen zoekgebied, kregen de  
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mogelijkheid om een zonnepark te ontwikkelen. Schiphol heeft niet van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt.   
 
Kunnen jullie de panelen niet hoger plaatsen?  
Vanuit de provincie wordt er voor zonnepanelen in het gebied een gewenste maximumhoogte 
aangegeven van 1,5 meter. Deze maximale hoogte van 1,5 meter is gezien vanaf het omliggend 
straatpeil, zodat men er overheen kan kijken. Vanaf het maaiveld liggen de panelen dus iets hoger, 
namelijk op circa 2 meter hoogte. Dit is een randvoorwaarde in het beleid voor het aangewezen 
zoekgebied. Alle zonnepark initiatieven zijn gebonden aan deze eis vanuit de provincie.  
 
Waarom hebben jullie voor deze opstelling gekozen? 
Naast de hoogtebeperking heeft de gemeente in het “Beeldkwaliteitsplan zonnecarré 
Haarlemmermeer” ook als randvoorwaarde vastgesteld dat er tussen de panelen rijen een afstand van 
3,5 meter moet worden vrijgelaten en dat er een uniform beeld moet ontstaan tussen de verschillende 
zonnepark-initiatieven. Om deze reden hebben wij gekozen voor dezelfde opstelling als Zonnepark 
de Groene Energie Corridor en Zonnepark IJweg.  

Hoe breed zijn de tafels? 
De tafel is ongeveer 4,6 meter breed en tussen de tafels blijft er een ruimte van ongeveer 0,5 meter 
vrij zodat er voldoende lucht, water en licht de grond bereikt onder de panelen.  Het laagste punt is 
ongeveer 80 centimeter van de grond en de hoogte punt is ongeveer 2 meter van de grond. Dit is een 
indicatie, de technische optimalisatie vindt plaats in een later stadium.  
 
Wie gaat de panelen schoonmaken en wie is verantwoordelijk voor het beheer? 
TPSolar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installatie en de landschappelijke 
inpassing van het zonnepark. Wij hebben de voorkeur om dit uit te besteden aan een lokaal bedrijf. 
Deze inventarisatie zal na de aanvraag voor een omgevingsvergunning verder in gang gezet worden.   
 
Hebben jullie een netaansluiting? 
Ja, TPSolar heeft een principeakkoord van Liander om het Zonnepark Vijfhuizerweg aan te sluiten op 
het elektriciteitsnetwerk.  
 
Gaan jullie de grond voor de bouw van het zonnepark eerst gelijk maken?  
Wij gaan in de periode voor de bouw van het zonnepark inventariseren of bepaalde stukken van het 
perceel vlak moeten worden gemaakt.  
 
Heeft u nog andere vragen die in dit verslag of tijdens de bijeenkomst niet beantwoord zijn? Stuur dan 
een e-mail aan info@tpsolar.nl.  
 
Documenten 
Zowel de gehele presentatie, het ontwerp en andere relevante informatie zijn te vinden op 
https://www.tpsolar.nl/vijfhuizerweg. Wilt u de documenten liever per e-mail of post ontvangen, stuur 
dan een e-mail aan info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44.   
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Vervolg 
In mei en juni 2022 gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van het landschappelijk ontwerp 
van Zonnepark Vijfhuizerweg. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons mee te denken. Mocht u 
wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe de omgeving 
kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! 
 
U kunt tot en met 10 juni 2022 uw wensen, ideeën of suggesties bij ons kenbaar maken door een e-
mail te sturen aan info@tpsolar.nl. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u dit 
ook aangeven in uw e-mail. Tijdens de informatiebijeenkomst bleek er bij aanwezigen vooralsnog geen 
behoefte te zijn aan deelname aan een werkgroep om verder te praten over het ontwerp van het 
zonnepark.  
 
Het aangepaste ontwerp van het zonnepark zullen wij vervolgens per post en e-mail met alle 
omwonenden delen. Gedurende de bijeenkomst is er door aanwezigen aangegeven dat er geen 
behoefte is aan een tweede informatiebijeenkomst. Mocht u achteraf toch nog een tweede 
informatiebijeenkomst wensen, laat het ons weten, dan organiseren wij deze alsnog. 
 
Tot slot 
Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over dit verslag dan kunt u uiteraard altijd 
contact met ons opnemen. Heeft u aanvullingen op dit verslag, dan kunt u dit per e-mail bij ons 
aangeven.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Team TPSolar BV 
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