
Goed om te weten:

• Uw microfoon staat tijdens het plenaire deel standaard uit.

• Heeft u vragen tijdens het plenaire deel, gebruik hiervoor de 

chat-functie. We zullen tijdens de avond gelegenheid geven om 

vragen te beantwoorden.

• Tijdens de presentatie kunt u de video-beelden van de 

deelnemers verkleinen en op een andere positie zetten, zodat u 

de presentatie beter kunt volgen.

• In de break-out sessies kunt u in een kleinere groep meepraten.

• Deze meeting wordt opgenomen tbv het maken van het verslag. 

Nadien wordt het digitale bestand vernietigd. We streven 

ernaar de presentatie en het verslag binnen een week met u te 

delen.

• Heeft u technische problemen, dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met Faya Jansen: 010-2018521

Welkom op deze digitale 
participatiebijeenkomst. We starten 
om 20.00uur



1. Welkom

2. De initiatiefnemers 
introduceren zich

3. Zonneparken in het 
landschap

4. Uw inbreng

5. Financiële participatie

6. Afsluiting en vervolg

Agenda



Arwin Bos



Arwin Bos



- Zonneparken

- Keuzes voor landschappelijke inpassing

- Financiële participatie

Guido van Loenen



Zonneparken in het landschap



Een zonnepark

Opstelling

Zuidopstelling Oostwestopstelling



Een zonnepark

Technisch

Transformator Hekwerk



Een zonnepark

Inpassing
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Een zonnepark

Inpassing



Beleidskader gemeente 
Haarlemmermeer

Zonneladder
1. Zonne-energie zoveel mogelijk in de bebouwde 

omgeving 

2. Onder kwalitatieve voorwaarden

3. Op plekken die al een bestemming hebben 

maar nog niet zijn ontwikkeld (kantoor, 

bedrijventerrein, glastuinbouw)

4. Dubbelgebruik bij infrastructuur

5. Kleinschalige locaties

6. Grootschalige locaties



Beleidskader gemeente 
Haarlemmermeer

Schaalgrootte en nabijheid
• Grootschalig zonnepark nabij kernen, extra 

aandacht voor acceptatie / wel belangrijk voor 

bijdrage aan ambitie

• Grootschalig zonnepark verder van kernen, 

acceptatie makkelijker / goede bijdrage aan 

ambitie



Beleidskader gemeente 
Haarlemmermeer

Beleidsregels:

• Grootschalig zonneakkers zijn toegestaan binnen het aangewezen 

zoekgebied en liggen ten minste 125 meter van de noord-zuid polderlinten. 

• Zonneakkers zijn niet toegestaan in de ringdijkzone. Dit is de zone op het 

ringdijktalud.

• Zonneakkers dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het 

landschap. De groenstructuren in principe (deels) publiek toegankelijk.

• Zonneakkers worden gecombineerd met recreatieve voorzieningen, zoals 

wandel- en fietsroutes, beplanting, water en natuurvriendelijke oevers, 

speelvoorzieningen.

Wensen:

• Onderzocht kan worden of zonneakkers gecombineerd kunnen worden 

met waterberging. 



Beleidskader gemeente 
Haarlemmermeer

Ruimtelijke inpassing

Beleidsregels:

• inpassingsplan afstemmen met gemeente en omgeving

• de afscheiding van zonneakkers zoveel mogelijk met sloten

• (open) kant van de panelen en de technische installaties worden aan het 

zicht onttrokken met beplanting.

• rekening gehouden met bestaande landschapskarakteristieken, rekening 

houden met richting en kavelstructuren

• de minimale afstand tussen de rijen met panelen is 3,5 meter.

• panelen hebben een uniforme uitstraling

• maximale hoogte van de tafels is 2m vanaf het maaiveld. Waar 

landschappelijk wenselijk kan er een lagere hoogte geëist worden.

• waar nodig hoogteverschillen zodat over de panelen heen gekeken kan 

worden

Wensen:

• bij de zonneakker wordt informatie verstrekt over bijvoorbeeld de 

energieopbrengst.



DGEC

Hoe ziet de landschappelijke 
inpassing er voor het zonnepark 
‘de groene energie corridor’ uit?



DGEC

Zichtbaarheid, afstanden, 
maatvoering, slotenpatroon



Een zonnepark

DGEC

1.

2.

3.

4.



Een zonnepark

Zichtbaarheid DGEC

Olifantsgras strook afstand 300mAfstand > 1000 meter



Een zonnepark

De keuzes: landschap



Een zonnepark

De keuzes: functies

Routes Verblijfsplek

Voorlichting of kunst Natuur, bloemrijke graslanden
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Participatie

Financiële participatie

• Rechtstreeks investeren

• Obligaties

• Gebiedsfonds

• Collectieve inkoop panelen



Participatie

Financiële participatie

• Individueel voor inwoners 

Zwanenburg en Halfweg

• Collectief voor het dorp



Participatie

Financiële participatie (rol)

• Actieve rol

• Zeggenschap

• Zeggenschap via dorpsraad

• Aanbod



Afsluiting en vervolg


