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Geachte heer, mevrouw,  

 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is 

om zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in 

Almere Buiten. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving mee kan denken over 

dit plan.  

 

Daarom nodig ik u graag uit voor een openbare inloopbijeenkomst op woensdag 

31 januari 2018. We hebben hiervoor twee momenten gepland:  

 

 16.00 tot 18.00u  

 19.00 tot 21.00u 

Locatie: OBS de Archipel, Maldivenweg 45 (Eilandenbuurt), 1339 PP Almere  

 

Opzet van de inloopbijeenkomst 

Ter voorbereiding van deze inloopbijeenkomst hebben we eind november 2017 

met een kleine groep omwonenden een aantal rondetafelgesprekken gevoerd. Zij 

hebben zorgen geuit over natuurbehoud, het verdwijnen van de landbouw, 

reflectie, geluid, uitzicht en daarop volgend de woningwaarde. Ook hebben zij 

aangegeven het belangrijk te vinden dat Almere bijdraagt aan de benodigde 

verduurzaming van energie. Hun input hebben we gebruikt om de opzet en de 

onderwerpen van de inloopbijeenkomst te bepalen. 

 

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u bij verschillende tafels informatie krijgen over 

de plannen, de keuze voor dit stuk grond en het proces tot nu toe. Ook kunt u – 

op verschillende manieren – uw zorgen, wensen en ideeën met ons delen.  

 

Waarom dit project? 

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en initiatiefnemer van de 

plannen. Met dit project willen wij bijdragen aan een energieneutraal Almere en 

aan het halen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs. Het is de bedoeling 

om hier voor een periode van 20 jaar zonne-energie op te wekken.  

 

Waar staat het plan nu? 

De plannen zijn in de planvormingfase. Er is nog geen besluit genomen dat het 

zonneveld er komt en hoe het eruit gaat zien. In deze fase stellen we de kaders op 

      

 

Datum 21 december 2017 

Betreft Openbare Inloopbijeenkomst Zonneveld Almere Buiten A6 

> Retouradres Postbus 16700, 2500 BS  Den Haag 

  

Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Verkoop 
 

Korte Voorhout 7 

2511 CW  Den Haag 

Postbus 16700 

2500 BS  Den Haag 

Nederland 

www.rijksvastgoedbedrijf.nl 
 

BTW nummer 

NL8563.05.765.B.01 
 

Kvk nummer 

65890604 
 

Iban nummer 

NL75INGB0705002721 

 

Inlichtingen 

P. Oosterloo 

peter.oosterloo 

@rijksoverheid.nl. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Pagina 2 van 2 

Rijksvastgoedbedrijf 

Directie Transacties & 

Projecten 

Afdeling Verkoop 

      

waarbinnen we het project mogelijk willen maken. Een kader is bijvoorbeeld de 

plek waar de zonnepanelen mogen komen. Direct omwonenden, (georganiseerde) 

belanghebbenden en andere geïnteresseerden mogen adviseren over de kaders. 

De kaders komen in een ‘Nota van Uitgangspunten’. Het college van B en W stelt 

deze vast. 

 

Het is de bedoeling dat een marktpartij de zonnepanelen gaat bouwen, exploiteren 

en beheren. Deze marktpartij zal ook een omgevingsvergunning aan moeten 

aanvragen, omdat een zonnepanelenveld op deze locatie niet in het huidige 

bestemmingsplan past. Inspraak en bezwaar maken onderdeel uit van die 

procedure. 

 

Hoe gaat het zonneveld eruitzien en hoe groot wordt het? 

Het onderzoeksgebied is 93 hectare groot, bijna net zo groot als 185 

voetbalvelden. Voor een haalbaar project is minimaal 20 hectare aan 

zonnepanelen nodig. Hiermee kunnen we zo’n 4.000 huishoudens van groene 

stroom voorzien. De nadere uitwerking willen we doen met de inbreng van de 

omgeving. We streven naar een zonneveld dat past bij de omgeving én bij de 

gemeentelijke doelstellingen van Kleur aan Groen en Growing Green Cities.  

 

Meer informatie op onze websites 

Het project is vanaf nu online te vinden op de gemeentelijke website 

EnergieWerkt! (www.almeregeeftenergie.nl/zonnevelden) en de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/almerezonneveld). We hebben 

begrepen dat een eerdere brief van de gemeente (d.d. 27 september 2017) niet 

door iedereen is ontvangen. Deze vindt u op de gemeentelijke website.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Geef dan uw mailadres aan mij door. 

Mijn mailadres is peter.oosterloo@rijksoverheid.nl. U ontvangt dan van ons een 

alert als er nieuwe informatie op de websites staat.  

 

Aanmelden voor de inloopbijeenkomst  

Wilt u aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst? Dan vinden wij dat, in verband met 

de organisatie en catering, fijn om te weten. Kunt u mij dat per mail uiterlijk 

woensdag 10 januari 2018 laten weten?  

 

Heeft u vragen of wilt u alvast suggesties doorgeven? Dan kunt u hiervoor altijd bij 

mij terecht. U kunt ook mailen met Julius van Manen, projectleider gemeente 

Almere, jvanmanen@almere.nl. 

 

Ik zie u graag op woensdag 31 januari. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Peter Oosterloo MSc. 

projectleider 
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