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Onderwerp: Stand van zaken Zonneveld Almere Buiten A6 

 

 

 

Aan de bewoner(s) of gebruiker(s) van deze woning/dit pand  

 

Geachte mevrouw, heer,  

 

Het Rijksvastgoedbedrijf - als grondeigenaar en initiatiefnemer - en de gemeente 

Almere onderzoeken de mogelijkheden om een zonneveld te ontwikkelen in het 

gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. De laatste keer dat wij u per 

brief hebben geïnformeerd was op 21 december 2017. Met deze brief informeren wij 

u over de ontwikkelingen in het project.  

 

Het onderzoeksgebied is 93 hectare, ongeveer zo groot als 185 voetbalvelden. Voor 

een haalbare gebiedsontwikkeling en een betekenisvolle bijdrage aan de duurzame 

energiedoelstelling, is een zonneveld van minimaal 20 hectare nodig. Daarbij zoeken 

wij naar mogelijkheden voor een combinatie van het opwekken van zonne-energie 

en (het behoud van) landbouw, groen en water. Het is de bedoeling dat een 

ondernemer de energie-installatie voor een periode van 20 jaar zal exploiteren, 

waarmee we minimaal 4.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.  

 

Omwonenden 

In januari 2018 bezochten ruim honderd omwonenden een inloopavond over het 

project. Na deze avond werd een bewonersadviesgroep van 10 personen opgericht. 

Deze heeft tijdens twee sessies over verschillende onderwerpen meegedacht. De 

ontwikkelingen worden door ongeveer 130 geïnteresseerden gevolgd via de website 

en de e-mailnieuwsbrief. We merken dat veel omwonenden het opwekken van 

duurzame energie belangrijk vinden en graag ideeën aandragen voor een meer 

toegankelijk gebied. Tegelijkertijd hebben omwonenden ook zorgen, onder andere 

over het veranderende uitzicht en de versterking van de geluidoverlast van de 

snelweg door de zonnepanelen. 

 

Onderzoeken 

Om de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een zonneveld goed in beeld te 

krijgen, zijn verschillende onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van 

lichtreflectie, landschappelijke inpassing, uitzicht en archeologie. Op dit moment 

werken we aan de rapportage waarin alle informatie samenkomt.  

 

Geluidseffecten  

Uit een onderzoek naar de geluidseffecten kwam naar voren dat het zonneveld een 

geluidsversterkend effect kan hebben. Aan de onderzoeker, bureau Witteveen+Bos, 

is gevraagd om een vervolgonderzoek te doen, waarbij zij ook kijken naar 

verschillende varianten van het zonneveld, oplossingsrichtingen en de daarbij te 

verwachten kosten. Het bureau levert begin 2019 de resultaten op.  

 

Vervolg 

We verwachten dat we voor de zomervakantie samen met het Rijksvastgoedbedrijf in 

gesprek kunnen gaan met omwonenden en andere geïnteresseerden over de 

resultaten van de verschillende onderzoeken, en wat deze betekenen voor de komst 

van een zonneveld op deze locatie. Na de zomervakantie kunnen we de 

uitgangspunten en randvoorwaarden aan de gemeenteraad voorleggen ter 

besluitvorming. Omdat een zonneveld niet in het huidige bestemming past, moet 

vervolgens een planologische procedure worden doorlopen. Bewoners en andere 

belanghebbenden kunnen in die fase een zienswijze indienen en bezwaar maken.  
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Heeft u nog vragen? 

Alle informatie, verslagen en onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website 

Energie Werkt! (www.almeregeeftenergie.nl/zonnevelden).  

 

Kunt u online niet het antwoord vinden op uw vraag? Dan kunt u ook mailen naar 

Julius van Manen, projectleider gemeente Almere (jvanmanen@almere.nl), of naar 

Peter Oosterloo, projectleider Rijksvastgoedbedrijf 

(peter.oosterloo@rijksoverheid.nl). 

 

Wilt u per mail geïnformeerd worden over het project, meld u dan bij een van de 

projectleiders. U ontvangt dan de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen per email.   

 

Met vriendelijke groet, 

ook namens het Rijksvastgoedbedrijf,  

 

 

Margreet Schotman 

afdelingsmanager 

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling & mobiliteit 

 


