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Inleiding
Dit rapport geeft de resultaten van meer dan een
jaar onderzoeken, dialoog en participeren. We
schetsen de mogelijke uitgangspunten voor een
zonneveld op deze plek en laten de voor- en
nadelen van een groter of kleiner zonneveld in vijf
opties zien.
Wij menen dat bewoners, gemeenteraad en het
college hiermee goed en gelijk geïnformeerd in
gesprek kunnen over wat zij willen aanwijzen als
voorkeursvariant. Dit rapport is daarmee de basis
voor de besluitvorming over óf er een zonneveld
mag komen en zo ja, met welke uitgangspunten.
Met de uitkomsten van de besluitvorming maakt
het Rijksvastgoedbedrijf de Nota van
Uitgangspunten die aangeeft hoe de markt het
plan mag uitvoeren.
Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Almere en
Rijkswaterstaat hebben in 2017 besloten dat zij
samen de uitgangspunten en de markt voor een
zonneveld langs de A6 gaan onderzoeken en
beschrijven. Onder andere de rollen,
startafspraken en de manier waarop omwonenden
betrokken zouden worden, zijn toen uitgewerkt in
het stappenplan (Rijksvastgoedbedrijf,
Rijkswaterstaat & Gemeente Almere, 2017). Dit
stappenplan is gezamenlijk vastgesteld.
In het stappenplan is een aantal afspraken
gemaakt. Zoals het stellen van een ondergrens van
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20 hectare zonne-energie; goed voor
energievoorziening van zo’n 4.000 huishoudens.
En het werken met variaties van 10 hectare groot
vanwege de aansluitingskabels.

Naar een energieneutrale stad

Almere wil op termijn een energieneutrale stad
worden. Alle energie die hier wordt gebruikt, moet
van hernieuwbare bronnen komen. Liefst
opgewekt binnen de gemeentegrenzen. De
belangrijkste reden om dit te willen is het
tegengaan van klimaatverandering. Het stadium
van goede voornemens is voorbij. Het gaat nu heel
concreet over maatregelen die effect hebben op
ons leven en onze leefomgeving. Huizen worden
geïsoleerd of klimaatneutraal gebouwd, we gaan
elektrisch rijden, er komen meer windmolens op
zee en op land en we zetten meer zonnepanelen
op daken en in velden. De energietransitie gaan we
daardoor op steeds meer plekken zien.
De gemeente stimuleert bewoners en bedrijven
om zoveel mogelijk aan energiebesparing en
energieopwekking te doen. Bovendien plaatst de
gemeente zoveel mogelijk zonnepanelen op
gebouwen van de gemeente, op daken van
woningen, scholen en verenigingen.
Toch komt het groeiende Almere nog een forse
hoeveelheid duurzame energieopwekking te kort
om binnen de gemeente evenveel duurzame
energie te op te wekken als er zal worden gebruikt.
Er is uitgerekend dat er - naast alle andere
inspanningen die geleverd moeten worden - nog
driehonderd hectare aan zonnepanelen op land

nodig is om in 2050 binnen de gemeentegrenzen
evenveel energie op te wekken als er wordt
gebruikt. Een zonneveld op de rijksgrond bij
Almere Buiten langs de A6 kan daar een bijdrage
aan leveren. Almere bekijkt voorstellen voor
initiatieven die bijdragen aan haar
duurzaamheidsambities zeer serieus.

Het onderzoeksgebied

Het gebied waarbinnen het zonneveld zou kunnen
komen, beslaat in totaal 93 hectare en wordt
begrensd door de Trekweg aan de noordwestzijde,
de A6 aan de zuidoostzijde, de Spectrumdreef en
de Buitenring (zie kaart pagina 7).
Op deze stukken rijksgrond vinden de gemeente en
het Rijksvastgoedbedrijf als beheerder van de
rijksgrond elkaar in hun groene ambities. De grond
is qua contract beschikbaar, want de boer pacht
per jaar de grond en op korte termijn wordt het
gronddepot opgeheven. Andere rijksgronden in de
gemeente vielen grotendeels af. Ze zijn langdurig
verpacht of bestemd voor projecten zoals de
Floriade of Oosterwold.
In het begin van de zoektocht naar de
mogelijkheden voor duurzame energieopwekking
op deze plek langs de A6, is een afweging gemaakt
tussen wind-, zonne-energie en biomassa.
Windenergie is afgevallen, want het is te dichtbij
de wijk en de weg. Biomassa levert minder energie
op per hectare en draagt mogelijk bij aan
kolenstook. Zonne-energie in combinatie met
groen lijkt daarom een aantrekkelijke vorm van
nieuw bodemgebruik.
3
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Groen en water

Duurzaamheid is meer dan groene energie.
Klimaatambitie gaat in Almere gelijk op met
duurzame groei. Dat is nodig, want het gaat
economisch goed met de Noordvleugel van de
Randstad en de woningmarkt is er steeds krapper.
Almere biedt ruimte voor nieuwe huizen én voor
kwaliteit van de leefomgeving die meegroeit met
de stad. Dat gaat over woongenot en
bereikbaarheid, maar ook over
toekomstbestendige landbouw, natuur en
recreatie.
Almere is opgebouwd uit meerdere stadskernen
die verbonden en omringd zijn door robuuste
groengebieden en waterlopen; het groenblauwe
raamwerk. Dit is essentieel voor de kwaliteit van
Almere als woon- en werkstad en is een belangrijk
kwaliteitskader bij verdere groei van de stad.
Almere koestert het vele groen, het water en de
actieve betrokkenheid van bewoners bij het
gebruik en onderhoud. In de nota Kleur aan Groen
(Gemeente Almere, 2013) staan de spelregels voor
het behouden en benutten van het groenblauwe
raamwerk, bijvoorbeeld door duurzame energie te
leveren aan de stad.
Voor een zonneveld moet van het geldende
bestemmingsplan worden afgeweken. Door binnen
de kaders te blijven van de nota Kleur aan Groen is
een goede ruimtelijke inpassing mogelijk. Een
project als het zonneveld draagt bij aan het
vergroten van de groen- en gebruikswaarde van
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het gebied. Denk bijvoorbeeld aan wandelen,
gezond voedsel en biodiversiteit. Bovendien zien
we het zonneveld als een investering in de
toekomst: als het contract voor de
energieopwekking afloopt blijven waardevolle
groenstructuren achter.

De rollen

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor
de exploitatie van rijksgrond op een financiële en
maatschappelijk verantwoorde manier. Uiteindelijk
krijgt een marktpartij van het Rijksvastgoedbedrijf,
binnen kaders die de gemeente stelt, het recht van
opstal en daarmee het recht om het gebied voor
eigen rekening en risico te ontwikkelen en
exploiteren als zonneveld, in combinatie met
andere functies. Een zonneveld ontwikkelen en
beheren moet daarom interessant zijn voor
marktpartijen. Het grondbezit blijft bij de Staat. Het
project mag daarom niet overmatig leiden tot
kwaliteitsverlies van de grond. Na de
verhuurperiode moeten voor een nieuwe generatie
in ieder geval de huidige gebruiksopties
beschikbaar zijn.
De gemeente toetst de plannen en geeft een
omgevingsvergunning om af te wijken van het
bestemmingsplan. De gemeente behoudt altijd
haar toetsende rol totdat de bouwvergunning is
afgegeven; ze geeft dus vooraf geen garanties voor
de haalbaarheid.
Rijkswaterstaat doet mee vanuit de veiligheid en
andere belangen vanuit de snelweg en doet lessen
op voor het pilotprogramma van Economische

Zaken en Klimaat (EZK); tien hernieuwbare
energieprojecten langs nationale infrastructuur.

De bewoners

Bewoners van de Eilanden- en Stripheldenbuurt
hebben bewust gekozen voor de kwaliteit van deze
plek en het uitzicht. Het is daarom belangrijk dat
mogelijke negatieve effecten van een zonneveld
goed worden onderzocht en dat zo veel mogelijk
bezwaren worden ondervangen of verzacht. Want
een zonneveld kan, afhankelijk van de grootte,
effect hebben op het uitzicht van bewoners.
Daarnaast zijn er mogelijk gevolgen voor het geluid
van de A6 en kan er hinder zijn door lichtreflectie
op de zonnepanelen.
Vanwege het bewonersbelang is in 2017 het
gesprek met omwonenden over de ontwikkeling
gestart. Eerst zijn rondetafelgesprekken gevoerd
met betrokken omwonenden en organisaties.
Begin 2018 is een openbare bijeenkomst
georganiseerd, die druk is bezocht en waar
bewoners vragen konden stellen, zorgen en
wensen hebben achtergelaten en tekeningen met
invullingen voor het gebied hebben gemaakt.
Daarna is twee keer gewerkt met de
bewonersadviesgroep. Van drie bijeenkomsten zijn
openbare verslagen gemaakt. We zijn van plan om
dit rapport nog één keer met alle geïnteresseerden
te bespreken voordat de politiek zich erover buigt.
In onze ogen is dit rapport een complete en
toegankelijke basis voor een gesprek over de
toekomst van dit gebied en een weloverwogen
besluit.
4
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Impressie van het onderzoeksgebied en de
omgeving
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Kaart van het
onderzoeksgebied en de
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Uitgangspunten

Voor het zonneveld hebben we experts gevraagd
onderzoek te doen naar reflectie, geluid en
archeologie. Stedenbouwkundigen hebben
meegedacht over het ontwerp. Deskundige
ambtenaren hebben de kansen en risico’s voor
allerlei thema’s in kaart gebracht. Verder is
gesproken met bewoners, belanghebbenden en
deskundigen op het gebied van functiecombinaties,
flora en fauna, waterhuishouding en
grondkwaliteit.
Deze rapportage geeft de resultaten van die
onderzoeken en gesprekken, de achterliggende
ambities en de opbrengsten van het
participatieproces. Met de uitkomsten beschikken
we over één pakket aan kwaliteiten dat we terug
willen zien in het ontwerp van een zonneveld,
ongeacht de gekozen variant.

2019
afdwingbaar. Wie er niet aan voldoet zet zichzelf
‘buitenspel’ bij de openbare inschrijving.
Met de ambities moedigen we de markt aan om
zich te onderscheiden op kwaliteitscriteria. Dit
werkt het Rijksvastgoedbedrijf verder uit in overleg
met de gemeente zodra de gemeente besloten
heeft over de voorkeursvariant.
Op de volgende bladzijden bespreken we
themagewijs wat is onderzocht en besproken,
welke resultaten dat heeft opgeleverd en welke
ambities en randvoorwaarden per thema we nu
kunnen vaststellen met een besluit.

Ambities en randvoorwaarden

De huidige uitgangspunten zijn de basis voor de
Nota van Uitgangspunten. Zodra een
voorkeursvariant gekozen is, werkt het
Rijksvastgoedbedrijf deze verder uit. Binnen deze
uitgangspunten mag een marktpartij een plan
maken. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente
bepalen wie het beste plan heeft. De winnende
partij mag een zonneveld inrichten en exploiteren
en binnen de vastgestelde kaders zoveel mogelijk
groene energie opwekken met zonnepanelen.
Voor de marktpartijen die meedingen zijn de
randvoorwaarden toetsbaar en juridisch
Onderzoeksrapport Zonneveld Almere Buiten A6
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Referentiebeelden voor het
zonneveld
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Groene inpassing: structuur, gebruik,
uitzicht en ecologie

De nota Kleur aan Groen geeft de gemeentelijke
kaders voor inpassing en inrichting van het
groenblauwe raamwerk van Almere. Het
onderzoeksgebied:
•
•
•

is een tussenzone waar stad overgaat in
ommeland,
moet aanvoelen als groene buffer tussen stad
en snelweg,
weerspiegelt het karakter van het agrarisch
landschap. Daarbij helpt het groen bij de
beleving van het geluid, draagt bij aan
biodiversiteit en klimaatbuffering en kan als
visuele afscherming functioneren voor
functies in het gebied.

Het gebruik voor het zonneveld wordt met het
contract van het Rijksvastgoedbedrijf voor een
periode van 25 jaar vastgelegd. We zien het
zonneveld en de totale inrichting van het gebied als
een katalysator. Naast het opwekken van energie
biedt het een meerwaarde voor omwonenden uit
Almere Buiten en Oosterwold, planten en dieren
en de toekomstige ontwikkeling van het gebied.
Het groen, de verbindingen en de voorzieningen
zullen zo worden aangelegd dat ze in de toekomst
hun waarde zoveel mogelijk behouden. Een plan
voor het onderhoud draagt hieraan bij.
Op dit belangrijke thema willen we de markt
ruimte bieden om een creatieve invulling te geven
en zich te onderscheiden. Er ligt daarom geen
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ontwerp met strakke randvoorwaarden. De
marktpartijen moeten, aangemoedigd door
kwaliteitscriteria, in hun plannen verder uitwerken
hoe het project meerwaarde kan opleveren. Zij zien
mogelijkheden om hun creativiteit in de openbare
inschrijving te laten zien.

Een zonneveld dat biodiversiteit vergroot
Gangbare, grootschalige landbouw kan er ‘groen’
uitzien, maar is niet altijd goed voor de
biodiversiteit. Het weren van plant- en diersoorten
en het veelvuldig maaien is funest voor met name
weidevogels. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat
de biodiversiteit bij ecologisch beheer van
zonnevelden toeneemt.
Het zaaien van wilde bloemen, kruiden en grassen
in het zonneveld zorgt voor beschutting en voedsel
voor (bedreigde) dieren. Het is een leef- en
rustgebied voor klein wild, vogels, bloemen,
planten en insecten. Een verbetering van de
aantallen en diversiteit aan insecten is weer van
belang voor bestuiving van fruitbomen en planten
in de omgeving. Begrazing door schapen of ander
kleinvee heeft de voorkeur boven maaien.
Door verschillende beheerregimes te combineren
met onderzoek kunnen we meer kennis opbouwen
over de ecologische betekenis van zonnevelden.

Groene inpassing van het zonneveld
Er zijn een aantal ambities voor de recreatieve,
groene en verblijfsfuncties die we in de groene
inpassingszone(s) om het zonneveld willen zien.

Het zonneveld wordt op groene manier ingepast in
de omgeving. Bomen, struiken en watergangen die
nodig zijn voor een groene inpassing van het
zonneveld kunnen ook een belangrijke bijdrage
leveren aan de natuurwaarden.
We willen dat het gebied een recreatieve
bestemming wordt en voor verbinding zorgt. Het
moet een samenhangend geheel vormen dat
uitnodigt om te wandelen en fietsen, bijvoorbeeld
door de aanleg van fiets- en wandelpaden die
gebieden met elkaar verbinden. Het moet wel
aannemelijk worden gemaakt dat de aansluitingen
gebruikt gaan worden.
Bankjes, kunstwerken of de markering van
archeologische bijzonderheden kunnen de
verblijfskwaliteit verhogen. We zien ook graag
ruimte terug voor kleinschalig verbouwen of
plukken van bloemen, groenten en fruit.
Door de aanleg van watergangen wordt het gebied
aantrekkelijker en het zonneveld beveiligd. Met de
aanleg van natuurvriendelijke oevers dragen ze nog
meer bij aan biodiversiteit.

Uitzicht
Het gemeentebeleid gaat uit van een gebied dat
een fysieke én visuele verbinding vormt tussen stad
en ommeland aan de overzijde van de Trekweg en
de A6. Bewoners genieten van het weidse en verre
uitzicht, van het wild en de vogels en van
boerenactiviteit op het veld. Een minder
aantrekkelijk uitzicht is het belangrijkste bezwaar
van omwonenden tegen een zonneveld.
9
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In gesprekken met de bewonersadviesgroep is het
thema uitzicht concreet gemaakt. Op foto’s die
door de bewonersadviesgroep zijn ingestuurd,
heeft het stedenbouwkundig bureau Generation
Energy verschillende varianten van zonnevelden
naar omvang en vorm ingetekend. Het zijn
impressies van ‘kale’ zonnevelden, dus nog zonder
groene of ruimtelijke inpassing, puur om gevoel te
geven bij de verschillende mogelijkheden. De
uitkomsten zijn terug te lezen in de verslagen. De
hoofdlijn was dat men graag een compact
zonneveld dichtbij de snelweg ziet en dat ook
ruimte gegeven wordt aan groen, landbouw,
recreatie of andere, vergelijkbare functies.
De bewonersadviesgroep heeft daarnaast negatief
geadviseerd over het voorstel om te
experimenteren met het verhoogd opstellen van
zonnepanelen zodat landbouwmachines hier
onderdoor kunnen rijden.
In de Tennet-zone is ruimte voor een lage
groenzone die de panelen uit het zicht houdt voor
bewoners van de laagbouw. Tegelijkertijd
waarborgt dit groen het doorzicht op het
achterliggende land voor wijkbewoners en het
bestaande panorama van de stad en gebruikers van
de snelweg.
In een groen ingerichte zone van Trekweg naar A6
kunnen bomen worden aangeplant die daarmee
functioneren als ‘coulisse’. Deze bomen houden
het zonneveld (deels) uit het zicht van de
hoogbouw.
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Bij de inrichting van de groenzones langs de randen
van het zonneveld kan rekening gehouden worden
met de levendigheid van natuur en agrarische
activiteit die bewoners nu zo aan hun uitzicht
waarderen.

Randvoorwaarden groene inpassing: structuur,
gebruik, uitzicht en ecologie

In de Tennet-zone worden struiken en planten
toegepast tot een maximum van 2,7 meter, die de
panelen uit het zicht houden voor bewoners van de
laagbouw. In de groen ingerichte zone van
Trekweg naar A6 mogen bomen en boomvormers
worden aangeplant. De groenzones worden niet
bestemd als natuur.

De veldopstelling van de zonnepanelen en de
groenstructuren sluiten aan op het lijnenspel van
kamers en coulissen (velden afgewisseld met groen
en bomen) in het polderlandschap. In het groen
wordt extra gebruikswaarde aan toegevoegd.
Paden en toegangswegen moeten een geheel
vormen met het bestaande recreatieve netwerk.

Het zonneveld moet bijdragen aan de biodiversiteit
in het gebied. Daarom zal extensief beheer een eis
zijn in de randvoorwaarden. Het gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen is niet
gewenst en moet duurzaam zijn. Bemesting mag
het gebied en omringende biologische landbouw
niet schaden.

De belangrijkste randvoorwaarde voor het
zonneveld en de overige inrichtingselementen is
dat deze moeten passen binnen het groene
karakter van het gebied. Het onderzoeksgebied ligt
lager dan de omgeving. Door paneelopstellingen,
schakelkasten, transformatorhuisjes, wegen en
parkeerplaatsen een hoogte te geven van
maximaal 2,7 meter blijft het mogelijk om vanuit
de wijk en de snelweg over het zonneveld te kijken.
Daarnaast wordt lichtoverlast door lampen
voorkomen.

Het zonneveld wordt zo veel mogelijk beveiligd
door watergangen. Hekken zijn in het zicht niet
gewenst. De sloten sluiten aan op de bestaande
watergangen. De aanpassing van het waterpeil zal,
om inrichtings- of ecologische redenen, altijd
moeten zijn afgestemd met partijen in de
omgeving. Het waterschap Zuiderzeeland zal het
ontwerp nader toetsen: 5% van de verharding door
infrastructuur of fundering moet gecompenseerd
worden. Het is de verwachting dat de sloten
hiervoor volstaan.

De groenzones worden aangeplant met bomen,
struiken en andere planten die de biodiversiteit en
de gebruikswaarde vergroten. Beplantingen
moeten in soort aansluiten bij het groen in de
omgeving en van inheemse oorsprong zijn.

De welstandscommissie zal de voorgenomen
ontwikkeling van het zonneveld toetsen aan
gangbare welstandscriteria en de nota Kleur aan
Groen.

10
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Bodemkwaliteit

De Flevopolder is al tientallen jaren het thuis van
zeer moderne en productieve landbouw. Het
succes heeft ook een keerzijde. Regenwater wordt
(te) snel afgevoerd, spoelt de grond uit en zorgt bij
piekbuien voor gebrek aan
waterbergingscapaciteit. Het grondwaterpeil wordt
kunstmatig laag gehouden om het land met zware
machines te kunnen bewerken en daardoor klinkt
de bodem in. Deze locatie is nu een van de laagste
gebieden in de Zuidelijke Flevopolder.
De grond raakt uitgeput en de opbrengsten lopen
terug. Voor provincie, gemeente, waterschap,
landbouworganisatie LTO en grondbeheerder
Rijksvastgoedbedrijf aanleiding om een meer
toekomstbestendig grondgebruik in de polder te
onderzoeken. Uit het onderzoek is gekomen dat
geschikte functies voor de laag gelegen gronden
extensieve landbouw, natuur, recreatie en
zonnevelden zijn. Een zorgvuldig opgezet en
ingericht zonneveld kan dus een goede invulling
zijn. Daar willen we graag mee experimenteren en
van leren.

2019
de toetreding van zonlicht op de ondergrond is die
opstelling gunstiger. Door deze opstelling blijft de
bodem gezond en kan die na verloop van het
contract weer ingezet worden voor de huidige
functies: landbouw en grondopslag.

Randvoorwaarden bodemkwaliteit
Een zuid(oost)opstelling is daarom een
randvoorwaarde. Verder moet de bodem zodanig
teruggeleverd worden dat de huidige functies
mogelijk zijn. Dit vraagt van marktpartijen een
goede onderbouwing van het voorstel van hun
opstelling en fundering om aannemelijk te maken
dat negatieve effecten in hun plan en exploitatie
niet buitensporig zullen optreden. Er vindt controle
plaats gedurende het gebruik, eventueel met
gevolgen.

Een zonneveld in het lage en natte
onderzoeksgebied brengt kansen. Maar in de
ambtelijke adviesgroep zijn ook zorgen geuit over
het effect van zonnevelden op de bodemkwaliteit.
Zo concentreert een oostwestopstelling
bijvoorbeeld regenwaterstromen en dat verdicht
en degradeert de bodem. Bij een
zuid(oost)opstelling is dat minder, mede doordat er
meer ruimte tussen de opstellingen zit. Ook voor

Onderzoeksrapport Zonneveld Almere Buiten A6

11

Rijksvastgoedbedrijf | Gemeente Almere | Rijkswaterstaat

2019

Referenties voor de
groenblauwe inpassing
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Financiële participatie

De gemeente wil graag dat bewoners (financieel)
kunnen meeprofiteren van een zonneveld. Ook
vanuit de bewoners is die wens gehoord. Om te
onderzoeken of bewoners mee zouden willen doen
- en zo ja, in welke vorm - heeft het
Rijksvastgoedbedrijf een enquête gehouden. Op de
vragen kwamen ruim 100 reacties.
Overigens houdt deelname van bewoners aan de
enquête niet in dat ze ook instemmen met een
zonneveld. Bewoners hebben hun mening gegeven
over drie opties: een gebiedsfonds, aandelen of
samenwerking met een bewonerscoöperatie.
Bij een gebiedsfonds stort de exploitant jaarlijks
een vast bedrag uit het rendement van het
zonneveld in een fonds. Het fonds gebruikt het
geld vervolgens voor maatschappelijke doelen in
de omgeving van het zonneveld. Bij sommige
vormen nemen bewoners deel aan het bestuur van
het fonds om mee te beslissen over waar het geld
naartoe gaat. Bewoners geven aan dat hun
voorkeur uitgaat naar het uitgeven van het fonds
aan duurzaamheidsmaatregelen in de wijk
(bijvoorbeeld voor zonnepanelen op daken) of
lokale groen- en natuurvoorzieningen.
Optie twee is het uitgeven van aandelen. De
exploitant van het zonneveld geeft voor een deel
van de investering aandelen uit. Aandeelhouders
betalen mee aan de ontwikkeling van het veld. In
ruil krijgen ze ieder jaar een deel van de winst
uitgekeerd. Bij andere projecten variëren de prijzen
per aandeel van 25 tot meer dan 800 euro en
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verwacht men rendementen van 3 tot 5 procent.
Bij deze optie moeten mensen wel over het geld
beschikken om een investering te doen en ze
nemen een financieel risico.
Optie drie gaat over samenwerking van de
exploitant met een bewonerscoöperatie. Hier
bestaan verschillende constructies voor. Eén ervan
is de Postcoderoosregeling. Hierbij investeren
deelnemers samen in een eigen deel van het
zonneveld. Deelnemers ontvangen, voor hun deel,
jaarlijks een teruggave van energiebelasting over
de energie die zij thuis gebruiken. Ook hier is
sprake van zelf investeren en risico dragen.
Bij de respondenten gaat de meeste belangstelling
uit naar de uitgifte van aandelen. Bijna de helft
zegt ja, ruim een kwart misschien. Een
abonnement bij een bepaalde energieleverancier
als voorwaarde om aandelen te kunnen kopen,
wijzen de meesten af.

Randvoorwaarden financiële participatie
De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zullen
financiële participatie als (zwaarwegend)
kwaliteitscriterium bij de openbare inschrijving
stellen. Marktpartijen moeten zich hier dus op
onderscheiden.

Lichtreflectie

Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeente en
bewoners hebben aangegeven dat reflectie één
van de thema’s is die onderzocht moest worden.
Eerder is door TNO onderzocht of overlast voor het
vliegverkeer kan optreden. Voor piloten is de

reflectie niet anders dan die van kassen of
wateroppervlakken en te voorkomen door het
dragen van een zonnebril. Er is alleen onderzoek
gedaan naar de invloed op woningen en
weggebruikers van de A6.
Het bureau Witteveen+Bos heeft modelonderzoek
gedaan naar effecten bij opstelling van de
maximale capaciteit aan zonnepanelen. Er is
gekeken naar de effecten bij oostwestopstelling en
een zuidopstelling, waarbij alle panelen op het
zuiden zijn gericht.
Schematische weergave oostwestopstelling





Oost

West

Witteveen+Bos concludeert dat reflectie in geen
geval leidt tot schadelijke verblinding. In beide
opstellingsvarianten is er kans op onschadelijke
nabeelden bij de bewoners. Nabeelden zijn
schittering op de panelen die tot een witte of
zwarte vlek in het blikveld van iemand leiden en
die weer wegtrekt nadat de blik is afgewend; alsof
je kort in een lamp kijkt.
Door de lagere ligging van het zonneveld ten
opzichte van de snelweg zijn er geen grote risico’s
voor weggebruikers. Vrachtwagenchauffeurs
hebben een iets grotere kans om reflectie te zien
13
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vanwege hun hoge zitpositie. De kans op
nabeelden is voor alle chauffeurs het grootst bij
het opdraaien van de snelweg bij knooppunt
Almere Buiten, maar nergens dreigt verblinding. Er
doen zich naar verwachting geen gevaarlijke
situaties voor.

2019
Zolang dit past binnen de andere
randvoorwaarden.
Schematische weergave zuidoostopstelling

Snelweggeluid

Dan de woningen. Voor de laagbouwlocaties in de
Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt zal zo veel
begroeiing aanwezig zijn dat reflectie naar
verwachting geen rol speelt.
De appartementencomplexen kunnen te maken
krijgen met een reflectie of glans van het
zonneveld, met name bij een oostwestopstelling.
Deze reflectie is niet verblindend of schadelijk voor
het oog maar kan wel nabeelden opleveren.
Er zijn twee oplossingen: de opstellingen
verplaatsen in lijn met de A6 of kiezen voor hoge
begroeiing (35 meter) die de reflectie wegneemt.
De hoge begroeiing zal er echter niet vanaf het
begin zijn en ontneemt het vrije zicht.

Randvoorwaarde lichtreflectie
Als er panelen komen in het zicht van de
hoogbouw, dan komt de opstelling in een
zuidoostopstelling parallel te liggen aan de A6. Dit
is een oriëntatie van 150 graden ten opzichte van
het noorden. Zo zijn er geen panelen gericht op de
woningen.
Komen er geen panelen in het zicht van de
hoogbouw, dan is ook een andere opstelling
mogelijk, bijvoorbeeld een oostwestopstelling.
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en de koeling van de invertors. Oplossingen
hiervoor zijn om de transformatorhuisjes goed te
spreiden, op afstand te houden van de huizen
en/of te omkasten.


Zuidoost

De panelen moeten worden voorzien van een antireflectiecoating. Dit gebeurt vaak al wel, maar we
leggen dit expliciet op.

Geluid

Bewoners hebben bij verschillende gelegenheden
hun zorg geuit over de huidige geluidsoverlast en
de mogelijke versterking van die geluidsoverlast na
het aanleggen van een zonneveld tussen de A6 en
hun woningen. Extra geluidsoverlast zou kunnen
komen van de energie-installaties en van
versterking van het geluid van de A6 omdat het
zonneveld een ‘harde ondergrond’ vormt die het
geluid draagt. De gemeente, Rijkswaterstaat en het
Rijksvastgoedbedrijf hebben aan het bureau
Witteveen + Bos gevraagd hiernaar onderzoek te
doen.

Geluid van de installaties
De installaties van een zonneveld produceren
geluid. Het gaat om de transformatoren (invertors)

Een ander onderzoek moest aantonen of
zonnepanelen het snelweggeluid dragen. Het
geluidsonderzoek van Witteveen + Bos naar het
effect van een zonneveld tussen de (verbrede)
snelweg en de woonwijken is uitgevoerd met
modelberekeningen. De omvang van het
zonneveld, de richting van de opstelling en andere
factoren zijn meegenomen in de berekening van de
geluidbelasting door verkeerslawaai. Dit gebeurt
volgens de voorgeschreven rekenmethode. Voor
het onderzoek is uitgegaan van het grootst
mogelijke zonneveld.
Rijkswaterstaat is ondertussen begonnen met het
maken van plannen voor een verbreding van de A6
tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad.
Rijkswaterstaat is van plan om de A6 van twee keer
twee rijstroken naar twee keer drie rijstroken te
verbreden. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf
hebben daarom een gezamenlijk vervolgonderzoek
naar geluid laten uitvoeren, zo zijn de mogelijke
zonnevelden mee beschouwd.
Uit het vervolgonderzoek is gekomen dat het
zonneveld in de maximale variant zorgt voor een
kleine toename van gemiddeld 0,4 en maximaal 0,5
dB op sommige woningen. Dit verschil is voor het
menselijk oor niet waarneembaar. De toename is
nog wat kleiner ten opzichte van het eerdere
14
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onderzoek. Dit verschil komt door een
gedetailleerder rekenmodel.
Bij het maken en uitvoeren van de plannen houdt
Rijkswaterstaat rekening met de vastgestelde
geluidsproductieplafonds die gelden bij de
snelweg. Dreigt er meer geluidsoverlast, dan
onderneemt Rijkswaterstaat actie om die terug te
brengen naar het geluidsproductieplafond,
bijvoorbeeld door een stiller wegdek te leggen 1.
Vooralsnog verwacht Rijkswaterstaat dat als de A6
verbreed wordt tussen Almere Buiten-Oost en
Lelystad, er plaatselijk bij de aansluiting Almere
Buiten-Oost een stiller wegdek gaat komen.
Uitsluitsel komt binnen de aankomende
planprocedure 2.
Het is uiteindelijk een afweging van ‘goede
ruimtelijke ordening’ of een toename van geluid
hier toegestaan is. Van belang hierbij is dat
Rijkswaterstaat zorgdraagt voor het naleven van de
geluidproductieplafonds en daarmee het geluid
beheerst. Zodra dit in de toekomst nodig is, zal
Rijkswaterstaat maatregelen nemen 3.

Geluidswal
Bewoners hebben op verschillende momenten
voorgesteld om een geluidswal aan te leggen.
Sommigen presenteren dit als ‘wisselgeld’ voor het
zonneproject. Er is een verschil in hoogteligging
van de rijksweg en die van het naastgelegen
maaiveld. Ook is de afstand tot de wijk erg groot.
1

Meer informatie op Rijkwaterstaat.nl .
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Er zou een hele brede, hoge wal nodig zijn om
effect te hebben op het geluid en dat is op deze
plek niet doelmatig. Het nut van de wal weegt niet
op tegen de kosten.

Randvoorwaarden geluid
Geluidoverlast van transformatorhuisjes moet
worden voorkomen.
Het is een afweging van goede ruimtelijke ordening
of de verwachte geluidstoename van maximaal 0,5
dB op sommige woningen hier is toegestaan. De
gemeenteraad moet deze keus maken.

Energie-innovaties

Naast zonne-energie willen we ruimte geven aan
innovaties die passen bij onze doelen en kaders.
Een voorbeeld hiervan is energieopslag met
bijvoorbeeld batterijen. Hierdoor wordt het
energienetwerk minder belast op piekmomenten
en is de stroom ook beschikbaar als de zon minder
hard of niet schijnt.

Randvoorwaarden energie-innovaties
We geven ruimte aan opslagmethoden en andere
innovaties zolang deze passen binnen de andere
randvoorwaarden: 2,70 meter hoog, geen
geluidsoverlast en groen ingepast.
De markt moet aantonen dat zij veilig werkt en
voldoet aan de wet. Accu’s of andere
opslagtechnieken moeten niet leiden tot vergrote

Gebruik Rijkswaterstaat.nl/a6 voor meer
informatie.
2

risico’s op het gebied van straling, brand en andere
externe veiligheidszaken.

Archeologie

Vijfduizend jaar geleden zag het grondgebied van
Almere eruit als de Veluwe nu. Er is sindsdien altijd
door mensen geleefd. Ook toen het gebied natter
werd en de Eemvallei ontstond. Het water was in
gebruik voor scheepvaart en visvangst. Daarna
ontstond de Zuiderzee waar regelmatig schipbreuk
werd geleden. In de Tweede Wereldoorlog stortten
gevechtsvliegtuigen in het water.
Nederland is ondertekenaar van het Verdrag van
Malta over bescherming van het archeologisch
erfgoed. Op grond daarvan heeft de gemeente
Almere een archeologiebeleid dat die waarden
beschermt.
Archeologisch onderzoek wordt zo veel mogelijk
met boringen gedaan, waarbij vondsten verder
onaangeroerd (in situ) in de grond blijven.
Markeringen bovengronds kunnen aangeven wat
werd aangetroffen en zo bijdragen aan de
educatieve en recreatieve waarden van het gebied.

Randvoorwaarden Archeologie
Voor het gebied waarin een zonneveld wordt
voorzien, geldt een archeologische onderzoekplicht
bij projecten groter dan 100 vierkante meter en/of
1,50 meter diep. In een klein deel van het gebied
mag de bodem zelfs niet dieper dan vijftig
3

Zie publicatie.mieenm.nl .
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centimeter worden verstoord. Hier liggen ondiep
gelegen oeverwallen van het stroomgebied van de
Eem. Als deze dieptevrijstellingen worden
overschreden (bijvoorbeeld vanwege de aanleg van
sloten of funderingen), dan geldt de archeologische
onderzoeksplicht. Er moet dan een archeologisch
vooronderzoek worden uitgevoerd. Uitgangspunt is
dat behoudenswaardige vindplaatsen behouden
blijven. Archeologische vindplaatsen moeten
worden ingepast in de plannen (behoud in situ), of
anders worden opgegraven (behoud ex situ).
Zodra er meer duidelijkheid is over de
voorkeursvariant van het zonneveld, zal het
Rijksvastgoedbedrijf dit onderzoeken.
De uitkomst van het onderzoek kan betekenen dat
een afgrenzing van een zonneveld met sloten in
plaats van hekken op sommige plaatsen lastig
wordt. Dit is met name bij het gronddepot het
geval. Op deze plekken zijn groen ingepaste hekken
toegestaan.

Water en draagkracht

Het waterschap Zuiderzeeland wijst erop dat de
draagkracht van de grond in het gebied kan
wisselen. Dat is te wijten aan de oude beddingen
van de Eem die hier in het landschap verborgen
liggen. Dat kan leiden tot ongelijkmatige inklinking.
Of dat gevolgen heeft voor het funderen van een
zonneveld zal nader onderzocht moeten worden.
Dit kan tegelijk met het archeologisch onderzoek.
Als meer bekend is over de funderingswijze die de
markt daarop voorstelt, kan het waterschap
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bepalen of sloten rond het zonneveld genoeg
watercompensatie bieden of dat meer nodig is.

Na de levensduur worden de panelen zorgvuldig
gerecycled. Dit is vastgelegd in Europese wetgeving
(AEEA-directive).

Een ander aandachtspunt is kwelwater. Als er te
diep gegraven wordt, kan grondwater naar de
oppervlakte worden gedrukt. Mochten er
waterpartijen in beeld komen dan moet hiermee
rekening gehouden worden.

De markt ziet een verminderde opbrengst van
panelen door schaduwwerking van bomen en
struiken in de omgeving niet als risico.

Overige thema’s

Aansluiting

TenneT-zone
Het zonneveld mag niet direct onder de
hoogspanningsleidingen staan. In de ‘TenneT-zone’
mag alleen laagblijvende beplanting groeien en de
strook moet goed en vrij toegankelijk zijn voor
medewerkers van het stroomtransportbedrijf,
zodat zij kabels kunnen laten zakken of ander
beheer en onderhoud kunnen uitvoeren.

Straling van transformatoren
Bij het omzetten van stroom uit zonnepanelen in
transformatoren komt straling vrij. Dat hier zorgen
over bestaan, is begrijpelijk. De straling die
vrijkomt is echter te vergelijken met die van
huishoudelijke apparaten. Buiten de afscheiding
van het zonneveld verwachten we geen hogere
straling dan er van nature voorkomt. Het
zonneveld komt op ruime afstand van woningen.

Schaduwwerking

Tijdens het onderzoek is contact geweest met
Liander. Zij zijn verantwoordelijk voor het beslissen
over aansluiten van het zonneveld zodat de stroom
aan het netwerk geleverd kan worden. De
aansluiting van grote zonne-energieprojecten komt
de laatste tijd veel in het nieuws. Met name in
gebieden waar weinig mensen wonen zijn
problemen. Maar ook op deze locatie moeten we
rekening houden met de mogelijkheden en
doorlooptijden van de netbeheerder. Daarom is dit
een onderdeel van het afwegingskader in het
volgende hoofdstuk. Liander mag pas gaan
investeren in het netwerk als de plannen concreet
zijn. In deze fase is dat nog niet het geval. Het is
daarom van belang dat Liander, gemeente en
Rijksvastgoedbedrijf goed in gesprek blijven over
de aansluiting.

Schadelijke stoffen
In een klein aantal type zonnepanelen zit cadmium.
Die stof is schadelijk. Daarom willen we niet dat dit
type zonnepanelen hier wordt toegepast.
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Varianten en afwegingskader
Van 60 tekeningen naar 5 varianten

Tijdens de drukbezochte openbare bijeenkomst in
januari 2018 zijn door bewoners onder meer zestig
tekeningen met mogelijke invullingen van het
gebied gemaakt. Een aantal van deze schetsen
staat op pagina 21, alle inbreng is verzameld in het
verslag van de openbare inloopbijeenkomst
(Rijksvastgoedbedrijf & Gemeente Almere, 2018).
Een meerderheid van de omwonenden is voor
zonne-energie, maar ziet liever geen groot
zonneveld op deze plek. De locatie ligt in de
beleving van veel bewoners te dicht bij de
woningen. Zij vrezen voor meer geluidsoverlast en
hun uitzicht. Het stedenbouwkundig bureau
Generation Energy heeft uit die schetsen,
bewonersbrieven, mails en persoonlijke
gesprekken een aantal clusters van voorstellen
gehaald.

2019
een optie bij het nemen van een besluit. Het
Rijksvastgoedbedrijf moet dan nog wel op zoek
naar een andere invulling van de 11 hectare van
het gronddepot dat binnenkort vrijkomt.

Na gesprekken met de bewonersadviesgroep,
betrokken ambtenaren en ambtelijke adviseurs,
zijn vier varianten voor het zonneveld gemaakt. In
alle varianten is met bezwaren en suggesties van
bewonerskant in bepaalde mate rekening
gehouden. Op het gronddepot, waar de minste
mensen er last van hebben, zijn steeds de meeste
panelen getekend. De rest is zo dicht mogelijk bij
de A6 geplaatst. Hoe meer het er worden, hoe
dichter ze bij de woningen komen.
Er is ook een vijfde variant, de basisoptie waarbij er
geen zonneveld komt. Immers, niets doen is ook
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Bewonersschetsen van het
mogelijke zonneveld
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Vier varianten voor het zonneveld

20 hectare

30 hectare

40 hectare

60 hectare
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Afwegingskader

De varianten

Basisvariant

20 hectare

30 hectare

40 hectare

60 hectare

Verwachte
energieopbrengst
(huishoudens)

0

3.300 4.000 4

5.200

6.900

10.100

Ruimte voor extra
groen of recreatie
(hectare)

0

4

15

17

26

Biologische
landbouw (hectare)

82

68

41

26

0

Met de tekeningen van Generation Energy zijn de verschillende varianten op de
vorige pagina inzichtelijk gemaakt. Er staan vier varianten op de pagina; de vijfde
optie is de basisvariant waarin er geen zonneveld zou komen. Ook die optie blijft
op tafel in het gesprek met omwonenden en beslissers.

Basisvariant

In de 0-variant of huidige situatie doen we op deze plek niets met de ambitie om
met zonne-energie bij te dragen aan een energieneutraal Almere. De biologische
landbouw gaat door. Het Rijksvastgoedbedrijf kan na de opheffing van het
gronddepot de 11 hectare in cultuur brengen om die geschikt te maken voor
landbouw. Met het vruchtbaar maken van de grond zijn vele jaren gemoeid. Het
Rijksvastgoedbedrijf kan zich ook bezinnen op een andere functie.

20 hectare

Toekomstwaarde
van de groenblauwe
structuur

-

0

+

++

++

Houding van de
omgeving

++

++

+/-

+/-

--

Verwachte
opbrengst voor het
Rijksvastgoedbedrijf

0

+

+

+

+

Verwacht werkelijk
vermogen (MVA)

0

11 - 14

18

24

36

Moment dat
capaciteit op het
onderstation
beschikbaar is

n.v.t.

Nu
mogelijk

Nu
mogelijk

Vanaf
2021

Vanaf
2021

De 20 hectare-variant is een variant waarin geoptimaliseerd kan worden om
energie op te wekken. Er kan gekozen worden voor een zuidopstelling of
oostwestopstelling, zolang dit niet ten koste gaat van de bodemkwaliteit op lange
termijn, een belangrijk uitgangspunt voor het Rijksvastgoedbedrijf. De gebruiks-,
verblijfs- en toekomstwaarde van het groen nemen niet veel toe.
In de TenneT-zone komt een strook van 4 hectare met gevarieerd groen die nog
wel onderhoud toelaat aan het hoogspanningsnetwerk. In die groene strook
kunnen laagblijvende bomen en struiken, bloemen en kruiden groeien. Die zijn
om uit te plukken en om de opstellingen groen in te passen. In de 20 hectarevariant liggen de panelen altijd uit het zicht van de hoogbouw en door de groene
strook ook uit het zicht van bewoners van de laagbouw. Vanuit lichtreflectie zijn
er geen bezwaren. De opbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf is in financieel
opzicht goed. Het project is voor Liander relatief makkelijk aan te sluiten op
onderstation De Vaart.

Bij de 20 hectare-variant zijn een zuidopstelling en oostwestopstelling
gepresenteerd. Bij de andere varianten is uitgegaan van een zuidoostopstelling.
4
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60 hectare

De 60 hectare-variant levert de meeste energie op en de meeste hectaren groen;
ongeveer 50 voetbalvelden. Voor biologische landbouw is geen plaats meer in dit
scenario. De markt gebruikt de ruimte om groene kamers te maken rond het
zonneveld. Deze kamers kunnen niet alle zonnepanelen uit het zicht van de
hoogbouw houden. Bewoners van de hoogbouw zullen zeer kritisch reageren op
de plannen in hun uitzicht. De markt heeft in dit geval de sterkste businesscase
met de grootste investeringssom en relatieve winst. Dit kan zich mogelijk
vertalen in meer kwaliteit bij de aanleg van groenzones en waterpartijen die
aansluiten op de ambities. De financiële opbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf
is goed.

2019
hiervan gerealiseerd, met een minder sterke businesscase voor de markt als
drager. De kwaliteit van de groenstrook zal daardoor lager zijn. Uit het gesprek
met de bewonersadviesgroep is gekomen dat 30 hectare nog acceptabel is qua
uitzicht, 40 hectare is op het randje. Vanuit de hoogste appartementen zullen
bewoners over de (jonge) bomen de velden zien liggen. De opbrengst voor het
Rijksvastgoedbedrijf is in beide varianten vergelijkbaar en goed.

Nadeel van deze optie is dat het lokale draagvlak voor de energietransitie
waarschijnlijk zo niet wordt versterkt. Een tweede nadeel is dat Liander moet
investeren in onderstation De Vaart. Pas vanaf 2021 kan een zonneveld tot 40
MVA (vermogen, megavoltampère) aangesloten worden. Het kan zijn dat de
marktpartij, door innovatieve zonnepanelen, een nog hoger vermogen kan
realiseren. Mocht dat oplopen tot 60 MVA dan is een aansluiting op onderstation
Almere waarschijnlijker. Liander moet dan dit onderstation uitbreiden. Die
uitbreiding zal niet voor 2023 gerealiseerd zijn. Bij een vermogen van 60 MVA of
hoger behoort een aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT ook tot de
opties. Dit hoge vermogen lijkt echter niet reëel op deze locatie binnen de
randvoorwaarden.

30 en 40 hectare

De middenvarianten tussen de 30 en 40 hectare lijken relatief veel voordelen te
hebben. De energieopbrengst is fors hoger bij 40 hectare dan bij 20 hectare. In de
30 hectare-variant blijft meer ruimte voor biologische landbouw. De laagbouw
behoudt ook voor een deel vrij uitzicht over de landbouwgrond. De 30 hectarevariant is relatief gemakkelijk aan te sluiten. De 40 hectare-variant is afhankelijk
van een investering van Liander in onderstation De Vaart en dus pas vanaf 2021
aan te sluiten.
Bij de 40 hectare-variant legt de markt een waardevolle groene kamerstructuur
aan die we op termijn zien blijven. Bij de 30 hectare-variant wordt maar een deel
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Vervolg

Nu deze rapportage is vrijgegeven, gaan de gemeente Almere en het
Rijksvastgoedbedrijf samen in gesprek 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 het
gesprek en mogelijke verduidelijkingen kunnen we de uitgangspunten aan de
gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.
Omdat een zonneveld niet in het huidige bestemmingsplan past, moet vervolgens
een planologische procedure worden doorlopen. In afstemming daarop
organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving.
De procedures voor de herbestemming en openbare inschrijving kunnen ruim
anderhalf jaar in beslag nemen. Dat betekent, als alles doorgaat en de SDE+subsidie wordt verleend, dat de bouw van het zonneveld op dit moment te
verwachten is in 2021.
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