
 
 

 

  

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

«STRAAT» «HUISNR» 

«POSTCODE»  «WOONPLAATS» 

 

 

  

Informatie over zonneveld tussen Trekweg en A6 in Almere Buiten 
  

 

    

 

Informatie over zonneveld tussen Trekweg en A6 in Almere Buiten 
 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

 

J. van Manen 
 
 

 
Stadhuisplein 1 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
Telefoon 14 036 
almere.nl/contactformulier 
 

 

Datum 
27 september 2017 
 
Uw brief van/kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
DSO/2017/ 5362077 xm 
 
Bijlage(n) 
0 

  

 

Met deze brief willen wij u informeren over het plan voor een nieuwe invulling van het 

gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. De gemeente en het 

Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken de mogelijkheid om een deel hiervan in te zetten 

voor het opwekken van zonne-energie.  

  

Rol omwonenden en belanghebbenden   

Voordat er een besluit genomen wordt om het project uit te laten voeren, beginnen we 

met het opstellen van kaders. Wij vragen omwonenden en belanghebbenden om advies, 

omdat we bij het opstellen van de uitgangspunten voor ontwikkeling van dit gebied 

graag rekening willen houden met uw ideeën, wensen en zorgen. Daarom ontvangt u dit 

najaar een uitnodiging om hierover in gesprek te gaan.  

 

Werken aan groene energie  

Almere wil een energieneutrale stad worden. Dit houdt in dat de verbruikte energie in 

Almere enkel nog afkomstig is van duurzame energiebronnen, zoals wind en zon.  

Daarom wil de gemeente het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebied 

tussen de Trekweg en de A6 graag faciliteren. 

 

Onderzoeksgebied 

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en neemt het initiatief voor een 

nieuwe inrichting van dit gebied. Het onderzoeksgebied heeft een grootte van 79 hectare 

en is dus bijna net zo groot als 160 voetbalvelden. Op onderstaande tekening staat het 

onderzoeksgebied. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente onderzoeken of het 

hierbinnen mogelijk is zonne-energie op te wekken en op die manier zo veel mogelijk 

bij te dragen aan een energieneutraal Almere. Voor een haalbaar project is de 

ondergrens 20 hectare. Op die manier kunnen minimaal 4.000 huishoudens van groene 

stroom worden voorzien.  
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Onderzoeksgebied voor Zonneveld Almere Buiten A6 

 

Stand van zaken 

Het Rijkvastgoedbedrijf en de gemeente willen een zonneveld realiseren dat past in de 

omgeving en bij de gemeentelijke doelstellingen van Kleur aan Groen en Growing 

Green Cities. De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf werken op dit moment 

gezamenlijk aan de uitgangspunten voor het gebied. Er worden verschillende 

onderzoeken uitgevoerd om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Beide partijen vinden 

het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden betrokken worden bij het proces.  

 

Er is een omgevingsvergunning nodig om het plan uit te kunnen voeren. Zodra deze 

aanvraag is ingediend, kunt u uw zienswijzen hierop indienen. We verwachten dat de 

aanvraag in de loop van 2018 wordt ingediend.  

 

Vragen? 

Bij vragen over het zonneveld in Almere Buiten kunt u contact opnemen met Peter 

Oosterloo, projectleider Rijksvastgoedbedrijf, 

peter.oosterloo@rijksoverheid.nl of Julius van Manen, projectleider gemeente Almere, 

jvanmanen@almere.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Willem Kwekkeboom 

Afdelingsmanager  

Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit 

 

 

 

 

 


