
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Zonneveld Almere Buiten A6 

 

 

Geachte raad, 

 

Op 12 september 2017 hebben wij kennis genomen van het Stappenplan Nota van 

Uitgangspunten en Biedboek Zonneveld Almere Buiten en besloten in te stemmen 

met de aanpak van de ontwikkeling van het zonneveld. Met deze brief informeren 

wij u nader over deze aanpak en de participatiemogelijkheden.  

 

Programma Energie Werkt 

Een van de doelstellingen van het bestuur van de gemeente Almere is om in 2022 

een energieneutrale stad te zijn. Om de daarvoor noodzakelijke energietransitie 

binnen de gemeentegrenzen te versnellen is in september 2015 het programmaplan 

Energie Werkt! vastgesteld. Door middel van een raadsbrief d.d. 12 september 2017 

wordt u tevens geïnformeerd over de Monitor Energie Werkt! 2017. Uit de monitor 

blijkt dat veel werk is verzet, met mooie resultaten, maar dat er meer nodig is om de 

ambitie te halen.  

 

Een belangrijke pijler waaraan wordt gewerkt is het mogelijk maken van de 

opwekking van zonne-energie. Een van de beleidsuitgangspunten is dat partijen, die 

zelfstandig met het initiatief komen om op eigen grond duurzame energie op te 

wekken door middel van zonnepanelen, worden gefaciliteerd door de gemeente bij 

het doorlopen van de benodigde procedures. Hiermee kan de gemeente, op korte 

termijn, de noodzakelijke bijdrage leveren aan haar doelstelling om in 2022 

energieneutraal te zijn.  

 

Zonneveld Almere Buiten A6 

In de programmamonitor van 2016 (raadsbrief d.d. 20 september 2016) schreven 

wij u dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het initiatief neemt tot de ontwikkeling van 

een zonneveld op haar eigen grond. Het onderzoeksgebied (in totaal 79 hectare) is 

gelegen tussen de Trekweg, Spectrumdreef, de N702 en A6. Het RVB beoogt een 

zonneveld van minimaal 20 hectare, voor een periode van 20 jaar, dat minimaal 

4.000 huishoudens kan voorzien van groene stroom. De gemeente beoogt een 

zodanige ruimtelijke inpassing dat het gebied bijdraagt aan de landschappelijke en 

recreatieve verbinding van de stad met de natuurontwikkeling ‘Eemvallei’.  

 

De gemeente verleent haar medewerking aan de ontwikkeling van het zonneveld. Zij 

faciliteert het doorlopen van de benodigde procedures en werkt mee aan de Nota 

van Uitgangspunten (NvU), die het RVB opstelt en waarin de kaders worden 

weergegeven waarbinnen marktpartijen een plan kunnen indienen in de 

aanbestedingsprocedure. In de besluitvorming over de NvU en, in een later stadium, 

de omgevingsvergunning maakt de gemeente een afweging van belangen en bepaalt 

óf en onder welke voorwaarden de ontwikkeling van het zonneveld gewenst is.  
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De gemeente vraagt onder meer aandacht voor een zorgvuldig proces van 

participatie van omwonenden en andere betrokkenen, en stelt voorwaarden aan de 

landschappelijke inpassing. De gemeente heeft hierover de volgende afspraken 

gemaakt met het RVB.  

 

Participatie en communicatie 

De gemeente en RVB hechten waarde aan een zorgvuldig en transparant proces van 

participatie van en communicatie met belanghebbenden. Dit betekent dat het RVB 

bewoners en belangengroepen voorafgaand aan de tenderprocedure informeert over 

het proces en consulteert over wensen en bedenkingen bij het plan. Door dit proces 

vroegtijdig op te starten, kunnen wensen en bedenkingen uit de omgeving worden 

afgewogen en indien mogelijk en wenselijk worden opgenomen in de NvU. 

Omwonenden en andere stakeholders ontvangen binnenkort van het RVB een 

informatiebrief en uitnodiging voor een informatieavond. De raad zal een afschrift 

krijgen van de uitnodiging. 

 

 

Figuur 1 Het onderzoeksgebied 

 

Landschappelijke inpassing 

Tevens loopt er een spoor waarin de kaders met betrekking tot landschappelijke 

inpassing door RVB en de gemeente worden uitgewerkt. De volgende zaken spelen 

daarbij een belangrijke rol:  

 De grond ligt binnen het groenblauw raamwerk. Daarom stelt de gemeente 

inpassingeisen, die zijn opgenomen in het stappenplan. Een werkgroep 

bestaande uit RVB en gemeente Almere werkt gezamenlijk de kaders voor 

de landschappelijke inpassing verder uit. Het beleid ‘Kleur aan groen’ ligt 

hieraan ten grondslag en een landschappelijke verbinding met Eemvallei aan 

overzijde A6 wordt gezocht.  

 Andere partijen worden bij de planvorming betrokken, waaronder 

Rijkswaterstaat, Flevolandschap, provincie Flevoland en het waterschap 

Zuiderzeeland. 

 De uitkomsten van het participatieproces met de omgeving worden 

meegewogen in het bepalen van de kaders met betrekking tot 

landschappelijke inpassing.  

 

Vervolg 

 

Nota van Uitgangspunten 

Als alle informatie verzameld en verwerkt is, koppelt het RVB aan betrokkenen terug 

hoe wensen en bedenkingen van de omgeving in de NvU worden verwerkt. Het 

RVB stelt in samenspraak met de gemeente de NvU op. Deze wordt vervolgens ter 

besluit voorgelegd aan het college. De raad wordt over het besluit geïnformeerd.  

 

Omgevingsvergunning en inspraak 

Het beoogde zonnepark past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom zal ná 

gunning van de opdracht aan een marktpartij, door de ontwikkelaar een aanvraag 

om omgevingsvergunning ingediend moeten worden, waarbij van het geldende 
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bestemmingsplan wordt afgeweken. Hiertoe zal de uitgebreide Wabo-procedure 

moeten worden doorlopen. De gemeente toetst of het plan past binnen de kaders en 

verleent, na een procedure van inspraak, de omgevingsvergunning. Bij deze 

procedure is de voorhangprocedure van kracht. Dat wil zeggen dat de raad - parallel 

met de ter inzage legging van het plan – in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag 

te agenderen voor bespreking met het college.  

 

Het stappenplan hebben wij ter inzage aan de griffie gestuurd. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 


