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Onderwerp Peilmoment zonnecarré eerste kwartaal van 2022  

Zoals vastgesteld met de nota Voornemen voor het inzetten van gemeentegrond in het 
zonnecarré en bekrachtiging van het lotingsreglement (2022.0000145), vindt aan het einde van 
elk kwartaal een peilmoment plaats voor de initiatieven voor zonneakkers in het zoekgebied 
voor grootschalige zonneakkers; het zonnecarré. Dit ten behoeve van het vastgestelde plafond 
van 300 hectare (ha) aan zonneakkers tot 2030 en eventueel vrijgekomen ruimte daarin.  
 
Met deze brief informeren wij u over het peilmoment van het eerste kwartaal van 2022. Hierin 
presenteren wij de stand van zaken van de initiatieven in het zonnecarré en geven aan of er 
ruimte is vrijgekomen en kan worden ingezet voor initiatieven die bij de loting op 8 november 
2021 (verder: de loting) zijn uitgeloot.  
 
Ruimte komt pas definitief vrij wanneer de betreffende initiatiefnemer erkent dat de ruimte 
niet ontwikkeld kan worden. Als dit voortkomt uit wet- en regelgeving of een besluit van een 
bevoegde instantie, moet de eventuele bezwaar- en beroepstermijn worden afgewacht. 
 
Verdeelde ruimte 
Voor het zonnecarré geldt een plafond van 300 ha aan zonneakkers tot 2030, zoals vastgesteld 
in de Regionale Energiestrategie 1.0 (2021.0000778) en bekrachtigd in de nota Voornemen voor 
het inzetten van gemeentegrond in het zonnecarré en bekrachtiging van het lotingsreglement. 
De initiatieven waar voorafgaand aan de loting ruimte voor was gereserveerd, tellen 
gezamenlijk op tot 152 ha. Bij de loting was daarom nog 148 ha te verdelen. Het gaat hier om 
het ‘bruto panelenoppervlak’ zoals beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré 
(2021.0000819). Dat wil zeggen het oppervlak van het initiatief inclusief de vrije ruimte tussen 
de rijen met zonnepanelen, maar exclusief de polderlintzone van 125 meter en de vrij-te-
houden randzone van de betreffende kavel.  
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Stand van zaken per initiatief 
De Groene Energie Corridor (DGEC) 
Voor dit initiatief was de ruimte al gereserveerd voorafgaand aan de loting. Op 4 oktober 2021 
is voor DGEC een omgevingsvergunning verleend en op 24 februari 2022 is de subsidie voor 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) toegekend. Er loopt nog 
een beroepsprocedure tegen de vergunningverlening. Er is op dit moment geen sprake van 
ruimte die mogelijk niet ontwikkeld kan worden.  
 
Vattenfall A5 
Voor dit initiatief was de ruimte al gereserveerd voorafgaand aan de loting. Op 25 november 
2021 is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan via het Omgevingsloket. Op dit moment 
wordt de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voorbereid voor besluitvorming 
door de gemeenteraad. Er spelen complicerende zaken zoals de inzet van gemeentegrond, een 
wegreservering en de uitbreiding van het Groene Carré Zuid. Er is op dit moment geen sprake 
van ruimte die mogelijk niet ontwikkeld kan worden. 
 
Trioinvest IJweg 
Voor dit initiatief was de ruimte al gereserveerd voorafgaand aan de loting. Op 16 december 
2021 is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan via het Omgevingsloket. Op dit moment 
wordt de ontwerp vvgb voorbereid voor besluitvorming door de gemeenteraad. Er is op dit 
moment geen sprake van ruimte die mogelijk niet ontwikkeld kan worden. 
 
Zonneweide Boesingheliede – Lightsource BP 
Dit initiatief is als eerste ingeloot tijdens de loting, voor een oppervlak van 50 ha. Er is gestart 
met fase 1: het Globale Haalbaarheidsonderzoek (GHO), zoals beschreven in het raadsvoorstel 
Verdeelprocedure zonnecarré en eerste wijziging Legesverordening 2021 (2021.0002000). Dit 
onderzoek is nog niet afgerond. Wel spelen er complicerende zaken zoals de uitbreiding van het 
Groene Carré Noord. Er is op dit moment geen sprake van ruimte die mogelijk niet ontwikkeld 
kan worden. 
 
Nieuwekerkertocht – collectief van grondeigenaren onder begeleiding van Ventolines 
Dit initiatief is als tweede ingeloot tijdens de loting, voor een oppervlak van 63 ha. Er is gestart 
met fase 1: GHO. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Wel spelen er complicerende zaken zoals 
de inzet van gemeentegrond, een wegreservering en de uitbreiding van het Groene Carré Zuid. 
Er is op dit moment geen sprake van ruimte die mogelijk niet ontwikkeld kan worden. 
 
Vijfhuizerweg – TP Solar 
Dit initiatief is als derde ingeloot tijdens de loting, voor een oppervlak van 14 ha. Er is gestart 
met fase 1: GHO. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Wel spelen er complicerende zaken zoals 
de inzet van gemeentegrond. Er is op dit moment geen sprake van ruimte die mogelijk niet 
ontwikkeld kan worden. 
 
Hoofdweg – TP Solar 
Dit initiatief is als vierde ingeloot tijdens de loting, voor een oppervlak van 16 ha. Er is gestart 
met fase 1: GHO. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Wel spelen er complicerende zaken zoals 
de uitbreiding van het Groene Carré Noord. Er is op dit moment geen sprake van ruimte die 
mogelijk niet ontwikkeld kan worden. 
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Conclusie peilmoment 
Er is op dit moment geen ruimte in het zonnecarré vrijgekomen waar eerder uitgelote 
initiatieven aanspraak op zouden kunnen maken. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
 
 
drs. Jurgen Nobel mr. Mariette Sedee-Schuitemaker 
Energietransitie         Ruimtelijke Ordening 
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