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Zonnepark Hoofddorp A5  
 
In dit document vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden tijdens de 
informatiebijeenkomst over Zonnepark Hoofddorp A5 op dinsdag 6 april 2021. 
 
Waar vind ik de projectwebsite? 
U kunt de projectwebsite vinden via de volgende link: https://group.vattenfall.com/nl/wat-
we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonnepark-a5 
 
Denken jullie ook aan opslag van energie in batterijen? 
Er zijn in twee situaties batterijen nodig: voor capaciteit van het station of balans van het 
net. Daar is nu in beide gevallen geen sprake van.  
 
Hoe vindt de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet plaats? 
Het park wordt aangesloten op het energienet van de regionaal netbeheerder (hier 
Liander). Vattenfall vraagt een aansluiting aan maar heeft hierin geen verdere rol. De 
regionaal netbeheerder moet vergunningen aanvragen en bepaalt het tracé. Die 
tracéstudie moet overigens nog uitgevoerd worden. De kabels voor de aansluiting gaan 
wel ondergronds. 
 
Hoe hoog is het hekwerk en is het zonnepark vrij toegankelijk? 
Het hekwerk zal niet hoger worden dan de panelen zelf, namelijk 2 meter. Het zonnepark 
is straks niet vrij toegankelijk. 
 
Wat is de insteek van de gemeente voor de variant waar ook de grond van gemeente 
mee gemoeid is? 
We zitten momenteel nog in de verkennende fase. 
 
Kan er een brug komen naar de bestaande groene zone ten zuiden van het 
zonnepark, zodat het één gebied wordt? 
Ja, dat kan, bij variant 2 is een brug opgenomen als onderdeel van het plan voor recreatie. 
 
Graag het struweel langs de loods niet te hoog, in verband met zonnepanelen op de 
loods. 
We houden nu rekening met lage struiken. We kunnen ook kijken of we bij de loods 
andere beplanting kunnen aanbrengen. We zullen hier in ieder geval rekening mee 
houden en verwerken in het definitieve ontwerp 
 
Welke variant heeft de voorkeur van Vattenfall? 
Variant twee. 
 
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden van participatie? 
Hierover nemen we contact op met deelnemer XX. Na indiening van de 
vergunningaanvraag zal een informatiebijeenkomst worden gehouden specifiek over het 
onderdeel participatie in het zonnepark Hoofddorp A5. 
 
Begrijp ik het goed dat variant twee meer zonnepanelen heeft en dus een hogere 
opbrengst? 
Dat klopt. 
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Waarom heeft variant een geen brug? 
Variant twee levert meer rendement op, dan zijn er ook extra mogelijkheden voor 
recreatie, omgeving, natuur en biodiversiteit en de omgeving. Een brug is vrij kostbaar, en 
daarom is dat alleen bij variant twee mogelijk.  
 
Wat betekent de komst van dit zonnepark voor de toekomstige belasting van het 
netwerk? 
Dat weten we niet. De netbeheerder vertelt ons niet hoeveel capaciteit er beschikbaar is, 
dat mogen ze ook niet zeggen. Dus deze vraag kunnen we helaas niet beantwoorden.  
 
Waarom is er gekozen voor een recreatiestrook aan de zijkant, en niet door het park 
heen? 
Dit heeft te maken met het feit dat we een wandel rondje wilden creëren. Uit diverse 
gesprekken met omwonenden kwam deze behoefte naar voren en daar willen wij graag in 
voorzien. Op de wijze waarop nu de recreatiestrook is gepositioneerd sluit het ook goed 
aan bij het ‘groene carré’. Daarbij hebben we ons ook gehouden aan de eisen vanuit 
beleidskaders van de gemeente. Waaronder bijvoorbeeld dat zonnepanelen op 125 meter 
afstand van de openbare weg moeten staan.  
 
Waar hangt de keuze vanaf rondom mogelijkheden voor participatie? 
Dat hangt af van de voorkeur van de omgeving. Dat proberen we op te halen tijdens 
informatieavonden als deze. Maar ook wat er via de projectwebsite binnenkomt. We gaan 
ook in gesprek met een lokale partijen en energiecoöperatie, die hebben vaak een goed 
beeld van wat er speelt in de regio en waar de wensen liggen. 
 
Waarom sluit het zonnepark aan de noordoostzijde wel aan op de Rijnlanderweg? 
Moet daar dan ook geen 125 meter afstand zijn? 
Er is een gemeentelijk beleidskader waarin staat dat er 125 meter afstand moet zijn tussen 
zonnepanelen en de openbare weg. Dit eindigt bij de knik van de Rijnlanderweg, ter 
hoogte van de spottersplaats. Aan de zijkant van de Kragertocht is nog niet helemaal 
duidelijk welke eisen de gemeente gaat stellen. Waarschijnlijk komt hier een beeld- en 
kwaliteitsplan voor. Daarnaast heeft de gemeente nog meer uitgangspunten meegegeven, 
bijvoorbeeld het vergroten en verruimen van het recreatieve uitloopgebied. 
 
Kunnen er onder de panelen ook schapen grazen? 
Ja dat kan. We kijken nu nog welk type van beheer we gaan toepassen, schapen zijn 
hierin zeker een optie. We zijn ook in gesprek met de Imkersvereniging Haarlemmermeer 
voor het vergroten van de bloemen en planten voor de wilde bijen. 
 
Wat is de levensduur van het zonnepark? 
Voor variant 1 is dat 25 jaar. Variant 2 is nog onduidelijk omdat we daarover nog in 
gesprek zijn met de gemeente. 
 
Hoe en met wie zijn de keukentafelgesprekken gevoerd?  
We hebben omwonenden in de polder (Rijnlanderweg, IJweg, Hoofdweg Oost/West) per 
brief gevraagd of ze openstonden voor een keukentafelgesprek. Deze hebben we 
telefonisch en/of fysiek gevoerd. Daarbij hebben we een projectwebsite gemaakt waarop 
ook verzoeken voor overleg binnen zijn gekomen. 
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Hoe vaak hebben de zonnepanelen onderhoud nodig?  
De zonnepanelen worden een of twee keer per jaar schoongemaakt, afhankelijk van 
hoeveel stof er is.  
 
Dempt het zonnepark ook het geluid van vliegtuigen? 
Omdat de zonnepanelen met hun ‘rug’ naar de landingsbaan staan, wordt momenteel 
verwacht dat ze het geluid van vliegtuigen dempen of naar de grond drukken, maar 
onderzoek hiertoe moet nog worden uitgevoerd. 
 
Wat wordt als toegangsweg gehanteerd? 
Er ligt een kavelweg, het ligt in de lijn der verwachting dat we die verder uitbouwen voor de 
beheersfase. Maar dat staat nog niet vast. Voor de bouw van het park kijken we naar 
alternatieven om de woningen in de buurt te ontzien. 
 
De oriëntatie van dit park is anders dan die van het bestaande park, waarom? 
We gaan wat westerlijker, dat sluit aan bij de bestaande kavelstructuur. Op deze manier is 
het landschappelijk beter inpasbaar. Het ziet er mooier uit, maar levert wel wat minder op. 
Dat is een concessie de we als Vattenfall doen.  


