
 

 

 

Inloopavond schetsontwerp 
Zonnepark Trekweg A6 

Almere 

 
 
16 juni 2022 19.00 – 21.00 uur 
Buurtcentrum De Cartoon, Almere 

Op 16 juni waren er tijdens de inloopavond voor Zonnepark Trekweg A6 vanuit Vattenfall 

diverse specialisten aanwezig om vragen van omwonenden en geïnteresseerden te 

beantwoorden op het gebied van het project, techniek, vergunningen, participatie en 

landschap. Er was ook vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. Het 

Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de gronden) was na afmelding afwezig. In de ruimte 

van de inloopavond waren diverse tekeningen uitgestald met daarop de plattegrond van 

het zonnepark, de landschappelijke inpassing, de planning en de processtappen. Ook 

werd op een paneel aangegeven op welke wijze de omgeving mee kan profiteren van het 

zonnepark.  

 

Tijdens de inloopavond zijn ongeveer 20 mensen langsgekomen. Een deel van de 

aanwezigen vertegenwoordigde de VVE van de langs het water gelegen hoogbouw. 

Het schetsontwerp is door iedereen als positief beoordeeld. Mensen kwamen nog wel 

terug op eerdere plannen, waarbij er sprake was van een veel groter zonnepark. De 

omvang van de huidige plannen wordt geaccepteerd. Tijdens de inloopavond zijn er geen 

verzoeken voor wijzigingen gedaan. 

 

De landschappelijke inrichting vond men goed en het idee voor een wand voor 

vogelspotten is ook positief ontvangen door de aanwezigen. Er zijn diverse gesprekken 

gevoerd over het aansluiten van het zonnepark op het net. Oorspronkelijk was de 

gedachte om een onderstation te bouwen aan de Trekweg. De gemeente heeft 

aangegeven dat hier op dit moment geen sprake van is. De gemeente gaat hierover nog 

communiceren om duidelijk aan te geven dat het zonnepark losstaat van de eerdere 

zoektocht voor een nieuwe locatie van een onderstation. 

 

De stadsboer heeft aangegeven interesse te hebben om mee te denken over wat we met 

het land doen in de periode tussen het aflopen van het huidige pachtcontract (oktober 

2022) en de start van de bouw van het zonnepark (Q2 2024). Dit zal worden meegenomen 

en afgewogen in het projectteam. Ook is er interesse om – een deel - van de TenneT-zone 

te beweiden met vee.   

 

Voor participatie zijn drie mogelijkheden besproken met de aanwezigen: lokaal 

eigenaarschap via een energiecoöperatie, financiële participatie via obligaties of een 

groenfonds voor lokale initiatieven. De aanwezigen is de mogelijkheid geboden om 

voorkeur en/of reacties achter te laten op een reactieformulier. Een aantal aanwezigen 

heeft dit ook daadwerkelijk gedaan. Om een beter beeld te verkrijgen van waar de 

voorkeur naar uitgaat, zal een raadgevende enquête worden uitgestuurd in de buurt. 

 

De gemeente wil graag helpen met het verkrijgen van aandacht voor een tweede 

bewonersavond in september/oktober voor het breder bereiken van de buurt. 



 

 

 

Vragen? 

Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft over het project of over de 

bewonersavond. Ook kunt u zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Scholten 

Omgevingsmanager | Zonontwikkeling 

   

T: +31 6 28036349 

E: maarten.scholten@vattenfall.com 

  

Vattenfall Duurzame Energie N.V. 

Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam 

 

 

 

 

https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonnepark-trekweg-a6
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