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Inleiding
Voor u ligt het Participatierapport voor het Zonneproject IJweg. Trio Investment hecht veel waarde aan
een goede ruimtelijke inpassing én een goede ‘maatschappelijke inpassing’ van het zonnepark. Daarin
is duidelijke communicatie met lokale betrokkenen, waaronder de direct omwonenden, van groot
belang. Daarom hebben wij in samenspraak met de Gemeente Haarlemmermeer ons Participatie- en
communicatieplan opgesteld. Dit plan laat alle mogelijke vormen van participatie zien, en hoe wij in
gesprek met de omgeving tot uitvoer van het proces komen. Deze rapportage dient als verslaglegging
van de uitkomst van de dialoog met de omgeving en de uitvoer van het participatieplan. Zoals in het
participatieplan beschreven staat hebben wij het traject in drie fases opgesplitst. De eerste fase dient
als kennismaking met de directe omgeving en de relevante stakeholders uit de omgeving. In deze fase
zijn er ook wensen opgehaald voor eventuele aanpassingen of aanvullingen op het proces. De tweede
fase behelst de inhoudelijke inspraak op het projectontwerp en de verschillende vormen van financiële
participatie. De derde fase behelst de terugkoppeling over de uitkomsten van het participatietraject.
Deze drie fases

3

Samenvatting
Voor u ligt de rapportage van het participatietraject van het zonneproject IJweg. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de belangrijkste conclusies

De eerste fase van het participatietraject had als doel het identificeren en kennismaken met alle lokale
stakeholders met een mogelijke relatie tot het project, en hen betrekken bij de te maken keuzes in het
uitvoeren van ons participatieplan en voorstel voor lokaal eigenaarschap. In. Deze fase heeft de
ontwikkelaar kennis gemaakt en de eerste gesprekken gevoerd met de directe omgeving van het
project, de Vereniging Dorp Vijfhuizen, en leverancier van lokale groene stroom Tegenstroom.

De tweede fase van het participatietraject behelsde de inhoudelijke bespreking van het projectontwerp
en de financiële participatie met de verschillende stakeholders. Voor de directe omgeving van het
project zijn naar behoefte persoonlijke gesprekken opgezet, waarbij de ontwikkelaar bij de bewoner op
bezoek is geweest om het vergunningsproces, het ontwerp en financiële participatie te bespreken en
wensen verder in kaart te brengen. Op basis hiervan is het conceptontwerp aangepast. Ook is in deze
fase de lokale ofwel bredere omgeving van het project geïnformeerd over het project en de
mogelijkheden voor financiële participatie. Op basis van de opgehaalde behoeftes van de directe
omgeving is in deze fase ook een aanvullende groepssessie voor de directe omgeving toegevoegd.

Op 3 december 2021 organiseerde Trio Investment een online Teams-sessie voor de lokale omgeving
van het Zonneproject Ijweg. Ook de directe omgeving van het project was uitgenodigd, met de
opmerking dat er voor hen geen nieuwe aanvullende informatie bij zou komen. Het doel van deze
sessie was om men te informeren over het project, een overzicht te geven van de participatie tot nu
toe en een blik op de toekomst te ontwikkeling.

Tijdens de eerste inloopmiddag voor de direct omwonenden hebben meerdere mensen aangegeven
behoefte te hebben aan een groepsgesprek met de buurt over het project in aanvulling op de
individuele gesprekken. Daarom heeft Trio Investment op 9 december 2021 een groepssessie
georganiseerd, hier werd het initiatief en de agenda bij de aanwezigen gelaten. De belangrijkste
conclusie van deze avond was opnieuw een reflectie van dezelfde zorgen die eerder zijn geuit rondom
recreatie, aanzuigende werking van nieuw verkeer en overlast. De zorgen en afspraken die ter tafel zijn
gekomen in het algehele traject zijn samengevat in de bijlage van dit rapport.

4

De financiële participatie onderscheidt zich in een aantal subcategorieën. Dit betreft een
omgevingsfonds, projectaandelen, gecertificeerde groene obligaties en collectief voordeel middels
lokale faciliteiten. Voor wat collectief voordeel is een afspraak gemaakt met lokale energieleverancier
Tegenstroom, zij zal de opgewekte energie afnemen en tegen gereduceerd tarief aanbieden bij haar
aansluitingen. Ten aanzien van de directe financiële participatie geldt dat momenteel Trio Investment
een passend aanbod ontwikkelt op basis van de uitgesproken wensen rondom financiële
betrokkenheid. Deze zal in de loop van januari aangeboden worden aan de betrokken partijen. Voor
wat betreft het omgevingsfonds zijn er een aantal directe omwonenden die zich hebben gekandideerd
voor het bestuur van het omgevingsfonds. In samenspraak met het omgevingsfonds zal het beheer en
nadere invulling van de polderlintzone worden geconcretiseerd.
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Stakeholderanalyse
Het participatieplan is de basis van het participatietraject voor het Zonneproject IJweg. In het
participatieplan wordt allereerst een stakeholderanalyse gemaakt. Zo worden de verschillende
doelgroepen in het participatietraject en de beoogde rol die deze stakeholders in het proces kunnen
innemen benoemd. Gedurende de uitvoering van het participatietraject is deze stakeholderanalyse
geüpdatet om zo de visies van de stakeholders hierin te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht
van de aangepaste stakeholderanalyse. Deze analyse wordt verderop in dit rapport ook gebruikt om de
uitkomsten van het participatietraject te kunnen duiden.

Directe omgeving
De gemeente maakt in het Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten een belangrijk
onderscheid in de doelgroepen in het gehele participatieproces. De directe omgeving van het project
(ook wel ‘omwonenden’ genoemd) wordt gedefinieerd als alle huishoudens die zich in een straal van
minimaal 800 meter rond het project bevinden. De genoemde afstanden geven een minimale zone aan
die betrokken moet worden. Per project moet er gekeken worden naar de omvang van het gebied dat
betrokken moet worden.

Voor het Zonneproject IJweg hanteren wij een radius van 1000 meter. Op deze manier betrekken we
alle huishoudens aan de IJweg tussen het Pad Om De Noord in het zuidwesten en de Vijfhuizerweg in
het noordoosten, alsook de huishoudens gelegen aan de Vijfhuizerweg vanaf de IJweg tot aan de
Polderbaan. In dit gebied bevinden zich volgens het kadaster 68 adressen. Deze adressen zijn direct
benaderd middels een brief.

Lokale omgeving
De lokale omgeving wordt in het Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten definieert
als het zoekgebied en de dorpen daar in de buurt. Hierbij worden Vijfhuizen, Zwanenburg, Lijnden,
Badhoevedorp, en het noordelijke deel van Hoofddorp specifiek genoemd. Voor initiatieven buiten het
zoekgebied geldt een minimum van 2 km rond het projectgebied. Voor de projectlocatie van het
Zonneproject IJweg zijn Vijfhuizen en het noordelijke deel van Hoofddorp de meest relevante
woonkernen in de lokale omgeving. Echter bestaat er een aanzienlijke afstand tussen de woonkernen
en de projectlocatie.
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Markering directe omgeving - 1000m rond het project

Markering lokale omgeving – 2000m rond het project
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Wijk- en dorpsraden
De wijk- en dorpsraden kunnen een belangrijke schakel vormen in de communicatie met de bredere
gemeenschap rondom de projectlocatie. Het is ons doel geweest de omgeving aan het begin van het
proces te betrekken, zodat wij maatwerk kunnen leveren als het gaat om de behoeftes voor ruimtelijke
inpassing en lokaal eigenaarschap. In het participatieplan stellen wij voor om vertegenwoordigende
partijen vanuit Vijfhuizen en Hoofddorp te betrekken. Dit zijn de aangrenzende woonkernen van het
project. Hiervoor is contact gezocht met de volgende organisaties:
-

Vereniging Dorp Vijfhuizen te betrekken

-

Buurtvereniging Het Oude Buurtje

-

Wijkraad Stichting Hoofddorp Noord

-

Bewonersvereniging Vrijschot

Van de bovengenoemde organisaties heeft alleen de Vereniging Dorp Vijfhuizen actief deelgenomen
aan het participatietraject. De secretaris van de buurtvereniging Het Oude Buurtje heeft aangegeven
dat zij, als buurtvereniging van een buurt op aanzienlijke afstand van het project, besloten hebben niet
deel te nemen aan de inloopmiddag. Van de Bewonersvereniging Vrijschot en de Wijkraad Stichting
Hoofddorp Noord is geen reactie vernomen.
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Overzicht van stakeholders en niveaus van betrokkenheid
In het participatieplan is een overzicht opgenomen van de verschillende stakeholders in het proces, en
welk niveau van betrokkenheid de ontwikkelaar voor hen voor ogen had. Op basis van de uitgevoerde
gesprekken zijn hier enkele wijzigingen in ontstaan. Hieronder ziet u het hernieuwde overzicht.

Stakeholder

Beschrijving

Directe omgeving
van het project

De directe omgeving
zoals gedefinieerd in
sectie 3.1 (directe
buren van het project)
Inwoners van de
gemeente
Haarlemmermeer
De
vertegenwoordiging
van de lokale
omgeving door de
dorps- en wijkraden;
Vereniging Dorp
Vijfhuizen
Lokale
energieleverancier
zonder winstoogmerk

Lokale omgeving burgers
Lokale omgeving –
Vereniging Dorp
Vijfhuizen

Tegenstroom

Niveau van
betrokkenheid
bij uitwerking
van het proces

Niveau van
betrokkenheid
bij ontwikkeling
ontwerp

Informeren /
Adviseren

Coproduceren

Adviseren

Informeren /
Raadplegen

Adviseren

Coproduceren

Informeren /
Adviseren

Adviseren

Coproduceren
/ Adviseren

Informeren

Niveau van
betrokkenheid
bij uitwerking
omgevingsfonds

Informeren

Niveau van
betrokkenheid
bij vormgeving
financiële
participatie

Coproduceren
/ adviseren
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Participatie fase 1 – kennismaking en het proces
De eerste fase van het participatietraject had als doel het identificeren en kennismaking met alle lokale
stakeholders met een mogelijke relatie tot het project, en hen betrekken bij de te maken keuzes in het
uitvoeren van ons participatieplan en voorstel voor lokaal eigenaarschap. In deze fase heeft de
ontwikkelaar kennis gemaakt en de eerste gesprekken gevoerd met de directe omgeving van het
project, de Vereniging Dorp Vijfhuizen, en leverancier van lokale groene stroom Tegenstroom. In dit
verslag vindt u een samenvatting van de gesprekken met deze drie partijen in deze fase van het proces.
In de volgende fase zijn er meer inhoudelijke gesprekken gevoerd over het conceptontwerp en de
vormen van financiële participatie.

Inloopmiddag voor directe omgeving en stakeholders
Op 12 december 2021 organiseerde Trio Investment een inloopmiddag voor de directe omgeving van
het Zonneproject IJweg. Hiervoor heeft Trio Investment een ruimte gehuurd in het Restaurant Den
Burgh aan de Rijnlanderweg 878 te Hoofddorp. Tussen 13:00 uur ’s middags en 19:00 uur ’s avonds
waren de bewoners van de directe omgeving van het project welkom om in gesprek te gaan met de
ontwikkelaar. De directe omgeving van het Zonneproject IJweg is in het participatieplan vastgesteld als
alle inwoners aan de IJweg tussen het Pad Om De Noord en de Vijfhuizerweg, en alle inwoners van de
Vijfhuizerweg tussen de IJweg en de Polderbaan. In dit gebied is via Post Service B.V. een uitnodigingsen informatiebrief verspreid. Deze uitnodiging kunt u vinden in de bijlages van dit rapport. In reactie op
de uitnodiging heeft de ontwikkelaar 19 aanmeldingen ontvangen. Zes buurtbewoners met direct zicht
op het project zijn telefonisch benaderd omdat er geen reactie ontvangen was op de uitnodiging. Dit
leidde tot extra aanmeldingen van drie families en een afmelding. De vier buurt- en wijkraden die in het
participatieplan zijn geïdentificeerd als relevante stakeholders in dit proces hebben ook een uitnodiging
voor deze inloopmiddag ontvangen. De Vereniging Dorp Vijfhuizen is op deze uitnodiging in gegaan en
was aanwezig op de inloopmiddag. De buurtvereniging Het Oude Buurtje heeft aangegeven zichzelf
niet als relevante partij in dit project te zien. Van de Wijkraad Stichting Hoofddorp Noord en de
Bewonersvereniging Vrijschot heeft de ontwikkelaar geen reactie ontvangen. Op de inloopmiddag zelf
waren uiteindelijk gedurende de dag 27 mensen aanwezig.

De inloopmiddag had een drieledige doelstelling. Als eerste fungeerde dit evenement als gelegenheid
voor het team van trio Investment om persoonlijk kennis te maken met de directe omgeving van het
Zonneproject IJweg. Trio Investment hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak en
toegankelijkheid en laagdrempeligheid in het contact met de omgeving. Ten tweede gaf de
inloopmiddag de ontwikkelaar de kans om de directe omgeving verder persoonlijk te informeren over
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het project en de actuele status van de vergunningsaanvraag. Dit bood de aanwezigen ook de kans om
vragen te stellen aan het ontwikkelteam. Ten derde bood de inloopmiddag de ontwikkelaar de kans om
bij de directe omgeving wensen op te halen over het voorgestelde participatietraject.

Voor de inloopmiddag heeft de ontwikkelaar een speciale informatieflyer ontwikkeld. Deze is als bijlage
bij dit rapport bijgevoegd. Directe omwonenden zijn met elkaar, het team van Trio Investment, en de
projectmanager van het project in gesprek gegaan over het project. Veel omwonenden hadden vooral
vragen over het conceptontwerp en de huidige status van de vergunningaanvraag. Voor de
verslaglegging heeft de ontwikkelaar gewerkt met een vragenformulier. Dit formulier kunt u ook vinden
in de bijlages van dit rapport. Gedurende de middag hebben medewerkers van Trio Investment mensen
aangemoedigd deze formulieren in te vullen. Er zijn 17 formulieren ingevuld. Voor de ontwikkelaar was
het in dit stadium van het participatieproces vooral belangrijk wensen op te halen voor het
participatieproces. Uit de formulieren en gesprekken met de aanwezigen is de wens naar voren
gekomen om ook met de directe omgeving een groepssessie te organiseren. Een groepssessie voor de
directe omgeving is daarom toegevoegd aan de tweede fase van het participatieproces.

Naast het afstemmen van het participatieproces hadden veel aanwezigen behoefte aan het stellen van
inhoudelijke vragen over het conceptontwerp van het Zonneproject en eventuele zorgen die er in het
gebied spelen. Trio Investment is hierover in gesprek gegaan en heeft benadrukt dat de persoonlijke
gesprekken meer ruimte bieden voor dergelijke inhoudelijke aspecten van het project.
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Werkgroep duurzaamheid van Vereniging dorp Vijfhuizen
Voor de inloopmiddag waren ook de buurt- en wijkverenigingen uitgenodigd die in het participatieplan
als relevante stakeholders geïdentificeerd waren. Zo kon Trio Investment ook met hun kennismaken,
hen informeren over het project en wensen ophalen voor het participatietraject. Uit gesprek met de
vertegenwoordigers van de werkgroep duurzaamheid van Vereniging dorp Vijfhuizen is naar voren
gekomen dat zij graag goed geïnformeerd willen worden en betrokken willen blijven bij het project. Trio
Investment heeft aangegeven om, wanneer nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en wanneer
toekomstige participatiesessies plaatsvinden, de Vereniging Dorp Vijfhuizen hiervan op de hoogte te
brengen. Na de inloopmiddag heeft Trio Investment een uitgebreide vragenlijst van de Vereniging Dorp
Vijfhuizen ontvangen, met daarin algemene vragen over het project en de rol die de ontwikkelaar voor
de vereniging in het proces ziet. Deze correspondentie kunt u in de bijlages van dit document vinden.
Verder heeft Trio Investment de dorpsvereniging betrokken bij de algemene informatiesessie voor de
lokale omgeving, en zal de ontwikkelaar verder in gesprek gaan met de dorpsvereniging over hun rol in
de uitvoer en promotie van het omgevingsfonds en het aanbod aan financiële participatie.
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Kennismaking met Tegenstroom
In de uitwerking van het participatieplan voor het Zonneproject IJweg heeft de gemeente
Haarlemmermeer de ontwikkelaar gewezen op de lokale energieleverancier zonder winstoogmerk
Tegenstroom. Trio investment heeft Tegenstroom gezien als een mogelijke samenwerkingspartner op
het gebied van financiële participatie. Zodoende is er in een vroeg stadium contact opgenomen met
Tegenstroom om de mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken. Hieruit is een mondelinge
overeenkomst gekomen om samen vorm te geven aan het aanbieden van voordelige lokale groene
stroom uit het Zonneproject IJweg en het aanbieden van groene obligaties aan de klanten van
Tegenstroom. De mogelijkheden voor een actieve deelname van Tegenstroom in het realiseren van
lokaal eigenaarschap middels projectaandelen is besproken en verkend. Tegenstroom heeft Trio
Investment geïnformeerd dat dit buiten het mandaat van Tegenstroom valt. In het verdere
participatieproces richting de bredere omgeving is Tegenstroom betrokken en zal Tegenstroom door
de ontwikkelaar betrokken blijven worden. Wel zijn de andere mogelijkheden voor samenwerking op
het gebied van financiële participatie haalbaar. Hierover vindt u meer informatie in het hoofdstuk
financiële participatie.
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Participatie fase 2
De tweede fase van het participatietraject behelsde de inhoudelijke bespreking van het projectontwerp
en de financiële participatie met de verschillende stakeholders. Voor de directe omgeving van het
project zijn naar behoefte persoonlijke gesprekken opgezet, waarbij de ontwikkelaar langsgekomen is
om het vergunningenproces, het ontwerp en financiële participatie te bespreken en wensen verder in
kaart te brengen. Op basis hiervan is het conceptontwerp aangepast. Ook is in deze fase de lokale ofwel
bredere omgeving van het project geïnformeerd over het project en de mogelijkheden voor financiële
participatie. Op basis van de opgehaalde behoeftes van de directe omgeving is in deze fase ook een
aanvullende groepssessie voor de directe omgeving toegevoegd.

Persoonlijke gesprekken met de directe omgeving
Na de kennismaking met de directe omgeving in de eerste fase van het participatietraject is de
ontwikkelaar naar behoefte in gesprek gegaan met de directe omgeving. Hiervoor zijn de genodigden
en aanwezigen van de inloopmiddag meermaals gevraagd. Dit heeft geresulteerd in persoonlijke
gesprekken met de bewoners van 12 adressen aan de IJweg. 2 bewoners van de directe omgeving
hebben aangegeven een persoonlijk gesprek op dit moment niet nodig te vinden.

De gesprekken hadden tot doel om de directe omgeving van het project persoonlijk te spreken over
het ontwerp van het zonnepark, de financiële participatiemogelijkheden, en om hen de ruimte te
bieden voor persoonlijke vragen. Hieronder vindt u een samenvatting van de gespreksstructuur die
Trio Investment gehanteerd heeft en de highlights uit de gesprekken welke geleid hebben tot een
aanpassing van het conceptontwerp of in het algemeen vaker terugkwamen of van belang zijn. Deze
aanpassingen zijn doorgevoerd in onze nieuwe ontwerptekeningen en visualisaties.

Van ieder gesprek is een gespreksverslag opgesteld wat ter goedkeuring gedeeld is met de betreffende
gesprekspartner. De verslagen van individuele gesprekken zijn voor de gemeente Haarlemmermeer bij
de ontwikkelaar beschikbaar voor inzage.

Tijdens de gesprekken met directe omwonenden heeft de ontwikkelaar Trio Investment de
onderstaande punten ter sprake gebracht. De gesprekken hadden een vrije vorm en er werd ruimte
geboden voor vragen, zorgen, of andere opmerkingen vanuit de bewoners van de IJweg.
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-

Terugkoppeling over het participatieproces. Gesprekspartners zijn geïnformeerd over de
wens voor aanvullende groepssessie om het ontwerp te bespreken. Trio Investment heeft
voorgesteld eerst de ronde met individuele gesprekken af te ronden, en vervolgens een
groepssessie op te zetten. Zo kunnen aanpassingen in het conceptontwerp verwerkt worden.

-

Bewoners zijn gevraagd naar hun ideeën en meningen over het conceptontwerp van het
zonnepark en de polderlintzone. Aan de hand van een lege overzichtstekening is de
ontwikkelaar in gesprek gegaan over hoe de bewoners de polderlintzone zelf zouden
inrichten.

-

Bewoners zijn geïnformeerd over de verschillende vormen van financiële participatie die Trio
Investment aan kan bieden. Trio Investment heeft gevraagd naar de interesse die bewoners
hadden voor de vormen van financiële participatie en wat de belangrijke overwegingen hierin
zijn. Mede op basis van deze gesprekken zal de ontwikkelaar een passend aanbod voor
financiële participatie formuleren.

-

Naast de bovenstaande punten heeft de ontwikkelaar vooral ruimte geboden voor de
bewoners om vragen te stellen en/of zorgen te uiten.

Inrichting van de Polderlintzone
De directe omwonenden van het projectgebied waren unaniem géén voorstander van een recreatieve
inzet van de polderlintzone, die uit ten minste 125 meter vanaf de IJweg bestaat. In het conceptontwerp
was hier op basis van het gemeentelijke beleid ruimte gemaakt voor rustplaatsen, een wandelpad,
bloesem- en fruitbomen, en een parkeerplaats met laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. De
voornaamste overweging van de omwonenden hierin was het voorkomen van een aantrekkende
werking en vormen van overlast. Overlast wordt aan de IJweg al veel ervaren op en om de Plesmanhoek
en de Spottersplaats. Op basis hiervan is Trio Investment in gesprek gegaan met de Gemeente
Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft intern overleg gepleegd met het
gebiedsteam, de afdeling landschap en adviseur recreatie. Hieruit is een voorstel gekomen om de
voorgestelde recreatieve inpassing zoals die in het conceptontwerp aan de erfrandzone langs de IJweg
staat, niet zo intensief ingericht hoeft te worden. De gemeente adviseert hierin een sobere inrichting
met een passende erfbeplanting (bijvoorbeeld fruitbomen), zodat dit beter aansluit bij de traditionele
uitstraling van het polderlint. Vanuit de gemeente bestaat wel de wens om een wandelroute om het
zonnepark heen te realiseren. In plaats van de natuur -en recreatiezone werd door de omwonenden
voorgesteld het stuk grond zoveel mogelijk te houden zoals het is en/of het in te richten om
biodiversiteit en ecologie te stimuleren. Op deze elementen hebben wij het ontwerp aangepast.

15

Impact op geluidsoverdracht
Meerdere directe omwonenden hebben zorgen geuit over het effect van het zonnepark op de
geluidsoverdracht van het geluid van vliegtuigen op de Polderbaan. Enkele directe omwonenden van
het project hebben echter ook aangegeven hier geen zorgen over te hebben. Voor sommige
omwonenden speelt hierin de keuze voor een oost-west opstelling met ‘dakjes’ van zonnepanelen mee.

Hieromtrent heeft Trio Investment een toelichting gegeven over de reeds verrichtte en aanstaande
studies. Zo heeft TNO in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer onderzoek gedaan naar de
invloed van het plaatsen van zonneakkers op het geluid van startende vliegtuigen richting de omgeving.
Voor dit geluidonderzoek werd berekend wat het effect op de geluidbelasting zou zijn bij de realisatie
van zonneakkers. Voor zes varianten met zonneakkers tussen de Polderbaan en Hoofddorp-Noord is
het effect op de geluidoverdracht berekend ter hoogte van Hoofddorp, over een afstand van ongeveer
2500 meter. Hieruit kwam naar voren dat er bij een Oost-West opstelling een afname van
geluidsbelasting te verwachten is. Naast deze studie is het onderwerp geluid ook onderdeel van de
opdracht aan Rho Adviseurs, die voor dit project de zogenoemde Ruimtelijke Onderbouwing schrijft.
De scope van dit onderzoek is specifiek voor de project locatie en het voorgenomen ontwerp. In dit
stuk worden alle milieu- en omgevingsaspecten meegenomen. Wij hebben op het onderwerp geluid
speciale aandacht gevraagd voor de effecten op de Vijfhuizerweg en de IJweg. Ook zal TNO een
aanvullend onderzoek uitvoeren om dit verder kwantitatief te onderbouwen. Dit aanvullende rapport
is naar verwachting in januari 2022 beschikbaar en nagezonden naar het bevoegde gezag.

De keuze voor een oost-west opstelling (de “dakjes” van zonnepanelen liggen in dit geval meer
zuidwest/noordoost) komt voort uit het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré Haarlemmermeer. In dit
beleidsdocument worden de richtlijnen uiteengezet voor grootschalige zonneprojecten. Vanuit
landschappelijk oogpunt is de oost-west opstelling met loodrechte lijnen ten opzichte van de IJweg
wenselijk. Dit in combinatie met de verwachtingen omtrent geluid heeft geleid tot de keuze de oostwest opstellingen te handhaven.

Enkele directe omwonenden hebben gevraagd om een nulmeting ten opzichte van hun pand als het
gaat op geluid. Hierbij is benadrukt dat deze gemeten i.p.v. berekend moet worden. Bewoners hebben
ook aangegeven dat o.a. TNO in het verleden vaker metingen en/of berekeningen heeft uitgevoerd.
Wanneer er na ingebruikname klachten zijn over meer geluidshinder zal Trio nametingen doen en dit
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vergelijken met deze historische data. Hierover gaat Trio Investment te zijner tijd in gesprek met het
bevoegde gezag. Voor nu wordt er vertrouwd op de waarde van het kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoek.

Vaste partners Trio Investment
Meerdere omwonenden hebben gevraagd naar de achtergrond van Trio Investment en hoe de
financiering en verzekering van het project geregeld is. Op dit laatste punt werd er geïnformeerd naar
de maatregelen die Trio Investment neemt in geval van schade door een calamiteit in het zonnepark
(i.e. brandschade en verontreiniging naar aanleiding van brand in het zonnepark).

Trio Investment heeft een vaste partners voor de financiering en verzekering van haar projecten. Voor
de financiering werkt Trio samen met het pensioenfonds van de Protestantse kerk van BadenWürttemberg. Zij hebben Trio Investment het mandaat gegeven om in Nederland te investeren in
duurzame projecten met een sociale meerwaarde voor de omgeving.

Voor het verzekeringsaspect werkt Trio Investment samen met Allianz Global. Deze samenwerking zorgt
ervoor dat wij al onze projecten kunnen verzekeren tegen alle relevante risico’s. De eerste stap hierin
is uiteraard het voorkomen van dergelijke high impact low probability scenario’s. Dergelijke ongevallen
in zonneparken of op zonnedaken ontstaan vaak door menselijke fouten bij de installatie van de
panelen. Daarom stelt onze verzekeraar strenge eisen aan de uitvoerders van onze projecten, en
werken wij daar ook met vaste partners.

Invulling van de boerderij
Meerdere omwonenden hebben geïnformeerd naar de beoogde invulling van de gebouwen op het erf
van meneer Könst. Trio Investment heeft aangegeven verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud en
beheer van deze gebouwen en hiervoor nog opzoek te zijn naar een passende invulling, maar dat dit
geen onderdeel uitmaakt van het zonneproject. Hierbij houden wij rekening met de wensen van
omwonenden, die hierover ook geïnformeerd zullen blijven worden.

Afloop van het project
Er is geïnformeerd naar de afloop van het project en hoe Trio Investment omgaat met het afbouwen
en ontmantelen van het zonnepark. Trio Investment heeft aangegeven dat afbouw en recycling een
belangrijk onderdeel is van de certificering die wij hebben van het Climate Bonds Initiative. Hiervoor
werken wij samen met PV-Cycle, een Europese non-profitorganisatie met als doel het inzamelen en
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recyclen van zonnepanelen. Voor de ontmanteling van het project wordt een aparte rekening opgezet
bij aanvang van het project. Dit garandeert een zorgvuldige ontmanteling na de 25-jarige loopduur van
het project. Hiermee voldoet Trio Investment aan de hoogste standaarden die momenteel gelden in
deze markt.

Rol van de dorpsvereniging Vijfhuizen
Meerdere omwonenden waren geïnteresseerd in de rol van de Vereniging Dorp Vijfhuizen in het
participatietraject. Er was vernomen dat de vereniging zou fungeren als contactpersoon voor de
omgeving. Dit is een misverstand, en niet het geval. Via de vereniging willen wij als ontwikkelaar in
contact komen met de bredere gemeenschap rondom de projectlocatie, om hen te informeren en
anderszins te betrekken bij het project. Mogelijk is er ook een rol voor de vereniging in het opzetten en
beheren van het omgevingsfonds. Voor het Zonneproject IJweg zal na de realisatie van het zonnepark
een omgevingsfonds opgericht worden ten behoeve van de lokale omgeving. Dit fonds stimuleert lokale
duurzame en sociale investeringen, en wordt beheerd door lokale vrijwilligers. Jaarlijks wordt hier een
deel van de opbrengst van het zonnepark in gestort, afhankelijk van de opgewekte energie. Wij zoeken
bij het opzetten van een dergelijk fonds altijd naar geschikte partijen voor het beheer. De
dorpsvereniging is hierin een gesprekspartner. Ook de directe omgeving van het project speelt hierin
een belangrijke rol, aangezien zij het dichtst bij het project wonen. Veel directe omwonenden vinden
dat Vijfhuizen eigenlijk te ver weg ligt van de projectgronden om een voor de hand liggende rol in te
nemen in het omgevingsfonds. In plaats daarvan heeft een bewoner zich opgeworpen om in het
vervolgtraject samen te kijken naar het oprichten van een lokale stichting voor de IJweg die het
ecologische en landelijke karakter van de IJweg in brede zin kan stimuleren.

Waardevermindering huizen
Enkele directe omwonenden hebben zorgen geuit over mogelijke waardevermindering van hun huizen
naar aanleiding van de aanleg van het zonnepark. Eventuele planschade is in beginsel een kwestie
tussen burger en het bevoegde gezag. De projectontwikkelaar is hierin in eerste instantie geen partij.
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Digitale bijeenkomst met de lokale omgeving
Op 3 december 2021 organiseerde Trio Investment een online Teams-sessie voor de lokale omgeving
van het Zonneproject IJweg. Ook de directe omgeving van het project was uitgenodigd, met de
opmerking dat er voor hen geen nieuwe aanvullende informatie bij zou komen. Voor het plaatsvinden
van deze sessie heeft Trio Investment een uitnodiging in de vorm van een banner geplaatst in het HCnieuws dagblad. De betreffende editie werd gepubliceerd op woensdag 1 december. In deze banner
stond een QR-code die men kon scannen om zich zo aan te melden voor de sessie. Ook linkte de code
naar de projectpagina op de website van Trio Investment, waar men meer informatie over het project
kon vinden en de middelen om digitaal vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen over het project.
Hieruit zijn 11 aanmeldingen voor de sessie voortgekomen van mensen die aangaven ook in het vervolg
op de hoogte gehouden te willen worden van de voortgang van het project en de financiële
participatiemogelijkheden. In totaal waren er 11 aanwezigen bij de sessie.

Het doel van deze sessie was om men te informeren over het project, een overzicht te geven van de
participatie tot nu toe en welke stapper er nog gezet gaan worden in een later stadium. De
projectmanager heeft een presentatie gegeven over alle aspecten van het project en ruimte ingelast
voor eventuele vragen.
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Aanvullende groepssessie met de directe omgeving
Tijdens de eerste inloopmiddag voor directe omwonenden hebben meerdere mensen aangegeven
behoefte te hebben aan een groepsgesprek met de buurt over het project in aanvulling op de
individuele gesprekken. Trio Investment heeft deze bijeenkomst toegevoegd aan het participatietraject.
Alle betrokkenen uit de ronde met persoonlijke gesprekken hebben voor deze sessie een uitnodiging
ontvangen. Samen met hen heeft de ontwikkelaar een keuze gemaakt over een tijdstip en fysiek of
digitaal plaatsvinden van de bijeenkomst. Hieruit kwam een sterke voorkeur naar voren voor een
fysieke bijeenkomst in de avond. Daarom heeft Trio Investment op donderdag 9 december een
groepssessie gehouden in een vergaderruimte aan de Opaallaan 1180. Elf directe omwonenden waren
aanwezig. Aanwezigen zijn gevraagd om anderhalve meter afstand te bewaren en wanneer zij zich niet
op een stoel bevinden een mondkapje te dragen. Daarnaast hebben wij aanwezigen verzocht om voor
de bijeenkomst een zelftest af te nemen.

Deze additionele bijeenkomst vond plaats na de ronde met persoonlijke gesprekken. Daarom heeft de
ontwikkelaar op de bijeenkomst enkele werkdocumenten kunnen tonen die het aangepaste
conceptontwerp schetsen. Daarna heeft Trio Investment het initiatief bij de aanwezigen gelaten om
vragen te stellen of onderwerpen aan te kaarten. Hieronder vindt u een overzicht van de besproken
onderwerpen.

Geluid
De mogelijke impact van het plaatsen van zonnepanelen op de geluidsoverdracht van het geluid van
vliegtuigen op de polderbaan werd als eerste bespreekpunt naar voren gebracht. Er werd duidelijk
aangegeven dat er omwonenden zijn die geluidsberekeningen niet of minder betrouwbaar vinden dan
geluidsmetingen. De ontwikkelaar werd verzocht om een geluidsmeting te doen van verschillende
locaties voor aanvang van de bouw om zo zicht te houden op het effect van het plaatsen van de
panelen.

Aanspreekpunt Gemeente
Bewoners gaven aan verbaasd te zijn over het niet aanwezig zijn van een aanspreekpunt van de
Gemeente Haarlemmermeer bij deze sessie. Ook in het algemeen wordt dit als storend ervaren.
Specifiek in de discussie rondom de recreatieve invulling van de polderlintzone was dit gewenst. Trio
Investment heeft aangegeven dat de gemeente Haarlemmermeer uitgenodigd is voor de bijeenkomst,
maar geen fysieke bijeenkomsten mag bijwonen. Tevens heeft de gemeente geen directe rol in de
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communicatie naar omwonenden deze fase van het project, en ligt de verantwoordelijkheid voor het
gesprek bij de ontwikkelaar.

Recreatie
De aanwezigen bewoners hebben het standpunt herhaald dat een recreatiefunctie niet gepast is op
deze locatie. Ook de aanwezigheid van een wandelpad is hierin niet gewenst.

Onderhoud
Enkele omwonenden hebben geïnformeerd naar het beoogde onderhoud van de polderlintzone en het
zonneproject. Trio Investment blijft hiervoor verantwoordelijk en zal hiervoor een beheerplan
opstellen. Trio Investment heeft als doelstelling het beheer van de polderlintzone in samenspraak met
de omgeving uit te voeren en de omgeving hierbij te betrekken. Hierin kan ook het omgevingsfonds
een rol spelen, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid om een nieuwe stichting op te richten ter
promotie van een ecologische en biodiversiteit-stimulerende inrichting van de landelijke IJweg.

Aanwezige gebouwen
Aanwezigen hebben geïnformeerd naar de beoogde invulling van de gebouwen op het erf van meneer
Könst. Trio Investment heeft aangegeven verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud en beheer van
deze gebouwen en hiervoor nog opzoek te zijn naar een passende invulling, maar dat dit in principe
geen onderdeel uitmaakt van het zonneproject. Hierbij houden wij rekening met de wensen van
omwonenden, die hierover ook geïnformeerd zullen blijven worden.

Ecologische situatie
Er zijn zorgen geuit over het ecologische evenwicht in en om de projectlocatie. Hierbij wordt specifiek
de balans tussen roofvogels en muizen/ratten benoemd. Trio Investment geeft aan als eerste stap een
QuickScan ecologie uit te laten voeren, en op basis hiervan verder onderzoek uit te voeren om de
impact van het project op de lokale ecologie in beeld te brengen. Hierin werd door bewoners ook
benadrukt dat het in kaart brengen van de uitgangssituatie zoals die nu is van groot belang is.

Overlast en schade
Er zijn meerdere opmerkingen gemaakt over verschillende vormen van overlast of schade waarvoor
gevreesd wordt. Hierbij zijn o.a. elektromagnetische staling, verstoring van gps-signalen van
oogstmachines, verzekeringskwesties omtrent grote calamiteiten en overlast van hinderlijke
lichtreflecties genoemd. Meerdere van deze kwesties worden meegenomen in de ruimtelijke
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onderbouwing van het zonnepark en verwacht de ontwikkelaar geen problemen. Voor individuele
problemen zullen persoonlijke afspraken gemaakt moeten worden.
Participatie fase 3.
De derde fase in het participatietraject behelst de terugkoppeling van de uitkomsten van het traject.
Het Participatierapport is hierin de eerste stap. In deze sectie leest u terug wat er in het
conceptontwerp is aangepast naar aanleiding van alle hiervoor genoemde participatiesessies.
Terugkoppeling over de participatie omtrent het aanbod financiële participatie leest u in het volgende
hoofdstuk. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe de terugkoppeling naar de verschillende stakeholders
plaats zal vinden.

Aanpassingen – van concept naar definitief ontwerp
Recreatie in de polderlintzone
In overleg met de gemeente Haarlemmermeer is de recreatieve functie van de polderlintzone soberder
ingericht dan in het conceptontwerp. Dit betekent concreet dat de parkeerplaats, laadfaciliteiten voor
elektronische voertuigen, waterpoel, en rustplaatsen voor recreanten uit het ontwerp zijn verwijderd.
Wel is de mogelijkheid behouden om rond het project te wandelen. Hiervoor is een natuurwandelpad
om de projectgronden aangelegd. Bij de keuze voor de loop van het pad en de inrichting van de zone
daaromheen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de privacy van de nabijgelegen woningen en
tuinen.

Ecologische invulling van de polderlintzone
In plaats van een uitgebreidere recreatieve functie is er extra ingezet op het stimuleren van ecologie
en biodiversiteit. Na terugkoppeling over de participatie met de gemeente Haarlemmermeer is er een
zone langs de IJweg (‘erfrandzone’) aangemerkt als schapenweide, om zo aan te sluiten bij het aanzicht
van een boerenerf. Achter de schapen ligt een groene zone waar ecologie en biodiversiteit
gestimuleerd wordt door middel van ecologisch beheer en diversiteit aan grassen, kruiden, en bloemen.
Speciale aandacht wordt hier gegeven aan het stimuleren van biodiversiteit van insecten. Door
gemeente en omwonenden zijn fruitbomen (appels of peren bijvoorbeeld) aangedragen als additionele
beplanting. Deze zijn ook opgenomen in het ontwerp.
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Terugkoppeling naar de directe omgeving
Van alle gesprekken met de directe omgeving zijn gespreksverslagen gemaakt. Deze gespreksverslagen
zijn teruggestuurd naar de gesprekspartners met de vraag of zij zich herkennen in de weergave van het
gesprek, of dat er zaken ontbreken. Na afstemming tussen gesprekspartner en ontwikkelaar zijn de
verslagen gearchiveerd. Een samenvatting van deze gesprekken is onderdeel van dit rapport.
Individuele gespreksverslagen zijn voor de gemeente Haarlemmermeer in te zien bij de ontwikkelaar.
Een overzicht van de aangegeven wensen, zorgen, of afspraken en de door de ontwikkelaar
voorgestelde afhandeling kunt u vinden in de bijlages van dit rapport.

Terugkoppeling naar de lokale omgeving
Tijdens een laatste bijeenkomst presenteren wij het eindontwerp wat we bij de gemeente ingediend
hebben voor de vergunningsaanvraag. We lichten de ontwerpkeuzes toe en gaan ook in op de
uitkomsten van het participatieproces. Als laatste communiceren we hier ook over de planning naar de
toekomst toe (hoe nu verder), en hoe bewoners betrokken kunnen blijven.
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Financiële participatie en lokaal eigenaarschap
In lijn met het Klimaatakkoord hecht de gemeente Haarlemmermeer waarde aan het lokale
eigenaarschap van zon en windprojecten in de gemeente. Hiervoor is het beleidskader lokaal
eigenaarschap uitgewerkt. Op basis van het gepubliceerde beleidskader en de participatiemenukaart
van Trio Investment heeft Trio in het participatieplan een eerste aanzet opgesteld voor financiële
participatie en lokaal eigenaarschap. Met deze opties zijn wij in gesprek gegaan met de verschillende
stakeholders om tot een uiteindelijk aanbod van financiële participatie te kunnen komen. In dit
hoofdstuk lichten wij per onderdeel toe hoe deze besproken is in het participatieproces en welke keuzes
er gemaakt zijn. Dit definitieve pakket aan financiële participatie zullen wij in een overzichtelijke memo
verwerken wanneer dit met de omgeving gecommuniceerd zal worden.

Omgevingsfonds
Het Zonneproject IJweg zal na de realisatie van het zonnepark een omgevingsfonds oprichten ten
behoeve van de lokale omgeving. Jaarlijks wordt hier een deel van de opbrengst van het zonnepark in
gestort, afhankelijk van de opgewekte energie. Concreet gaat het om een bijdrage van € 0,45/
opgewekte MWh. Op basis van de huidige prognose komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van ca. €
11.700, -. De bijdrage kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit en de hoogte
van de toegekende SDE subsidie. De middelen van het omgevingsfonds zijn te besteden voor en door
de lokale omgeving van het project. Het is de bedoeling dat het geld uit het omgevingsfonds verdeeld
wordt door een vertegenwoordiging van de directe omgeving van het project. Het is vervolgens aan
deze vertegenwoordiging om criteria voor de besteding van het geld op te stellen alsmede om aan te
geven op welke wijze een beroep kan worden gedaan op het fonds. Omdat dit fonds van en voor de
omgeving moet zijn willen wij als ontwikkelaar zo min mogelijk invulling geven aan het fonds. Wij willen
dat de gemeente en de lokale omgeving hierin het voortouw neemt.

Tijdens het participatietraject is de inrichting van het omgevingsfonds besproken met de directe
omwonenden van het project. Veel inwoners gaven hierbij aan dat ze het fonds in principe een goede
manier vonden om de omgeving mee te laten delen in de baten van het project. Wel werd hierbij de
kanttekening gegeven dat de directe omwonenden geen directe relevante rol zien voor de Vereniging
Dorp Vijfhuizen in het opzetten en beheren van het omgevingsfonds. Twee directe omwonende hebben
aangegeven zelf actief mee te willen doen aan het omgevingsfonds om deze voor de omgeving van de
IJweg in te zetten op het gebied van verduurzaming en stimulering van biodiversiteit.
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Ook heeft Trio Investment de Vereniging Dorp Vijfhuizen uitgenodigd voor de participatiesessies om
ook hen te betrekken bij de invulling van het omgevingsfonds en andere vormen van financiële
participatie. Hierover was de vereniging in eerste instantie voorzichtig enthousiast, met de
kanttekening dat dit met de achterban afgestemd zou moeten worden.

Trio Investment deelt de mening dat het omgevingsfonds zo lokaal mogelijk ingezet moet worden.
Hierbij is de afstand tussen het project en de dorpskern Vijfhuizen relatief groot. Een directe
betrokkenheid van de bewoners van de IJweg ligt daarmee meer voor de hand. Echter kan de
betrokkenheid van een bestaande vrijwilligersorganisatie wel van waarde zijn in het opzetten en
promoten van het fonds en het realiseren van een brede meerwaarde. Daarom stelt Trio Investment in
deze fase van het proces voor om een werkgroep op te zetten met directe omwonenden van het project
en een vertegenwoordiger van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Zo moet er samen een goede
vertegenwoordiging van de omgeving gevormd worden die het fonds gaat beheren. Trio Investment
kan hierin steun bieden aan de omgeving.

Verantwoordelijk voor opzetten

Trio Investment, Gemeente Haarlemmermeer & lokale

fonds

vertegenwoordigers
De projectomgeving collectief laten meedelen in de baten van

Doel van aanbod

het project
Bewoners van Vijfhuizen; de IJweg tussen het Pad Om De
Noord en de Vijfhuizerweg; de Vijfhuizerweg vanaf de IJweg

Doelgroep

tot de Polderbaan.
Het ontwikkelen van duurzame en sociale initiatieven in de
omgeving van het project in het algemeen en de IJweg in

Doel van het fonds

specifiek

Hoogte van de bijdrage

0,45 / opgewekt MWh (ca. € 11.700,- / jaar)
Vrijwilligers/vertegenwoordigers van de hierboven beschreven

Bestuur

doelgroep, Gemeente Haarlemmermeer
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Gecertificeerde groene obligaties
Trio Investment biedt ook de mogelijkheid om door middel van Trio Green Bonds groene obligaties af
te geven met een vast rendement, zodat betrokkenen een nog lager risico hebben over het rendement.
Nederlandse Banken zoals Rabobank en ING hebben de structuur goedgekeurd voor volledige
projectfinanciering, hierdoor is er minimaal risico voor de afnemers van Green Bonds. Deze
obligatieleningen kunnen worden aangeboden na de ingebruikname van het project, waardoor het
ondernemingsrisico voor de lokale investeerders geminimaliseerd wordt. De obligaties hebben wel een
zogenaamde senior positie ten opzichte van het eigen vermogen van de initiatiefnemers. Dit betekent
dat bij een faillissement eerst het eigen vermogen wordt aangesproken en pas daarna de obligaties.

De Green Bonds die Trio aanbiedt zijn een uniek product, gecertificeerd door de Climate Bonds
Initiative. Doordat deze Green Bonds onderhevig zijn aan een onafhankelijk verificatie- en
monitoringsproces is de participant zich verzekerd van een veilige en echt groene investering die
daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling uit het Parijs-akkoord. Het bedrijf Sustainalytics verzorgt de
monitoring en verificatie. De Nederlandse overheid geeft op dezelfde manieren groene obligaties uit
voor investeringen van duurzame energieprojecten. De Nederlandse overheid heeft in mei 2020 voor
5.98 miljard aan Green Bonds uitgegeven. De Green Bonds die Trio Investment uitgeeft voldoen aan
dezelfde voorwaarden en strenge controlemechanismen gedurende de voorbereiding en exploitatie
van het project.

Het is mogelijk om de groene obligaties weer terug te verkopen aan Trio gedurende de looptijd van het
project tegen een vooraf afgesproken tarief. Dit is mogelijk omdat de opbrengsten gegarandeerd zijn
door SDE++ toekenning en doordat Trio een uitgebreide opbrengstgarantie heeft van haar verzekeraar
Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) voor de looptijd van haar project Green Bonds zijn dus niet
afhankelijk van de opbrengsten van het zonnepark (in positieve en negatieve zin).

Het beoogde aanbod houdt in dat voor een maximaal bedrag aan obligaties wordt aangeboden aan de
omgeving, dat nader te bepalen is. Hierdoor valt dit aanbod buiten AFM toezicht en geldt er geen
prospectusplicht. Voordat men zich definitief kan inschrijven voor de obligaties is het project verplicht
om zich bij de AFM te laten registreren en zal tevens een Informatie Memorandum ter beschikking
worden gesteld aan alle geïnteresseerden waarin alle relevante informatie – inclusief de risico’s –
worden beschreven. Om omwonenden een voorrangspositie te geven, zullen de obligaties eerst
worden aangeboden aan inwoners van de directe omgeving (Vijfhuizen, IJweg, Vijfhuizerweg).
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Als vervolgens blijkt dat er onvoldoende belangstelling bestaat voor de obligaties, zal de inschrijving
ook geopend worden voor inwoners van de rest van de gemeente Haarlemmermeer. Deze groep krijgt
mogelijk een lagere – maar nog steeds aantrekkelijke – rente geboden op hun obligaties. Als de
maximale hoofdsom voor de obligaties al is bereikt, zal er vanzelfsprekend geen aanbod worden gedaan
aan

de

rest

van

de

gemeente

Haarlemmermeer.

Hiervoor

zullen

we

het

platform

DuurzaamInvesteren.nl ook inzetten om het aanbod bij de bredere omgeving onder de aandacht te
brengen. Momenteel zijn wij de samenwerking met hen verder aan het vormgeven.

De mogelijkheden voor groene obligaties is besproken met de directe omgeving van het project, de
Vereniging Dorp Vijfhuizen, en de directie van Tegenstroom. Ook is er door de ontwikkelaar digitaal
bericht ontvangen vanuit de bredere omgeving over de groene obligaties.

Bij de directe omwonenden van het project die aangegeven hebben interesse te hebben in financiële
participatie in het project is er aangegeven dat ervoor behoefte is aan een concreet aanbod waarbij
inschrijfdata, rendement, en loopduur duidelijk is. Dit speelt ook in de bredere omgeving, waar we
meerdere verzoeken tot meer informatie ontvingen en een specifiek verzoek naar de details van de
groene obligaties. Het lage risicoprofiel van de gecertifieerde groene obligaties ten opzichte van
projectaandelen werd hierin meerdere keren als waardevol benoemd. De Vereniging Dorp Vijfhuizen
heeft ook aangegeven meer details te wensen over de beschikbare bedragen zodat dit
gecommuniceerd kan worden met de achterban.

Uit de participatierondes maakt Trio Investment op dat er animo is voor groene obligaties in het
Zonneproject IJweg. Deze manier van financiële participatie, die geen ontwikkelrisco kent wordt als een
goede optie gezien. Gedurende de verschillende gesprekken zijn er zowel signalen binnengekomen dat
er behoefte is aan laag instapbedrag als aan de mogelijkheid om grotere bedragen te investeren. Hierop
baseert Trio Investment haar aanbod voor de groene obligaties. Zoals in het participatieplan
beschreven zal deze in drie fases worden aangeboden om een lage instap te garanderen, en de directe
omgeving van het project voorrang te geven. Deze instrumenten worden nu in detail uitgewerkt en
zullen aan de omgeving worden teruggekoppeld.
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Ronde 1
Uitgevende Instelling
Doel aanbod
Doelgroep
Inschrijven
Hoofdsom obligatie
Looptijd
Nominalewaarde per obligatie
Minimale inleg / hoofdsom
Maximale inleg / hoofdsom
Transactiekosten
Rangorde obligatielening
Aflossing
Tudssentijdse volledige aflossing
Onderlinge verhandelbaarheid
Rente

in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)

Ronde 2
Uitgevende Instelling
Doel aanbod
Doelgroep
Inschrijven
Hoofdsom obligatie
Looptijd
Nominalewaarde per obligatie
Minimale inleg / hoofdsom
Maximale inleg / hoofdsom
Transactiekosten
Rangorde obligatielening
Aflossing
Tudssentijdse volledige aflossing
Onderlinge verhandelbaarheid
Rente

in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
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Ronde 3
Uitgevende Instelling
Doel aanbod
Doelgroep
Inschrijven
Hoofdsom obligatie
Looptijd
Nominalewaarde per obligatie
Minimale inleg / hoofdsom
Maximale inleg / hoofdsom
Transactiekosten
Rangorde obligatielening
Aflossing
Tudssentijdse volledige aflossing
Onderlinge verhandelbaarheid
Rente

in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
in ontwikkeling (CMS)
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Projectaandelen
Trio Investment heeft de mogelijkheden en wenselijkheid van financiële participatie middels
projectaandelen onderzocht. Voor Trio Investment en haar vaste partners in de ontwikkeling van haar
projecten is het van belang dat indien mensen direct willen investeren in het project en daarbij
investeringsrisico's nemen en betrokken zijn bij de besluitvorming tijdens de operationele fase, dit in
lijn dient te zijn met de voorwaarden van de kredietfaciliteit financiering tegen onderpand van de
Nederlandse banken, de rapportagepolissen van Climate Bonds Initiative, de verzekeringspolis of de
aanbeveling van de technische adviseur van de financierende bank.

De ontwikkelaar is hierover in gesprek gegaan met Tegenstroom. Dit is in de regio Haarlemmermeer de
enige voor de hand liggende samenwerkingspartner om het uitgeven van projectaandelen passend te
organiseren.

Uit deze gesprekken is echter gebleken dat Tegenstroom op dit gebied geen

samenwerking aan kan gaan met Trio Investment tegen de achtergrond van hun huidige mandaat. In
combinatie met meerdere signalen uit het participatietraject dat de omgeving aandelen niet als het
beste participatiemiddel ziet heeft Trio Investment tot de conclusie gebracht dat projectaandelen niet
passend zijn bij dit project en niet in het definitieve aanbod financiële participatie zullen worden
opgenomen.

Korting op lokale groene stroom
Het zonneproject IJweg heeft ook de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met een
leverancier van duurzame energie de inwoners van de omgeving van het project goedkope duurzame
energie aan te bieden. Concreet wordt de optie geboden om groene stroom te kopen met een vaste
korting op de stroomrekening. Met het vaste kortingsbedrag per aansluiting willen we een laag
energiegebruik stimuleren. Hoe lager immers het gebruik in kWh is, hoe hoger de korting per kWh
wordt. Het aanbod van lokale groene stroom met een vaste korting heeft voor de omwonende het
voordeel dat er op een eenvoudige manier geprofiteerd kan worden van het zonnepark. Men hoeft
hiervoor niet te beschikken over spaargeld om mee te investeren. Iedereen gebruikt immers stroom en
via een lagere stroomrekening kan eenieder eenvoudig meeprofiteren van het park.

In de gesprekken met directe omwonenden is deze optie vaak aan bod gekomen als een voordehand
liggende en toegankelijke manier voor de omgeving om baat te halen uit het project. Wel is hierbij
aangegeven ook rekening te houden met huizen die al verduurzaamd zijn en daardoor een laag
energieverbruik hebben. Daarom heeft Trio Investment ervoor gekozen deze optie op te nemen in het
definitieve aanbod financiële participatie.
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Trio Investment heeft een bestaande samenwerking met Greenchoice, en is in gesprek gegaan met de
lokale partij Tegenstroom om te verkennen wat er hier mogelijk is. Wij willen de beste voorwaarden
voor de omwonenden realiseren, en als we met deze lokale partij dezelfde voordelige afspraken kunnen
maken heeft dat onze voorkeur. Inwoners en ondernemers in het hieronder aangegeven gebied kunnen
aanspraak maken op deze kortingsactie. Deze zullen we per postcode uitwerken, waarbij we inwoners
die dichter bij de projectlocatie wonen (en binnen de directe omgeving vallen) meer korting kunnen
geven.
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Overzicht aanbod goedkope lokale troom:
Greenchoice (Partner Trio Investment) of
Stroomleverancier

Tegenstroom (bij gelijke voorwaardes mogelijke
nieuwe lokale partner)

Doel aanbod

Collectief voordeel bieden middels voordelige
groene stroom

doelgroep

Zie afbeelding

inschrijven

nader te bepalen

duur van het contract

nader te bepalen
Jaarlijkse korting van 100,- per aansluiting, nader

Tarief / voordeel

uit te werken op basis van SDE en individuele
afstand tot het project

Maximum aantal aanlsuitingen

nader te bepalen

Collectief voordeel middels lokale faciliteiten
Bij het project – de polderlintzone
De polderlintzone loopt vanaf de IJweg 125 meter het projectgebied op. Deze zone gebruiken wij voor
de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Maar hierin willen we de lokale omgeving een
belangrijke rol geven, zodat dit stuk van het project ook door hen gedragen en benut kan worden. Wij
hebben een voorstel gedaan om voor de volgende invullingen van de polderlintzone:
-

Het aanleggen van moestuintjes, fruittuin of een bloesemtuin voor buurtbewoners

-

Het aanleggen van rust en recreatieplekken

-

Realiseren van extra laadplekken voor elektrische voertuigen

Zoals eerder in dit rapport besproken is zijn deze opties afgevallen door gebrek aan draagvlak in de
directe omgeving.

Buiten het project – in de gemeente Haarlemmermeer
Met dit project willen we ook buiten de polderlintzone breder bijdragen aan de lokale infrastructuur in
de gemeente Haarlemmermeer. Afhankelijk van de gekozen structuur van het omgevingsfonds behoort
het in samenwerking met de gemeente aanleggen van zo’n 50 laadpalen voor elektrische voertuigen in
de gemeente Haarlemmermeer (locaties te kiezen door de gemeente zelf). Hierbij kan door Trio
Investment ook een flinke korting op de laadprijzen gegeven worden voor de inwoners van de
gemeente. Deze mogelijkheid is aan de gemeente Haarlemmermeer aangeboden. Er is echter
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aangegeven dat deze optie strijdig is met de bestaande concessie omtrent laadpalen en is daarom niet
verder uitgewerkt.

Lokale werkgelegenheid
Voor de aanleg van het zonnepark zal contact opgenomen worden met lokale bedrijven om deze de
kans te bieden werkzaamheden uit te voeren bij de realisatie en onderhoud van het zonnepark. Dit op
basis van marktconformiteit en operationele voorwaarden. Momenteel is ook een lokaal bedrijf (RvR
Loonbedrijf uit Hoofddorp) ingeschakeld voor het beheer aan het park in Groene Hoek 2 en 3. Voor het
onderhoud heeft de initiatiefnemer een voorkeur om lokale instellingen.

Het Trio Investment trainingsprogramma tot Solarmanagement expert
De investeerder in het project Zonnepark IJweg heeft een maatschappelijke doelstelling en wil dat
mensen meedelen in de baten van het project. Om hier invulling aan te geven wordt er een lokaal
trainingsprogramma ontwikkeld. Het trainingsprogramma geeft ruimte om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt om te scholen, zodat ze een rol kunnen spelen in het onderhoud van
het zonnepark. We hebben de ambitie om 50 mensen op te leiden tot ‘solar management expert’.
Samen met een lokale organisatie wordt het programma opgezet, zodat er ook in de toekomst
geprofiteerd kan worden van de kennis en kunde die is geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Door
het volume van het projectportfolio van Trio Investment zijn werkzaamheden ook zeker niet
gelimiteerd tot dit ene project, er bestaan mogelijkheden om ook mensen elders in de regio in te zetten
voor onderhoudswerkzaamheden aan andere zonneprojecten.
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Bijlages
Bijlage 1. Afspraken en zorgen directe omwonenden
Type

#

Beschrijving

Panden van Meneer
Könst
Elektromagnetische
Straling

Reactie Trio Investment
Alle PV-systemen van Trio worden verzekerd door Allianz
met de meest uitgebreide dekking die zij bieden. Zij stellen
ook actuele eisen aan onze uitvoerders
Er is nog geen besluit genomen ten aanzien van de
bestaande opstallen. Wij begrijpen de zorg rondom
leegstaande panden en zullen hiervoor een voorstel doen en
de omwonenden hiervoor benaderen.
Dit wordt meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing en
zal binnen de geldende normen blijven.

Zorg

Os1

Hoe is de verzekering
geregeld?

Zorg

Os2

Afspraak

Os3

Zorg

Os4

Hangjongeren

De ruimtelijke inpassing van de polderlintzone houdt
rekening met het zoveel mogelijk beperken van overlast.
Echter, het gemeentelijk beleidskader stelt wel een
ecologische, biodiverse recreatiefunctie voor. In deze heeft
Trio een balans gezocht. De gemeente heeft ons gemeld dat
er geen significante meldingen van overlast bekend zijn bij
politie en gemeente. Als hier sprake van is, is het verstandig
dit kenbaar te maken.

Afspraak

Os5

Wat na 25 jaar?

Na afloop van de vergunningsperiode zal het PV-systeem
worden ontmanteld

Afspraak

Os6

Contactpersoon?

Zorg

Os7

Zorg

Os8

Afspraak

Os9

Zorg

Ko1

Waardevermindering
huizen
nulmeting t.o.v. haar
huis
onderzoek naar
straling
wandelpad trekt
jongeren en
criminaliteit aan

Afspraak

Ko2

financiële participatie,
(rendementseisen en
collectieve korting op
energie)

Op basis van de opgehaalde wensen doen wij in fase 3 een
definitief aanbod financiële participatie.

Afspraak

Br1

Pluktuin

Dit is meegenomen in het herziene ontwerp

Afspraak

Br2

Zie Br1

Afspraak

Br3

Bloemenweide
Wat gebeurt er na 25
jaar

Afspraak

Br4

Zie GBe1

Afspraak

Br5

Grondgeluid
Panden van Meneer
Könst

Projectmanager Dick Spruitenburg
Dit is een onderwerp van gesprek tussen u en gemeente. De
gemeente is het bevoegd gezag om een besluit te nemen
over eventuele planschade.
Zie Os7
Zie Os3

Zie Os4

Zie Os5

Zie Os2

34

collectieve korting op
stroom

Er is een afspraak gemaakt met lokale energieleverancier
Tegenstroom en landelijke energieleverancier Greenchoice.
Trio werkt actief aan het uitbreiden van haar netwerk in
deze. Wanneer uw huishouden een aansluiting heeft voor
groene energie bij een van deze partijen, zult u een jaarlijkse
korting krijgen op uw eindafrekening.

Afspraak

Br6

Afspraak

Ho1

Zorg

Ho2

Afspraak

Ho3

geen parkeerplaatsen
i.v.m. hangjongeren
Geen leegstaande
panden
collectieve korting op
stroom

Afspraak

GBe1

Geluid

Zie Br6
Er is een specifieke kwalitatieve geluidstudie gedaan ten
aanzien van het effect van dit project. De belangrijkste
conclusie in deze is dat er geen verergering van de
geluidsoverlast te verwachten is, sterker nog het is de
verwachting dat de zonnepanelen het geluid verder zullen
verstrooien wat de overlast zou verminderen. Zorgen dat de
gekozen opstelling geluid mogelijk zou verergeren worden
als ongegrond beschouwd, daar de oost-west opstelling de
werking van de geluidswallen verlengd. Dit wordt met verder
kwantitatief onderzoek onderbouwt.

Afspraak

GBe2

Hangjongeren i.v.m.
recreatiegebied

Zie Os4

Zorg

GBe3

Uit voorzorg duidelijke
afspraken willen
maken voor het geval
dat het
geluidsonderzoek niet
correct is en zij hier
compensatie voor
willen

De gemeente en de omgevingsdienst zijn belast met het
toetsen van de geluidstudie. Eventuele schade als gevolg van
deze toetsing, bij toekenning van de vergunning, valt onder
planschade en is daarmee in eerste aanleg een gesprek
tussen u en de gemeente.

Afspraak

GBe4

Gesprek met andere
buurtbewoners erbij

Afspraak

GBe5

Meer betrokken raken

Afspraak

GBe6

Afspraak

GBe7

Wanneer de
vergunningsaanvraag
ten inzage staat graag
informeren
Interesse in het kopen
van de panden van Mr
Könst

Afspraak

MBe1

Kabeltransport

Zie Os4
Zie Os2

Dit gesprek heeft plaats gevonden op 09 december 2021 om
19:00u.
U bent van harte uitgenodigd om uzelf nader te betrekken,
dat is onze doelstelling in het participatie traject. Indien
gewenst kunt u een opvolgend persoonlijk gesprek
aanvragen bij Dick Spruitenburg.

Dit neemt de ontwikkelaar mee in haar communicatie

Zie Os2
De kabeltracé moet nog bepaald worden ten tijde van het
aanvragen van de netaansluiting. Dat is nu nog niet aan de
orde. Mochten daar specifieke wensen over zijn dan kunt u
deze kenbaar maken en zullen wij deze meenemen in het
uitwerken van de kabeltracé.
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Zorg

MBe2

Eigenaar Perceel

Zie Os2; over de inhoud van de overeenkomst tussen Trio
Investment en Mr Könst kunnen wij op dit moment niet
ingaan

Afspraak

MBe3

Geluidseffecten

Zie GBe1

Afspraak

MBe4

Tegen recreatiegebied
i.v.m. hangjongeren

Zie Os4

Afspraak

MBe5

Schuren niet slopen
i.v.m. geluid

Zie Os2

Afspraak

JBe1

Wanneer het project
verkocht zou worden
de afspraken die wij nu
maken niet
gehandhaafd zullen
worden

Hoewel een verkoop nu niet in de strategie ligt en daarmee
ook niet aan de orde, blijven de afspraken die gemaakt
worden te allen tijde gelden.

Zorg

JBe2

Wandelpad

Zie Os4

Afspraak

JBe3

Zorg

JBe4

Nulmeting
Wat gebeurt er als je
de opstelling van de
zonnepanelen
verandert

Zie Os7
Dat zou dan impact hebben op de opbrengsten. Het initiële
ontwerp van het zonnepark is gebaseerd op het huidige
beleid van de gemeente en door het landschapsteam als
wenselijk is beoordeeld.

Afspraak

Pe1

Balans in de ecologie

De ruimtelijke inpassing van de polderlintzone is een cocreatie met de directe omgeving binnen de gestelde kaders
van het gemeentelijk beleid op het gebied van ecologie,
biodiversiteit en recreatie. In samenspraak met de directe
omgeving zoeken we hier naar een optimale balans.

Zorg

Pe2

Gebouwen

Zie Os2

Zorg

Pe3

Tegen het wandelpad

Zie Os4

Zorg

Ri1

Recreatiegebied

Zie Os4

Afspraak

Ri3

Afspraak

Ri4

Zorg

Mu1

Integraal plan voor
gebouwen
Aanspreekpunt
realiseren
Criminaliteit in
verband met het
recreatiegebied

Afspraak

Mu2

Geluid

Zie GBe1

Afspraak

Mu3

Terugkomen op
financiële participatie

Zie Ko2

Zie Pe1
Zie Os6

Zie Os4
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Bijlage 2. Uitnodiging kennismaking zonneproject IJweg
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Bijlage 3. Advertentie in HC-nieuws
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Bijlage 4. Flyer inloopmiddag
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Bijlage 5 Correspondentie met Vereniging Dorp Vijfhuizen
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