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Zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer  
 

 

Graag informeren we u over de ontwikkelingen van de energietransitie in onze gemeente. U 
heeft waarschijnlijk al gelezen over zonneakkers rondom de landingsbanen van Schiphol, maar 
er zijn een aantal ontwikkelingen.   
 
De gemeente onderzoekt waar en hoe we duurzame energie kunnen opwekken. We kijken 
hiervoor naar kleine en grotere gebieden. Samen met de inwoners en andere betrokkenen 
kiezen we de invulling voor Haarlemmermeer. U woont in of dicht bij een gebied waar 
misschien in de toekomst een windmolenpark of zonneakker komt. De keuzes die we met elkaar 
maken kunnen daarom gevolgen hebben voor uw woon- of werkomgeving. Het is belangrijk dat 
u op de hoogte blijft.  
 
Lokale aanpak  
We richten ons op meerdere toepassingen die samen een groot resultaat hebben. Het is in de 
eerste plaats belangrijk om energie te besparen in onze woningen en bedrijven. Ook zoeken we 
naar andere manieren om onze gebouwen te verwarmen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van omgevingswarmte uit de bodem of oppervlaktewater het gebruik van restwarmte of 
hernieuwbaar gas.  
 
De vraag naar elektriciteit die overblijft, wekken we duurzaam op. Dit doen we zoveel mogelijk 
op daken van woningen en bedrijven, maar ook op parkeerterreinen, geluidschermen en 
bermen bij wegen en spoor. Dat is nog niet genoeg om in onze toekomstige lokale vraag te 
voorzien. We zijn ook op zoek naar grotere gebieden waar veel elektriciteit opgewekt kan 
worden.   
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Zoekgebieden voor grote energieprojecten  
Het plaatsen van zonnepanelen in weiden en windturbines willen wij beperken tot een paar 
grotere plekken in Haarlemmermeer. Dit noemen we zoekgebieden. We onderzoeken of we 
deze plekken gaan gebruiken voor het opwekken van energie. Of dit doorgaat hangt af van 
wettelijke eisen en de steun van vele belanghebbenden zoals grondeigenaren, omliggende 
gemeenten, waterschappen en natuurlijk de inwoners. De twee gebieden waar wij nu naar 
kijken zijn:   
 
Zonnecarré: Zonnepanelen in een carré opstelling rondom Schiphol. In totaal is dit zoekgebied 
ongeveer 1000 hectare groot. We verwachten tot 2030 gebruik te maken van ongeveer 300 
hectare.     
Spoordriehoek: Windturbines zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege 
de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Wij gaan na of er ruimte is voor 15 windturbines en of deze 
geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn 
en snelwegen.  
 
In de bijlage vindt u een kaart met daarop deze zoekgebieden.    
 
Hoe nu verder?  
In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven wat de keuzes voor energie-opwek in 
Haarlemmermeer zijn. De voorkeur voor de zoekgebieden is tot stand gekomen door de 
verschillende bijeenkomsten die in het najaar van 2019 met inwoners en belanghebbenden zijn 
geweest. De definitieve keuzes waar en hoe het Zonnecarré en de Spoordriehoek tot stand 
komt, bespreken wij graag verder met u. In het najaar van 2020 ontvangt u van ons opnieuw 
een brief met een uitnodiging om mee te denken.   
 
Meer informatie  
Wil u meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente 
Haarlemmermeer? Bijvoorbeeld over de uitkomst van de raadsvergadering op 7 mei die gaat 
over het beleidskader zonneakkers. Ga dan naar haarlemmermeer.nl/nieuwe-energie voor 
meer informatie. Heeft u een goed idee of een vraag voor het Programmateam 
Energietransitie? Stuur een e-mail aan energie@haarlemmermeer.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 

 
 
drs. Jurgen Nobel 
Wethouder Energietransitie en Woningbouw 
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