
 
 
 
 
Verslag 
Bijeenkomst presentatie financiële bod voor de omgeving De Groene Energie Corridor 
18 februari 2021 
20.00-21.30 uur 
Digitaal via Zoom 
 
Op 18 februari 2021 heeft een online bijeenkomst plaatsgevonden over de financiële 
participatie. Uitgenodigd waren inwoners van Zwanenburg, Halfweg en Boesingheliede. Na 
een korte introductie over het initiatief van DGEC is Het financiële bod voor de Omgeving 
van DGEC gepresenteerd aan ca 33 deelnemers. Tijdens en na de presentatie is gelegenheid 
geboden om vragen (zie bijlage) te stellen via chat. De presentatie is daags na de 
bijeenkomst op de website www.DGEC.nl geplaatst. 
 
Introductie Project 
Door Arwin Bos, een van de initiatiefnemer, is een korte toelichting gegeven op het initiatief 
van 4 lokale agrariërs die een 100% lokaal zonnepark willen realiseren waar de omgeving van 
meeprofiteert. Het zonnepark wordt ca 100 ha groot en produceert 100.000.000 kWh voor 
ca 40.000 huishoudens. In overleg met de omgeving is een plan gemaakt voor de 
landschappelijke inpassing van het zonnepark. Het plan is op 25 november 2020 
gepresenteerd aan de omgeving. Dit plan is uitgangspunt geweest voor aanvraag van de 
omgevingsvergunning op 15 januari 2021. De initiatiefnemers verwachten dat medio 2021 
een besluit wordt genomen over de vergunning door de gemeente. Realisatie van het park 
zou dan in 2022 kunnen plaatsvinden. Aansluitend is een korte 3D film gepresenteerd waarin 
wordt gevisualiseerd wat het effect is van het zonnepark op de beleving van de polderlinten 
en van het Bottelierspad. Ook het recreatief rustpunt met de uitkijktoren komt in de film in 
beeld. 
 
Totstandkoming van het financiële bod 
Een lid van de, door de initiatiefnemers ingestelde financiële werkgroep, Tsi Jan Tang geeft 
een korte toelichting op zijn ervaring met het proces. Tsi Jan woont in Zwanenburg en is 
student aan de Hogeschool van Amsterdam. Tsi Jan vindt het belangrijk dat wordt nagedacht 
over een duurzame toekomst van Zwanenburg. Hij was blij dat hij benaderd werd door de 
initiatiefnemers om deel te neme in de werkgroep. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest waarin 
alle mogelijkheden zijn geïnventariseerd. Hieruit zijn de beste vormen voor het dorp 
gekozen: Het Omgevingsfonds, lokale stroom en obligaties. Hij heeft zijn deelname aan de 
werkgroep als zeer leerzaam ervaren. 
 
Toelichting op het financiële bod 
 
De drie onderdelen van het aanbod worden toegelicht door Arwin Bos 
 

1) Het Omgevingsfonds 

• € 0,45 / opgewekt MWh = ca. € 45.000 per jaar.  

http://www.dgec.nl/


• Looptijd minimaal 15 jaar: minimaal ca. € 700.000,- totaal 

• Doel : versterking recreatieve voorzieningen bij het zonnepark en van de 
voorzieningen in en rond het dorp Zwanenburg-Halfweg in het algemeen.  

• Fonds wordt besteed door vertegenwoordiging van bewoners 
 

 
2) Goedkope lokale stroom 

• Groene stroom uit het zonnepark voor Zwanenburg-Halfweg en Boesingheliede 

• Elk jaar een vaste korting van € 50,- ongeacht het stroomverbruik 

• Samen met Tegenstroom en OM 

• Maximum budget: afhankelijk van SDE 
 
Andrea van der Graaff, directeur van het gemeentelijke bedrijf Tegenstroom geeft een korte 
toelichting op de Goedkope lokale stroom en de rol van Tegenstroom en OM hierbij. 
Tegenstroom levert alleen lokaal opgewekte stroom en heeft geen winstoogmerk. De prijzen 
zijn concurrerend met andere aanbieders. OM is een coöperatie waar tegenstroom bij 
aangesloten is die er zorgt dat de stroom en gas wordt ingekocht. OM vormt de backoffice 
voor tegenstroom. 
 

 
3) Obligaties 

 
• Totale omvang: € 3 miljoen 
• Minimale inleg € 250,- per persoon 
• Voorrangspositie voor inwoners van Zwanenburg-Halfweg en Boesingheliede 
• Rente:  

• 5% voor Zwanenburg-Halfweg en Boesingheliede (Ronde 1) 
• 4% voor inleg boven de € 10.000,- (Ronde 2) 
• 3,8% voor de rest van Haarlemmermeer (Ronde 3) 

• Bij te veel belangstelling: verdeling per tranche 
 
 
 
Randvoorwaarden 
Arwin Bos geeft een toelichting op de planning van het initiatief. De vergunning is 
aangevraagd en er moet nog veel gebeuren en er zijn veel onzekerheden. Het definitieve 
bod van DGEC wordt verwacht einde 2021. Er is wel, ondanks al onzekerheden een harde 
toezegging van de initiatiefnemers dat de opbrengsten van het park gedeeld worden met de 
omgeving.  
Praktisch is per vandaag de voorinschrijving gestart op de nieuwe website  www.dgec.nl. 
Hier kan ook de informatiebrochure worden gedownload. Op de website wordt ook 
informatie gegeven over de voortgang van het project. 
 
 
Conclusie bijeenkomst 

http://www.dgec.nl/


De opkomst voor de bijeenkomst was vergelijkbaar met de bijeenkomsten in november 
2020. Het financiële aanbod voor de Omgeving is door de aanwezigen positief ontvangen. Er 
is een duidelijke meerwaarde voor de lokale gemeenschap die als eerste kan profiteren. 



Bijlage  
Vragen en antwoorden 18 februari 2021 
 
Vragen over de introductie van het project: 
 
Vraag: Er is ook weerstand tegen het plan. Is het mogelijk om bijv. een boerenkar van 1,50 
meter hoog in het land te zetten op de plek waar het komt zodat mensen een idee krijgen 
hoe het er uit komt te zien?  
Antwoord: Arwin licht toe dat de panelen 1,5 meter hoog worden en dat er een groene rand 
van 2 meter omheen komt zodat de panelen aan het zicht onttrokken zijn. Experts zeggen 
dat 1 meter hoogte op 100 meter wegvalt in het landschap. De suggestie uit de vraag wordt 
meegenomen in het overleg met de andere in initiatiefnemers. 
 
Vraag: is dit de uiteindelijke opstelling? 
Antwoord: ja dat klopt. De oriëntatie van de panelen sluit aan bij de kavelrichting. Dit is een 
regel uit het beleidskader van de gemeente. 
 
Vraag: leidt het zonnepark het tot meer geluid? 
Antwoord: Deze vraag is neergelegd bij externe adviseurs. Zij geven aan dat er geen 
toename is van de geluidsoverlast door het park. 
 
Vraag: wat vindt Schiphol van het plan? 
Antwoord: we hebben contact met Schiphol. Schiphol staat positief tegenover het initiatief 
maar heeft in dezen geen bevoegdheid. De bevoegdheid ligt bij LNVL en ILT. Zij geven aan 
dat er geen regels zijn voor het wel of niet toestaan van het zonnepark. De initiatiefnemers 
hebben daarom de effecten op de luchtvaart zelf laten onderzoeken door NLR. Daaruit blijkt 
dat er geen grote belemmeringen zijn maar wel een paar aandachtspunten, bijvoorbeeld om 
schittering te voorkomen. Dat kan opgelost worden door een bepaald soort glas te 
gebruiken dat de schittering verminderd 
 
Vraag: is het onderzoek van NLR in te zien? 
Antwoord: Het onderzoek is onderdeel van vergunningsaanvraag. Het is de Omgevingsdienst 
die bepaald wanneer de aanvraag wordt gepubliceerd. Dat is dus niet aan de 
initiatiefnemers. 
 
Vragen over het financiële bod voor de omgeving: 
 
Vraag: er is toch geen geld te verdienen door boeren aan stukjes grond die overblijven aan 
de IJweg? 
Antwoord: Dat klopt zeker vanuit een agrarisch perspectief bezien maar de initiatiefnemers 
hebben zich gecommitteerd aan de wens van de omgeving om die delen vrij te houden. 
 
Vraag: Is de investering een zogenaamde groene belegging? 
Antwoord: Nee, het initiatief staat niet op de lijst van groene beleggingen van de 
Belastingdienst. Vooralsnog denken we dat ons initiatief te klein om hier aan toegevoegd te 
worden maar we gaan er nog even naar kijken. 
 



Vraag: is er een verdeling tussen het recreatief rustpunt en het deel dat vrij besteedbaar is? 
Antwoord: De initiatiefnemers hebben die verdeling bewust niet gemaakt en laten dat graag 
over aan de omgeving. 
 
Vraag: hoe groot is het totale project in financiële zin? 
Antwoord: dit soort projecten vraagt een investering van 50/60 mjn euro. Een groot deel 
hiervan zal gefinancierd worden door de bank. Een ander deel zal uit de gronden 
gefinancierd worden en met behulp van de obligaties. 
 
Vraag: waarom wordt vanaf ronde 2 niet gekozen voor alle inwoners van de 
Haarlemmermeer? 
Antwoord: Dat is een keuze die gemaakt is door de werkgroep en de initiatiefnemers. Het 
totale voordeel komt zodoende bij de lokale omgeving en mensen met een kleine beurs. Als 
er ruimte is dan komt de rest van de Haarlemmermeer aan bod. De wijdere omgeving als 
Haarlem en Amsterdam is uitgesloten. 
 
Vraag: Biedt bijvoorbeeld Triodos geen ruimte voor een lokaal duurzaamheidsfonds? 
Antwoord: Dat gaan we in de tussentijd uitzoeken. 
 
Vraag: aflossing per jaar of aan het einde plaats van de obligaties? 
Antwoord: De aflossing vindt per jaar plaats. Ieder jaar wordt 1/7e deel afgelost. Zo blijven 
de risico’s beperkt voor de omgeving en voor de initiatiefnemers. 
 
Algemene vraag: 
 
Vraag: er is een actiegroep tegen het plan. Zijn jullie in gesprek hiermee en zijn jullie van 
plan om met deze groep te overleggen om een tweedeling te voorkomen in het dorp? 
Antwoord: Wij zijn bekend met de actiegroep en wij hebben daar de afspraak ‘agree to 
disagree’ mee gemaakt. Wij proberen zorgvuldig met de omgeving om te gaan. Dat niet 
iedereen het met ons eens is, is duidelijk en dat is wat ons betreft ook prima. Uiteindelijk 
komt er ook een politiek proces en daar kan gebruik van gemaakt worden. Wij denken dat er 
een plan ligt op grote afstand van het dorp dat voldoet aan de eisen en wensen van de 
omgeving. Wij denken dat mensen hier geen overlast van zullen ervaren. Het is een 100% 
lokaal plan waar we de omgeving voor nodig hebben en we hopen dan ook dat de omgeving 
gebruik gaat maken van de voordelen. Het plan gaat er alleen komen als het positief 
beoordeeld wordt door de instanties. Wij hopen dat we goed in gesprek blijven met elkaar. 
 
 
 


