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Burgerparticipatie zonneakkers en windturbines
Informatie over participatie RES 1.0

Geachte heer, mevrouw,
Op 5 november 2020 hebben wij u per brief geïnformeerd over de participatieaanpak voor de
RES 1.0 (X.2020.04522) en op 16 december 2020 over de voortgang van het participatieproces
(X.2020.06591). De laatste stap, een gemeentebrede peiling over de zoekgebieden voor zon en
wind, is in februari afgerond. Nu informeren wij u over het vervolg en op welke wijze de
uitkomsten van het participatieproces een plek krijgen in de besluitvorming.
Raadpleging

Als laatste stap in het participatieproces is een grote campagne georganiseerd om de inwoners
van Haarlemmermeer op te roepen de peiling in te vullen. Ruim 30.000 inwoners in en om de
zoekgebieden hebben in januari 2021 een brief ontvangen. Daarnaast zijn via een social
mediacampagne ruim 90.000 inwoners bereikt en nog eens 25.000 via onze gemeentelijke
kanalen. Er is een aantal artikelen via de InforMeer verschenen en advertenties in de
Hoofddorpse Courant hebben de fysieke aanwezigheid van de boodschap versterkt. Er zijn twee
chatsessies georganiseerd waar inwoners vragen konden stellen. Aan deze sessies hebben 96
inwoners deelgenomen en zijn er in totaal ruim 150 vragen beantwoord. Het informatiefilmpje
dat uitgebreid uitleg gaf over het proces en de gezamenlijke opgave is ruim 550 keer bekeken.
15 inwoners gaven de voorkeur aan een papieren enquête en aan hen is deze toegestuurd. Dit
heeft geleid tot een totaal van 3.805 inwoners die de enquête hebben ingevuld. Ook hebben in
totaal 130 inwoners van buurgemeenten hun mening gegeven.
Wij nemen u graag mee in de vragen die aan inwoners van Haarlemmermeer zijn voorgelegd en
in de manier waarop de uitkomsten een plek krijgen in verdere besluitvorming.
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Zon

Het zoekgebied voor zonneakkers ligt rondom Schiphol. U heeft als besluitvormend orgaan
gebruik gemaakt van de bevoegdheid om dit vast te stellen (Raadsvoorstel: 2020.0000708).
Dit betekent dat in dit gebied gekeken mag worden naar zonneakkers groter dan 20 hectare.
In de raadpleging voor zon hebben inwoners kunnen aangeven welke ruimtelijke
randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de verdere ontwikkeling van zonneakkers. Inwoners
geven aan dat zij met name groene uitstraling, recreatie en biodiversiteit belangrijk vinden. De
uitkomsten zullen worden meegenomen in een beeldkwaliteitsplan, waar de gemeenteraad in
het voorjaar 2021 een besluit over neemt. Denk hierbij aan een verdere uitwerking van
onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Vergunningen zullen getoetst worden op onder
andere dit beeldkwaliteitsplan.
Projectontwikkelaars kunnen een vergunningsaanvraag voor een zonneakker indienen. Deze
komt, na toetsing op de relevante beleidsstukken, in de raad voor besluitvorming. Een
grootschalig zonneproject volgt een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning. U
wordt daarvoor gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen (VvGB) af te geven. Deze
gaat eerst in ontwerp en daarna definitief langs de raad. Het college verleent daarna de
vergunning.
Wind

In het gebied in het zuiden van Haarlemmermeer wordt onderzocht of windturbines kunnen
worden bijgeplaatst. Deze zouden aanvullend zijn op de windturbines die al staan in het
zoekgebied. Hierover heeft u nog geen besluit genomen. De afgelopen maanden heeft de
gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn binnen het gebied om extra windturbines te
plaatsen. Deze zijn uitgewerkt in een vijftal mogelijke scenario's. Eerder is afgesproken dat
hierin ook het scenario 'behoud huidige situatie' is meegenomen.
Om het complexe vraagstuk niet te reduceren tot één ja-neevraag, is gekozen om respondenten
bij drie vragen aan te laten geven of zij bezwaren hebben tegen windturbines. Ook omdat er
nog geen concreet plan is, waardoor reduceren tot "ja" en "nee" op aannames gaat berusten.
De antwoorden op de drie vragen bevestigen dat er geen eenduidig beeld is. Het scenario
waarin geen uitbreiding van het aantal windmolens wordt voorgesteld en het scenario A4
worden door de helft van de respondenten als "wenselijk" of "zeer wenselijk" beoordeeld. In de
directe omgeving van het zoekgebied heeft echter 67-89% een voorkeur voor behoud van de
huidige situatie. Op de vraag "Hoeveel windmolens mogen er maximaal bijkomen?" geeft één
derde van alle respondenten in de gehele gemeente aan dat zij er geen bij willen.
Het lijkt erop dat een concreter voorstel noodzakelijk is. De exacte locatie, het type windturbine
en de hoogte lijken te gaan bepalen of er draagvlak gaat zijn voor eventuele uitbreiding. Het
antwoord op de vraag over de hoogte laat zien dat bijvoorbeeld turbines tot 100 meter de
voorkeur hebben. De haalbaarheid hiervan, zal nader onderzocht moeten worden.
Over de RES 1.0 en het verder concretiseren van het zoekgebied wordt nog een besluit
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft eerder in de nota Concept-Regionale
Energiestrategie Noord-Holland Zuid (2020.0000962) aangegeven dat ze draagvlak en realisme
belangrijke uitgangspunten zijn voor het tot stand komen van het RES-bod. Gegeven de
uitkomsten van de opiniepeiling, de zaken die nog uitgezocht moeten worden en om verder in
gesprek te gaan met de inwoners en betrokken partijen in het zoekgebied overweegt het
college de raad voor te stellen nu géén zoekgebied aan te wijzen maar dit verder uit te werken
naar de RES 2.0.

Ons kenmerk: X.2021.01108

Pagina 3

Lokaal eigenaarschap

In de raadpleging is ook gevraagd hoe respondenten de stappen waarderen die door een
ontwikkelaar gezet kunnen worden om betrokkenheid te vergroten. Hieronder valt ook het
delen van de baten met de omgeving. Het Rijk verwacht minstens 50% lokaal eigenaarschap. In
maart volgt hiervoor het Beleidskader Lokaal Eigenaarschap. Dit beleid is erop gericht om
ontwikkelaars voor zon- en windprojecten een aanbod te laten doen aan de omgeving.
Alternatieven, waaronder zon op dak

Tijdens de raadpleging ontvingen wij via alle kanalen veel vragen over zon op (grote) daken,
langs infrastructuur en op parkeerterreinen. Veel vragenstellers delen onze voorkeur voor deze
vormen van energie-opwek. Echter, wordt het vaak voorgesteld als alternatief voor
grootschalige zonneakkers en windturbines. Zoals beschreven in het Beleidskader Zonneakkers
Haarlemmermeer (2020.0000708) kan het mogelijk maken van zonneakkers niet los worden
gezien van opwek op meer wenselijk locaties, zoals daken. Om de ambitie waar te maken die
uw raad heeft gesteld, moeten we op alle treden van de zonneladder inzetten. Daarbij geldt wel
dat de ruimte die geboden wordt aan zonneakkers, afhankelijk is van de voortgang op daken.
Het is belangrijk dat acties die de gemeente onderneemt om zonnepanelen op andere locaties
te stimuleren, breder bekend worden. Zo werken we ook dit jaar weer aan concrete projecten
met scholen en bedrijventerreinen, kunnen inwoners en ondernemers terecht bij het
Energieloket, verkennen we de mogelijkheden voor zonnecarports en werken we samen met de
provincie en Rijkswaterstaat voor energie-opwek uit zon in wegbermen.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethoud
de secretaris,

drs. Carel Brugman

Bijlage: Burgerpeiling zonneakkers en windturbines

Februari 2021

Burgerpeiling zonneakkers
en windmolens
Gemeente Haarlemmermeer
Stein van Klaveren, Hans de Jong
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Onderzoeksverantwoording
Inleiding

De gemeente Haarlemmermeer heeft de mogelijkheden
onderzocht voor het opwekken van zon-en windenergie. De
gemeente is tot twee gebieden gekomen waar zij eventueel
zonneakkers en windmolens kunnen plaatsen, de zogenaamde
zoekgebieden. Voor zonneakkers is dit het Zonnecarré (rondom
Schiphol) en voor windmolens is dit de Spoordriehoek (in het
zuiden van Haarlemmermeer). De gemeente wil graag meer
inzicht in de mening van burgers over verschillende onderwerpen
binnen deze zoekgebieden. Daarom heeft de gemeente aan
Markteffect gevraagd een onderzoekstraject op te zetten en uit te
voeren waarbij de mening van burgers over de zoekgebieden
m.b.t. zon-en windenergie wordt gepeild.

Onderzoeksmethode
De data is verzameld door middel
van een vragenlijst. In en rond de
zoekgebieden zijn, na raadpleging
van de dorps- en wijkraden,
30.000 brieven verspreid. Alle
andere inwoners zijn via een
online en offline campagne
benaderd.

Zonneakkers
(Zonnecarré)
Werkgebied en doelgroep

Onderzoeksopzet

Om de mening te kunnen peilen is gekozen voor kwantitatief
onderzoek door middel van een online vragenlijst. Op de volgende
pagina is de steekproefsamenstelling weergegeven. De totale
respons bedraagt 3.616 respondenten. Met deze omvang kunnen
met 99% betrouwbaarheid en met een foutmarge van 3,2%
uitspraken worden gedaan over de totale doelgroep. Dit betekent
dat wanneer een uitkomst bijvoorbeeld 50% bedraagt, dit in
werkelijkheid 3,2% hoger of lager kan uitvallen, dus tussen de
46,8% en 53,2%.

Door afronding kan het voorkomen dat een
optelling 1% onder of boven de 100% uitkomt.
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Windmolens
(Spoordriehoek)

Inwoners van 18 jaar en ouder
woonachtig in de gemeente
Haarlemmermeer
De data is gewogen naar dorpen wijkniveau en zodoende
representatief voor de gemeente
Haarlemmermeer

Tijdsplanning
De dataverzameling heeft
plaatsgevonden tussen 26 januari
en 9 februari 2021.

Onderzoeksverantwoording
Steekproefsamenstelling

Wijk nr. volgens indeling CBS (2021)

In de tabel hieronder staan de percentages
verdeeld over geslacht en leeftijd.
In de afbeelding rechts en de bijbehorende
tabel zijn de aantallen per wijk/dorp te zien.
Hierbij is de CBS indeling aangehouden,
waardoor sommige kernen zijn samengevoegd.
Omdat uitnodigingen per adres (huishouden)
zijn verstuurd, is besloten om alleen te wegen
op wijkniveau. Hierbij gaan we er vanuit dat
één persoon de mening geeft voor het
betreffende huishouden.
Geslacht

16
3
15
4
14
13

68%

Vrouw

30%

Anders

1%

Leeftijd

%

6

1

%

Man

5

12
7
2

11
10

8
9

n

1 Hoofddorp (49%)

749

2 Nieuw-Vennep (19%)

725

3 Zwanenburg (5%)

457

4 Lijnden / Boesingheliede (1%)

57

5 Badhoevedorp (8%)

557

6 Schiphol (1%)

1

7 Aalsmeerderbrug/ Oude Meer/ Rozenburg / Schiphol Rijk (1%)

5

8 Rijsenhout (3%)

34

9 Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug (1%)

111

10 Abbenes / Buitenkaag (1%)

204

11 Lisserbroek (2%)

219

12 Beinsdorp (1%)

19

13 Zwaanshoek (1%)

14

14 Cruquius (1%)

13

18-34 jaar

10%

35-54 jaar

34%

55-74 jaar

48%

15 Vijfhuizen (3%)

312

75 jaar of ouder

8%

16 Haarlemmerliede / Spaarndam / Halfweg (4%)

139

4% buiten Haarlemmermeer*

Zie bijlage 1 voor de respons buiten Haarlemmermeer
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Onderzoeksverantwoording
Belang duurzame energie

Respondenten is gevraagd naar het belang van duurzame energie. Ruim 7 op de 10 inwoners (73%) vinden dit belangrijk, zoals weergegeven in de linker figuur
onderaan deze pagina.
Hoofddorp (75% en Badhoevedorp (76%) vinden dit onderwerp belangrijker ten opzichte van de overige dorpen/ wijken. Nieuw Vennep (69%), Zwanenburg (62%) en
Abbenes / Buitenkaag (55%) vinden dit minder belangrijk ten opzichte van de rest.
Er is geen verband gevonden tussen geslacht en leeftijd en het belang van duurzame energie stimuleren.
Respondenten is de keuze voorgelegd of zij hun mening willen geven over de onderwerpen zon, wind of beiden. 8 op de 10 inwoners kiezen voor beide onderwerpen,
zoals weergegeven in de figuur rechtsonder op deze pagina.
Hoofddorp(97%), Zwanenburg (99%), Badhoevedorp (98%), Vijfhuizen (99%) en Halfweg (98%) kiezen vaker voor alleen zon, terwijl de overige dorpen/ wijken (Nieuw
Vennep (95%), Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug (98%), Abbenes / Buitenkaag (97%) en Lisserbroek (95%) vaker voor alleen wind kiezen.

In hoeverre vindt u het belangrijk dat de gemeente Haarlemmermeer duurzame energie stimuleert?

Ik wil mijn mening geven over

Basis: alle respondenten

Basis: alle respondenten
14%
6%

35%

38%

15%

5%

Zon

8%

Wind
Beiden
0%

10%

20%

30%
Zeer belangrijk

40%

50%

60%

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

70%

80%

90%

Zeer onbelangrijk

100%
81%
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1. Zonneakkers

1. Zonneakkers
1.1 Voorwaarden

Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij onderstaande voorwaarden belangrijk vinden.
Alle voorwaarden worden door een ruime meerderheid van de inwoners (zeer) belangrijk gevonden. Groen en biodiversiteit scoort het hoogst (88%), gevolgd door
geluidsoverlast beperken (86%) en recreatiemogelijkheden (82%). Op enige afstand volgen respectievelijk grootte van de zonneakker (62%) en vrij uitzicht vanaf de
wegen (59%).
Vrouwelijke respondenten vinden alle onderwerpen belangrijker dan mannelijke respondenten, met uitzondering van ‘vrij uitzicht vanaf de wegen’.
Vrij uitzicht vanaf de wegen en geluidsoverlast beperken worden belangrijker gevonden naarmate de leeftijd van respondenten toeneemt.
Er zijn geen significante verschillen gevonden op de beoordeling van de onderwerpen en de leeftijd van respondenten.

Figuur 1.1.1 In hoeverre vindt u onderstaande onderwerpen belangrijk?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon)
Groen en biodiversiteit

60%

Geluidsoverlast beperken

61%

Recreatiemogelijkheden

28%
25%

46%

Grootte van de zonneakker

0%

10%

22%

27%
20%
Zeer belangrijk

30%
Belangrijk

40%
Neutraal

Onbelangrijk

7

Zeer onbelangrijk

60%

70%

Weet ik niet/ geen mening

3% 2%

8%

22%
50%

3% 2%

12%

28%

32%

1% 2%

9%

36%

33%

Vrij uitzicht vanaf de wegen

8%

5%

12%
80%

3%
6%

90%

100%

1. Zonneakkers
1.1 Voorwaarden

Wanneer we kijken naar het belang en de voorwaarden per dorp/ wijk, dan zijn een aantal significante verschillen zichtbaar, weergegeven in de figuur hieronder.
Vijfhuizen vindt groen en biodiversiteit belangrijker dan de rest, Abeness / Buitenkaag vindt dit minder belangrijk dan de rest
Hoofddorp vindt geluidsoverlast beperken minder belangrijk dan de rest, Zwanenburg, Badhoevedorp, Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug, Abbenes /
Buitenkaag en Vijfhuizen vinden dit belangrijker.
Recreatiemogelijkheden wordt minder belangrijk gevonden door Abbenes / Buitenkaag.
Zwanenburg vindt de grootte van de Zonneakker belangrijker dan de rest, Nieuw Vennep, Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug vinden dit minder belangrijk.
Nieuw Vennep vindt vrij uitzicht vanaf de wegen minder belangrijk dan de rest, Zwanenburg en Vijfhuizen vinden dit belangrijker.

Figuur 1.1.2 In hoeverre vindt u onderstaande onderwerpen belangrijk? (top-2 box)
Basis: respondenten per dorp/ wijk uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon) die het onderwerp belangrijk of zeer belangrijk vinden
Geluidsoverlast beperken

Groen en biodiversiteit

Grootte van de zonneakker

Recreatiemogelijkheden

Hoofddorp

89%

84%

83%

Nieuw Vennep

86%

84%

81%

Zwanenburg

87%

90%

82%

Badhoevedorp

90%

93%

82%

Burgerveen / Leimuiderbrug /…
Abeness / Buitenkaag

86%
81%

Lisserbroek

87%

Vijfhuizen

93%

Halfweg

89%

Overige wijken

84%

Significant hoger ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
Significant lager ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken

95%

77%

92%

74%

86%

62%
57%
69%
59%

58%
65%

61%

94%

81%

64%

88%

81%

57% *
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67%

50%
62%

82%

58%
55%

79%

85%

Vrij uitzicht vanaf de wegen

70% *

67% *
54%
65%
61%
66% *

* resultaat niet significant hoger of lager

1. Zonneakkers
1.2 Aandachtspunten

Respondenten zijn een aantal voorwaarden gegeven waaraan een zonneakker moet voldoen. Ook is een 3D weergave getoond van hoe een mogelijke zonneakker
eruit kan komen te zien. Onderstaande aandachtspunten zijn vervolgens voorgelegd aan de respondenten.
De aandachtspunten worden door 7 tot bijna 9 de 10 inwoners als (zeer) belangrijk ervaren. Groene uitstraling (86%) en recreatie (78%) scoren het hoogst, gevolgd
door respectievelijk open zicht (75%) en afstand tot de dorpen (70%).
Vrouwelijke respondenten vinden alle aandachtspunten belangrijker dan mannelijke respondenten.
Afstand tot de dorpen en open zicht worden belangrijker gevonden naarmate de leeftijd van respondenten toeneemt.
Hoofddorp vindt afstand tot dorpen minder belangrijk dan de rest, Zwanenburg, Badhoevedorp, Abbenes / Buitenkaag en Vijfhuizen vinden dit belangrijker. Nieuw
Vennep vindt open zicht minder belangrijk dan de rest, Zwanenburg, Abbenes / Buitenkaag en Vijfhuizen vinden dit belangrijker. Nieuw Vennep en Abbenes /
Buitenkaag vinden groene uitstraling minder belangrijk dan de rest. Badhoevedorp vindt recreatie belangrijker dan de rest, Abbenes / Buitenkaag vindt dit minder
belangrijk.
43% heeft aandachtspunten toegevoegd. Deze gaan met name over alternatieven voor het opwekken van energie (zonnepanelen op daken, windmolens) en over het
verdwijnen van het landschap (groen/ natuur, landbouwgrond).

Figuur 1.2.1 In hoeverre vindt u onderstaande aandachtspunten belangrijk?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon)
Groene uitstraling (biodiversiteit)

45%

Recreatie

41%

32%

Open zicht

47%

35%

Afstand tot dorpen
10%

16%

40%

38%
0%

10%

20%

30%
Zeer belangrijk

40%
Belangrijk

Neutraal
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3% 2%

18%

32%

5%

19%

50%

60%

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

70%

80%

2% 2%

8%
90%

2%
3%
100%

1. Zonneakkers
1.3 Groen en recreatie

Aan respondenten zijn een aantal foto’s met mogelijkheden voor groen en recreatie in de zonneakker voorgelegd. De figuur hieronder toont de mate waarin inwoners
deze (zeer) aansprekend vinden.
Een ruime meerderheid is positief over de groen-en recreatiemogelijkheden. Wandelpaden met natuurlijke hekken (79%) en ruimte voor beplanting en insecten langs
de randen (70%) scoren het hoogst onder de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Fietspaden door het terrein (57%) en wandelpaden zonder hekken (54%)
scoren het laagst.
Bloemen om te plukken langs de randen van de zonneakkers en natuurlijke hekken (zoals schapenhekken) spreken vrouwelijke respondenten meer aan dan
mannelijke respondenten.
Bloemen om te plukken langs de randen van de zonneakkers spreekt respondenten meer aan naarmate de leeftijd stijgt.

Figuur 1.3.1 In hoeverre spreken onderstaande aspecten u aan? (top-2 box)
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon) die het onderwerp aansprekend of zeer aansprekend vinden

79%

70%

65%

61%

57%

54%

Wandelpaden met natuurlijke hekken

Ruimte voor beplanting en insecten
langs de randen

Bloemen om te plukken
langs de randen

Natuurlijke hekken

Fietspaden door het terrein

Wandelpaden zonder hekken
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1. Zonneakkers
1.3 Groen en recreatie

De mogelijkheden voor groen en recreatie worden door sommige dorpen/ wijken minder aansprekend gevonden, weergegeven in de figuur hieronder.
Abbenes / Buitenkaag spreekt ruimte voor beplanting en insecten, bloemen om te plukken langs de randen en fietspaden door het terrein minder aan dan de rest.
Zwanenburg spreekt alle aspecten minder aan, met uitzondering van bloemen om te plukken langs de randen.
Vijfhuizen spreekt wandelpaden zonder hekken minder aan dan de rest.
Badhoevedorp spreekt wandelpaden met natuurlijke hekken meer aan dan de rest

Figuur 1.3.2 In hoeverre spreken onderstaande aspecten u aan? (top-2 box)
Basis: respondenten per dorp/ wijk uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon) die het onderwerp belangrijk of zeer belangrijk vinden
Wandelpaden met
natuurlijke hekken

Ruimte voor beplanting en
insecten langs de randen

Bloemen om te plukken langs
de randen van de zonneakkers

Natuurlijke hekken

Fietspaden door het terrein

Wandelpaden zonder hekken

Hoofddorp

78%

71%

66%

61%

58%

55%

Nieuw Vennep

80%

73%

64%

61%

57%

54%

Zwanenburg
Badhoevedorp
Burgerveen /…
Abeness / Buitenkaag
Lisserbroek

68%

59%
82%

77%
72%
82% *

70%
71%
60%
72%

61%
68% *
63%
56%
66%

Vijfhuizen

80%

68%

65%

Halfweg

78%

66%

64%

67%

62%

Overige wijken

81%

Significant hoger ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
Significant lager ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
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44%

51%

41%

62%

59%

55%

61%

60%

56%

56%
66% *
62%
58%
64%

47%

45% *

63% *

59%

54%

47%

53%

47%

56%

55%

* resultaat niet significant hoger of lager

1. Zonneakkers
1.4 Betrekken van omwonenden

Tot slot is aan respondenten een vraag gesteld over het betrekken van omwonenden.

Ook hier is te zien dat de voorgelegde stellingen (zeer) belangrijk worden gevonden. 9 op de 10 inwoners (92%) vinden het belangrijk dat ontwikkelaars onderzoek moeten doen
naar geluid, vliegveiligheid en milieu, maar ook dat zij naar de gemeenteraad moeten voor de vergunning (90%). Ontwikkelaars moeten de baten delen met omwonenden wordt
het minst belangrijk gevonden, maar dit aandeel is met bijna driekwart (73%) nog steeds relatief hoog.
Vrouwelijke respondenten vinden 'onderzoek doen naar geluid, vliegveiligheid en milieu’ belangrijker dan mannelijke respondenten
Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden, waarin zij kunnen meedenken over het plan en ontwikkelaars moeten naar de gemeenteraad voor de
vergunning (waar bewoners kunnen inspreken/ hun mening kunnen geven) wordt belangrijker gevonden naarmate de leeftijd toeneemt.

Figuur 1.4.1 Wat vindt u van de volgende stappen?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon)
Ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar geluid, vliegveiligheid en milieu
Ontwikkelaars moeten naar de gemeenteraad voor de vergunning (waar bewoners kunnen inspreken/ hun mening kunnen geven).
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1. Zonneakkers
1.4 Betrekken van omwonenden

Wanneer we dieper ingaan op het betrekken van inwoners, zien we een aantal verschillen per kern. De figuur hieronder toont de top-2 box score per wijk/dorp.
Badhoevedorp en Abbenes/ Buitenkaag vindt onderzoek doen naar geluid, vliegveiligheid en milieu belangrijker dan de overige dorpen/ wijken.
Abbenes/ Buitenkaag vinden dat ontwikkelaars naar de gemeenteraad moeten voor een vergunning belangrijker dan de overige dorpen/ wijken.
Abbenes / Buitenkaag vindt bijeenkomsten met omwonenden houden, waarin zij kunnen meedenken over het plan belangrijker. Halfweg vindt dit minder belangrijk.
Overige wijken vindt de baten delen met omwonenden minder belangrijk dan de rest.

Figuur 1.4.2 Wat vindt u van de volgende stappen? (top-2 box)
Basis: respondenten per drop/ wijk uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel zon) die het onderwerp belangrijk of zeer belangrijk vinden
Ontwikkelaars moeten naar de gemeenteraad
voor de vergunning

Ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar
geluid, vliegveiligheid en milieu

Ontwikkelaars moeten de baten delen met
omwonenden

Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met
omwonenden houden
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Overige wijken
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Significant hoger ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
Significant lager ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
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70%
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74%
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* resultaat niet significant hoger of lager

2. Windmolens

2. Windmolens
2.1 Aandachtspunten

Aan respondenten is een kaart getoond met de (beperkte) ruimte die overblijft om windmolens te plaatsen. Vervolgens is aan respondenten gevraagd in hoeverre zij
onderstaande onderwerpen belangrijk vinden.
Alle vier de onderwerpen worden door ruim driekwart van de inwoners als (zeer) belangrijk gevonden. Behoud van groen en biodiversiteit (92%) en hinder van
geluid (91%) scoren het hoogst. Op enige afstand komen de vliegveiligheid en hinder van slagschaduw. Deze onderwerpen worden nagenoeg even belangrijk
gevonden (beiden 78%).
Vrouwelijke respondenten vinden alle onderstaande onderwerpen belangrijker dan mannelijke respondenten.
Hinder van slagschaduw wordt door respondenten belangrijker gevonden naarmate de leeftijd toeneemt.
28% heeft een onderwerp toegevoegd. Het valt op dat woorden ten opzichte van landschap (zicht) veel genoemd worden, maar ook veel negatieve woorden zoals
'minst, niet, last, minder’

Figuur 2.1.1 In hoeverre vindt u onderstaande onderwerpen belangrijk?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
Behoud groen en biodiversiteit
Hinder van geluid
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2. Windmolens
2.1 Aandachtspunten

Hoofddorp vindt hinder van slagschaduw minder belangrijk dan de rest. Nieuw Vennep, Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug en Abbenes / Buitenkaag vinden
dit juist belangrijker.
Zwanenburg en Badhoevedorp vinden vliegveiligheid belangrijker dan de rest.
Zwanenburg, Badhoevedorp, Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug en Abbenes / Buitenkaag vinden hinder van geluid belangrijker dan de rest.

Figuur 2.1.2 In hoeverre vindt u onderstaande onderwerpen belangrijk? (top-2 box)
Basis: respondenten per dorp/ wijk uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind) die het onderwerp belangrijk of zeer belangrijk vinden
Hinder van slagschaduw
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* resultaat niet significant hoger of lager

2. Windmolens
Aan respondenten zijn vijf scenario’s voorgelegd als
mogelijke indeling voor het zoekgebied. Deze zijn
weergegeven door middel van een satellietfoto,
ondersteund met een 3D weergave van hoe een
mogelijke windmolenpark eruit kan komen te zien. Op
de volgende pagina’s wordt per scenario dieper
ingegaan op de beoordeling.

Landmark

Behoud huidige situatie

A4

Infra

Midden
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2. Windmolens
2.2.1 Beoordeling scenario ‘Behoud huidige situatie’

Bijna de helft van de respondenten (49%) vindt dit
scenario (zeer) wenselijk. Een kwart (26%) is hierin
neutraal en nog eens een kwart (25%) vindt dit(zeer)
onwenselijk.
Nieuw Vennep (57%), 'Burgerveen / Leimuiderbrug /
Weteringbrug (70%) en Abbenes / Buitenkaag (82%)
vinden dit scenario vaker (zeer) wenselijk ten
opzichte van de rest.
Hoofddorp en Badhoevedorp vinden dit scenario
minder vaak (zeer) wenselijk dan de rest.
Vrouwelijke respondenten spreekt dit scenario meer
aan dan mannelijke respondenten.

Figuur 2.2.1 Wat vindt u van scenario ‘Behoud huidige situatie’?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.2.2 Beoordeling scenario ‘A4’

In de figuur hiernaast is de beoordeling van scenario
‘A4’ weergegeven.
De helft (51%) van de respondenten vindt het
scenario ‘A4’ (zeer) wenselijk, vergelijkbaar met
scenario ‘huidige situatie’.
1 op de 5 inwoners is neutraal in hun mening over dit
scenario, een groter deel is negatief (28%) ten
opzichte van het vorige scenario.
Lisserbroek (65%) vindt dit scenario vaker (zeer)
aansprekend
Zwanenburg (35%), 'Burgerveen / Leimuiderbrug /
Weteringbrug (20%), Vijfhuizen (46%) vinden dit
scenario minder vaak (zeer) wenselijk.
Dit scenario spreekt respondenten meer aan
naarmate de leeftijd daalt.

Figuur 2.2.2 Wat vindt u van scenario ‘A4’?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.2.3 Beoordeling scenario ‘Landmark’

In de figuur hiernaast is de beoordeling van scenario
‘Landmark’ weergegeven.
38% van de respondenten vindt dit scenario (zeer)
wenselijk, tegenover 35% die dit (zeer) onwenselijk
vindt. De overige 27% is neutraal.
Lisserbroek (52%) vindt dit scenario vaker (zeer)
wenselijk.
Zwanenburg (27%), 'Burgerveen / Leimuiderbrug /
Weteringbrug (25%) en 'Abbenes / Buitenkaag (39%)
vinden dit scenario minder vaak (zeer) wenselijk.
Mannelijke respondenten spreekt dit scenario meer
aan dan vrouwelijke respondenten.
Dit scenario spreekt respondenten meer aan
naarmate de leeftijd daalt.

Figuur 2.2.3 Wat vindt u van scenario ‘Landmark’?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.2.4 Beoordeling scenario ‘Infra’

In de figuur hiernaast is de beoordeling van scenario
‘Infra’ weergegeven.
Respondenten zijn vaker negatief (49%) dan positief
(32%) over dit scenario. Bijna 1 op de 5 inwoners is
neutraal.
Nieuw Vennep (28%), Zwanenburg (25%), Abbenes /
Buitenkaag (11%) vinden dit scenario minder vaak
(zeer) wenselijk.
Mannelijke respondenten spreekt dit scenario meer
aan dan vrouwelijke respondenten.

Figuur 2.2.4 Wat vindt u van scenario Infra?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.2.5 Beoordeling scenario ‘Midden’

In de figuur hiernaast is de beoordeling van scenario
‘Midden’ weergegeven.
De helft van de inwoners (50%) vindt dit scenario
(zeer) onwenselijk. Bijna 3 op de 10 inwoners vinden
dit scenario (zeer) wenselijk. Nog eens 1 op de 5
inwoners (21%) is neutraal.
Nieuw Vennep (25%), Zwanenburg (22%), 'Abbenes /
Buitenkaag (12%) vinden dit scenario minder vaak
(zeer) wenselijk.
Mannelijke respondenten spreekt dit scenario meer
aan dan vrouwelijke respondenten.
Dit scenario spreekt respondenten meer aan
naarmate de leeftijd daalt.

Figuur 2.2.5 Wat vindt u van scenario Midden?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.6 Ranking scenario’s

Naast de individuele beoordeling is ook aan respondenten gevraagd
of zij de vijf scenario’s willen rangschikken. De verdeling hiervan is
weergegeven in de figuur rechts.
Bijna de helft (49%) van de inwoners heeft scenario ‘huidige
situatie’ als eerste keuze. Als tweede keuze scoort scenario
‘Landmark’ het hoogst: één op de drie inwoners (33%) heeft dit
scenario op de 2e keuze gezet. De top 3 wordt afgesloten door
scenario ‘A4’, waarbij bijna een derde van de inwoners dit scenario
op de derde plaats zet. Landmark wordt door 33% van de
respondenten op de tweede plaats gezet, voor A4 geldt dit in 29%
van de gevallen. Opvallend is ook dat een kwart (26%) van de
respondenten behoud huidige situatie op de laatste plaats zet.
20% van de inwoners van Haarlemmermeer geeft aan geen
voorkeur te hebben voor een scenario, zolang er maar duurzame
energie wordt opgewekt. Nieuw Vennep en Abbenes / Buitenkaag
selecteren dit minder vaak, Zwanenburg en Badhoevedorp vaker.
De oudste leeftijdscategorie (75+ers) kiest vaker voor ‘maakt mij
niet uit’ ten opzichte van de jongere leeftijdsgroepen.

Figuur 2.6.2 Plaats de scenario’s in de gewenste volgorde (verdeling)
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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Figuur 2.6.1 Overzicht rangschikking op basis van gemiddelde
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.6 Ranking scenario’s

In de figuur hieronder is de top-3 ranking per dorp/ wijk weergegeven (indien
voldoende respons. In de figuur rechts is de eerste keuze op de kaart weergegeven.
Zoals weergegeven in de figuur hieronder geven bijna alle dorpen/ wijken behoud
huidige situatie als eerste keuze, op Hoofddorp en Badhoevedorp na, zij geven A4 als
eerste voorkeur. Op de tweede plaats komt bij de meeste dorpen/ wijken A4 en op de
derde plaats vrijwel overal Landmark.
Jongere respondenten (18 tot 34 jaar) kiezen minder vaak voor huidige situatie op de
eerste plaats.
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Wijk (CBS 2021)

e

e

e
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2. Windmolens
2.6 Ranking scenario’s

Om een beter beeld te krijgen van de respondenten met de opvatting voor/tegen windmolens, is op individueel niveau (per respondent) gekeken naar de antwoorden op
meerdere vragen. Zo wordt gekeken naar het aandeel dat positieve of negatieve antwoorden geeft op meerdere vragen in plaats van per vraag afzonderlijk.
Een derde (33%) van de respondenten geeft het scenario ‘behoud huidige situatie’ niet alleen als (zeer) wenselijk , maar geeft deze ook als eerste keuze bij de
voorkeursvraag (ranking). Een meerderheid (twee derde) heeft dus of de huidige situatie niet wenselijk beoordeeld en/of deze niet als eerste keuze aangegeven.
Daarnaast hebben we gekeken naar het aandeel dat de huidige situatie (zeer) wenselijk beoordeelt, de overige scenario’s neutraal of (zeer) onwenselijk beoordeelt én
de huidige situatie als eerste keuze in de ranking plaatst. In de figuur hieronder is te zien dat dit voor ruim één op de vijf inwoners (22%) van toepassing is.

Figuur 2.6.3 Combinaties scenario 1
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
Huidige situatie wenselijk en 1e keuze

Huidige situatie wenselijk, rest neutraal of onwenselijk en 1e keuze
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78%
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2. Windmolens
2.7 Aantallen en hoogte

Verder is aan respondenten een vraag gesteld over het aantal en de hoogte van nieuwe windmolens. Voor de hoogtevraag zijn referentiebeelden gebruikt.
‘Geen extra windmolens’ wordt gekozen door de grootste groep respondenten. Dit is iets meer dan één op de drie inwoners (34%)
Mannelijke respondenten geven gemiddeld meer windmolens op dan vrouwelijke respondenten, maar geven wel even vaak ‘geen windmolens’ aan. Jongere
respondenten geven gemiddeld meer windmolens op dan oudere respondenten.
Het gemiddelde aantal windmolens stijgt naarmate respondenten het belangrijker vinden dat de gemeente Haarlemmermeer duurzame energie opwekt
Abbenes / Buitenkaag (61%), Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug (53%) en Zwanenburg (43%) geven vaker ‘geen windmolens’ aan. Hoofddorp juist minder
vaak (32% vs 37%)
De figuur rechts toont de gewenste hoogte van de windmolens. Zowel ‘100 meter’ als ‘140 meter’ worden gekozen door de grootste groep respondenten. Bij elkaar
opgeteld geeft ongeveer twee-derde de voorkeur voor windmolens onder de 100 meter.
Vrouwelijke respondenten geven gemiddeld minder windmolens op dan mannelijke respondenten.

Figuur 2.7.1 Hoeveel windmolens mogen er volgens u maximaal bijkomen in het gebied?

Figuur 2.7.2 Wat is voor u een acceptabele hoogte voor een windmolen (in meters)?

Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
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2. Windmolens
2.8 Betrekken omwonenden

Tot slot is aan respondenten een vraag gesteld over het betrekken van ontwikkelaars.
Ook hier is te zien dat de voorgelegde stellingen (zeer) belangrijk worden gevonden. Ruim 7 op de 10 inwoners vinden de stellingen (zeer) belangrijk. De stelling
‘ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar ander geluid, vliegveiligheid en milieu (91%) en ‘ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden,
waarin zij kunnen meedenken over het plan (88%) scoren het hoogst. De stelling 'Ontwikkelaars moeten de baten delen met omwonenden (73%) scoort het laagst,
hier is een groter aandeel neutraal.
Vrouwelijke respondenten vinden de bovenste en een na laatste stelling belangrijker dan mannelijke respondenten. De onderste drie stellingen worden belangrijk
gevonden naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt in de categorie 18 t/m 74 jaar, vanaf 75 jaar neemt dit af.

Figuur 2.8.1 Wat vindt u van de volgende stappen?
Basis: alle respondenten uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind)
Ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar ander geluid, vliegveiligheid en milieu

72%

Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden, waarin zij kunnen meedenken over het plan
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2. Windmolens
2.8 Betrekken omwonenden

De beoordelingen van de stellingen zijn per wijk/ dorp weergegeven in de figuur hieronder.
Ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar ander geluid, vliegveiligheid en milieu is belangrijk voor Badhoevedorp, maar minder belangrijk voor overige wijken.
Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden is belangrijker voor Hoofddorp, maar minder belangrijk voor Nieuw-Vennep en Halfweg.
Ontwikkelaars moeten naar provinciale staten voor de vergunning is belangrijker voor Badhoevedorp, maar minder belangrijk voor Halfweg.
Ontwikkelaars moeten een participatieplan maken en uitvoeren is minder belangrijk voor Zwanenburg en Abbenes / Buitenkaag.
Onder de stelling ontwikkelaars moeten de baten delen met omwonenden zijn geen significante verschillen gevonden.

Figuur 2.8.2 Wat vindt u van de volgende stappen? (Top-2 box)
Basis: respondenten per dorp/ wijk uit de gemeente Haarlemmermeer (onderdeel wind) die het onderwerp belangrijk of zeer belangrijk vinden
Ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar ander
geluid, vliegveiligheid en milieu
Hoofddorp
Nieuw Vennep
Zwanenburg
Badhoevedorp
Burgerveen / Leimuiderbrug /…
Abbenes / Buitenkaag
Lisserbroek
Vijfhuizen
Halfweg
Overige wijken

Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten
met omwonenden houden
92%
90%
93% *
95%
87%
90%
90%
94% *
89%
84%

Significant hoger ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken
Significant lager ten opzichte van alle overige dorpen/ wijken

Ontwikkelaars moeten naar provinciale
staten voor de vergunning
87%
84%
88%
92%
89%
90% *
83%
89%
79%
86%

90%
86%
86%
88%
86%
88%
88%
88%
81%
89% *
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Ontwikkelaars moeten de baten
delen met omwonenden

Ontwikkelaars moeten een
participatieplan maken en uitvoeren
84%
81%
78%
85% *
81%
78%
80%
81%
82%
89% *

74%
74%
75%
74%
68% *
73%
74%
71%
66% *
71%

* resultaat niet significant hoger of lager

Conclusies

Conclusies
Bijna driekwart van de inwoners vindt het
belangrijk dat de gemeente Haarlemmermeer
duurzame energie stimuleert
73% van de inwoners vanaf 18 jaar vindt het
belangrijk tot zeer belangrijk dat de gemeente
Haarlemmermeer duurzame energie stimuleert.
Bijna 1 op de 7 inwoners (15%) vindt dit (zeer)
onbelangrijk en de overige 15% is neutraal.

Zon
Voorwaarden voor zonneakkers worden door een
ruime meerderheid als belangrijk gevonden
Groen en biodiversiteit scoort het hoogst (88%),
gevolgd door geluidsoverlast beperken (86%) en
recreatiemogelijkheden (82%). Op enige afstand
volgen respectievelijk grootte van de zonneakker
(62%) en vrij uitzicht vanaf de wegen (59%)
Alle aandachtspunten voor zonneakkers worden
door ruime meerderheid belangrijk gevonden
Ook de aandachtspunten met betrekking tot de
aanleg van een zonneakker worden door de inwoners
van Haarlemmermeer als belangrijk gevonden.
Groene uitstraling (86%) en recreatie (78%) scoren
het hoogst, gevolgd door respectievelijk open zicht
(75%) en afstand tot de dorpen (70%).

Mogelijkheden voor groen en recreatie scoren voor
een meerderheid positief
Een ruime meerderheid van de inwoners vinden de
voorgelegde mogelijkheden aansprekend.
Wandelpaden met natuurlijke hekken (79%) en
ruimte voor beplanting en insecten langs de randen
(70%) scoren het hoogst onder de inwoners van de
gemeente Haarlemmermeer. Fietspaden door het
terrein (57%) en wandelpaden zonder hekken (54%)
scoren het laagst.
Stellingen over betrekking van omwonenden door
7 tot 9 op de 10 inwoners belangrijk gevonden
9 op de 10 inwoners (92%) vinden het belangrijk dat
ontwikkelaars onderzoek moeten doen naar geluid,
vliegveiligheid en milieu, maar ook dat zij naar de
gemeenteraad moeten voor de vergunning (90%).
Ontwikkelaars moeten de baten delen met
omwonenden wordt het minst belangrijk gevonden,
maar dit aandeel is met bijna driekwart (73%) nog
steeds relatief hoog.
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Wind
Aandachtspunten voor het zoekgebied windmolens
worden door een meerderheid belangrijk
gevonden
Alle vier de onderwerpen worden door ruim driekwart
van de inwoners als (zeer) belangrijk gevonden.
Behoud van groen en biodiversiteit (92%) en hinder
van geluid (91%) scoren het hoogst. Op enige afstand
komen de vliegveiligheid en hinder van slagschaduw.
Deze onderwerpen worden nagenoeg even belangrijk
gevonden (beiden 78%).
Huidige situatie en A4 scoren vrijwel even hoog
Het huidige scenario en scenario A4 worden door
respectievelijk 49% en 51% van de inwoners als (zeer)
wenselijk beoordeeld.

Conclusies
Op de vraag hoeveel windmolens bijgeplaatst
mogen worden, is ‘geen’ het meest geantwoord
33% van de inwoners geeft bij de vraag over het
aantal windmolens ‘geen’ aan. Het aandeel 10 en 15
windmolens wordt relatief vaak genoemd, het
gemiddelde aantal windmolens exclusief ‘geen’
bedraagt 10 windmolens.
100 en 140 meter meest genoemd als gewenste
hoogte
Hoewel deze hoogte al vaststaat (140 meter) wenst
een meerderheid een lagere hoogte. 100 meter (30%)
en 140 meter (30%) scoren het hoogst. Bij elkaar
opgeteld geldt dat ruim 6 op de 10 (64%) inwoners,
windmolens onder de 100 meter wil.
Stellingen over betrekking van omwonenden door
7 tot 9 op de 10 inwoners belangrijk gevonden
De stelling 'ontwikkelaars moeten onderzoek doen
naar ander geluid, vliegveiligheid en milieu (91%) en
'ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met
omwonenden houden, waarin zij kunnen meedenken
over het plan (88%) scoren het hoogst. De stelling
'Ontwikkelaars moeten de baten delen met
omwonenden (73%) scoort het laagst, hier is een
groter aandeel neutraal.

Dorp/ wijkverschillen
Zon
Kijken we naar de verschillen per dorp/ wijk, dan valt
op dat Badhoevedorp en Vijfhuizen vaker positiever
scoren ten opzichte van de rest op de vragen over
zonneakkers. Zwanenburg en Abbenes / Buitenkaag
zijn juist negatiever ten opzichte van de rest. Deze
laatste twee dorpen scoren ook lager op de vraag of
zij het belangrijk vinden dat de gemeente
Haarlemmermeer duurzame energie stimuleert.
Zwanenburg hecht met name minder belang aan het
betrekken van omwonenden. Abbenes / Buitenkaag
scoort met name lager op de mogelijkheden voor
groen en recreatie.
Wind
Kijken we naar de significante verschillen op dorp/
wijkniveau, dan is te zien dat Hoofddorp en
Badhoevedorp vaker positief scoren op de
vraagstelling ten opzichte van de rest, waar bij de
dorpen Nieuw Vennep, Zwanenburg en Abbenes /
Buitenkaag negatiever zijn ten opzichte van de andere
dorpen/ wijken. Ook Burgerveen / Leimuiderbrug /
Weteringbrug/ zijn wat negatiever hierover.

31

Algemene houding t.o.v. windmolens

Ongeveer 1 op de 3 inwoners geeft aan geen behoefte
te hebben aan extra windmolens in het zoekgebied.
Kijkend naar de ranking, dan valt op dat twee
scenario’s vrijwel even hoog scoren in wenselijkheid,
namelijk ‘behoud huidige situatie’ en ‘A4’.Uiteindelijk
kiest de helft van de inwoners voor de huidige
situatie, zowel wenselijk als eerste keuze in de
ranking. Ongeveer twee-derde van de respondenten
(64%) kiest een hoogte onder de 100 meter. Bijna
driekwart van de respondenten vind het belangrijk
dat de gemeente Haarlemmermeer duurzame
energie opwekt. Dorpen/ wijken die hier lager op
scoren of dichter bij het zoekgebied liggen, zijn
negatiever over de voorgelegde scenario’s (tussen de
57% en 82% (zeer) onwenselijk). We zien ook dat
jongere generaties positiever zijn tegenover zowel de
scenario’s als het aantal windmolens. Uit de
resultaten blijkt dat het belangrijk is om bij de
acceptatie rekening te houden met de locatie.

Bijlagen

Bijlagen
Bijlage 1 – respons buiten Haarlemmermeer
Gemeente

Provincie

Gemeente

Provincie

Gemeente

Provincie

Aalsmeer (3)

Noord Holland

Katwijk

Zuid Holland

Waddinxveen

Zuid Holland

Alkmaar (2)

Noord Holland

Langedijk

Noord Holland

Waterland

Noord Holland

Amstelveen (2)

Noord Holland

Leiden

Zuid Holland

Westland

Zuid Holland

Amsterdam (8)

Noord Holland

Lisse (3)

Zuid Holland

Woerden

Utrecht

Apeldoorn

Gelderland

Maasdriel

Gelderland

Zaanstad

Noord Holland

Bloemendaal (3)

Noord Holland

Nieuwkoop(3)

Zuid Holland

Zoetermeer

Zuid Holland

Deventer

Overijssel

Nijmegen

Gelderland

Zuidplas

Zuid Holland

Duiven

Gelderland

Noordwijk (4)

Zuid Holland

Zutphen

Gelderland

Haarlem (15)

Noord Holland

Pijnacker Nootdorp

Zuid Holland

Heemstede (4)

Noord Holland

Raalte

Overijssel

Hellevoetsluis

Zuid Holland

Rotterdam (3)

Zuid Holland

Heusden

Noord Brabant

Sint Michielsgestel

Noord Brabant

Hillegom (7)

Zuid Holland

Teylingen (4)

Zuid Holland

Hilversum

Noord Holland

Tilburg

Noord Brabant

Hoorn

Noord Holland

Uitgeest (2)

Noord Holland

Kaag en Braassem (42)

Zuid Holland

Venlo

Limburg
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