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Uw presentatoren van vanavond

Fleur van de Wolfshaar
Sunvest

Marinda de Vries
Sunvest

David Huijben
Haver Droeze
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Heeft u vragen?

• U kunt via de chat vragen stellen aan ons panel van experts

• Veel gestelde vragen zullen we live in de uitzending behandelen (tot 21:00 uur)

• Een overzicht van de vragen en antwoorden komt achteraf beschikbaar via onze website

• Zijn er te veel vragen, dan beantwoorden we ze later

• U kunt ons altijd bereiken via de website of mailen naar itc-pct@sunvest.nl

Onze experts zitten klaar om uw vragen te beantwoorden

• Thomas Dietz (Sunvest)

• David Huijben (landschapsarchitect Haver Droeze)

• Jeroen Schmaal (Sunvest)

• Marinda de Vries (Sunvest)

• Fleur van de Wolfshaar (Sunvest)

Praktische zaken

mailto:itc-pct@sunvest.nl
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1. Introductie Sunvest en het project

2. Het proces

3. Het ontwerp

4. Financieel particperen

5. Planning

6. Aflsuiting

Inhoud
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Sunvest

• Nederlands projectontwikkelaar gespecialiseerd in
ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen

• 500 MWp aan zonneparken in beheer en ontwikkeling

• Focus op Natuurlijke Zonneparken: veel aandacht voor
omgeving, landschappelijke inpassing, biodiversiteit en
participatie door de lokale gemeenschap

Samenwerking tussen ProfiNRG en Green Giraffe

• ProfiNRG heeft al meer dan 1000 zonnedaken en 10
zonneparken gerealiseerd

• Green Giraffe heeft financieel advies geleverd bij financiering
van ruim EUR 30 miljard aan wind- en zonne-energieprojecten

Over Sunvest
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Holland Solar

• Via ProfiNRG lid van Holland Solar: we onderschrijven de gedragscode Zon op Land
Principes

1. Betrekken omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid om financieel
te participeren

2. Een goede locatie keuze en vormgeving, die meerwaarde biedt aan de natuur ter plekke.
Omwonenden zullen mee kunnen profiteren

3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het
zonnepark

Gedragscode Zon op Land
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Locatie
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Locatie

Pauzelandschap
De komende jaren wordt het bestaande ITC-PCT
bedrijventerrein stap voor stap uitgebreid. Het
gebied ten oosten van de kaart rechts is bijna
gevuld, dat is Fase 1. Daarna wordt het gebied Fase
2 ontwikkeld en gevuld met bedrijven. Als laatste is
Fase 4 aan de beurt, waar het plangebied voor het
zonnepark zich bevindt.

Het zonnepark vervult de rol van pauzelandschap.
Langzaam wordt het omringd door het PCT terrein

Fase 4
Start ~ 2050 

Fase 3
Vol ~ 2050 

Fase 2
Vol ~ 2035
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Voorlopige opzet

• 20 hectare

• Ca. 65.000 zonnepanelen

• Gericht op het zuiden

• 28 MWp capaciteit

• 21.000 MWh per jaar productie

• Stroomleverancier voor met name het ITC PCT 

bedrijventerrein

• Na 25 jaar worden de panelen weer 

verwijderd en gerecycled

Technisch ontwerp
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• 2019/2020: Planvorming in afstemming met
verschillende partijen

• Januari 2021: Principeverzoek ingediend door
Sunvest bij de gemeente Alphen aan den Rijn

• Februari 2021: Goedkeuring principeverzoek
door de gemeente Alphen aan den Rijn

• April 2021: Start gesprekken met omwonenden
• 25 mei 2021: eerste digitale inloopavond

Hazerswoude-Dorp

Doel informatieavond:

1. Informatie delen initiatief zonnepark ITC PCT

2. Vragen die er leven beantwoorden

3. Feedback verzamelen. Hoe kunnen we het plan

verbeteren

Tot nu toe



2. Proces

11

• Landschappelijk inpassingsplan
• Archeologisch onderzoek
• Stikstofberekening
• Ruimtelijk Onderbouwing rapport met aandacht 

voor
• Geluid
• Straling
• Warmteontwikkeling

• Flora en Fauna onderzoek
• Participatieverslag

Onderzoeken en rapporten
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Landschap en beleid
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Historie
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Inrichtingsvoorstel
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Natuur
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1. Het vergroten van biodivesiteit door de contrasten in
het huidige landschap te vergroten

2. Tijdelijk vasthouden van zoet water met daarmee de
ontwikkeling van natte graslanden. Hiermee wordt
tevens zoete kweldruk tegengewerkt

3. Groene en bloemrijke randen voor veel soorten
insecten, vogels en vleermuizen

4. De ontwikkeling van natuur in combinatie met de
opwekking van groene energie

5. Gebruik van streekeigen planten

6. Agrarisch duurzaam door behoud van percelering en
infrastructuur voor hetvatten agrarisch gebruik

7. Relatief lage hoogte zonnepanelen in vergelijking met
de hogere gebouwde ontwikkeling op het ITC PCT

Toegevoegde waarden aan het landschap
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Intentie tot samenwerking met lokale energiecoöperatie
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Postcoderoosproject

Sunvest en Energiek Alphen aan den Rijn zijn van plan om een postcoderoosproject te
ontwikkelen. Daarbij kunnen mensen zonnepanelen kopen of huren en profiteren van
het rendement van de zon, naast op hun eigen dak

Zon op dak
Een lokale actie opzetten om zon op daken te stimuleren waarbij 500 huishoudens
tegen gereduceerd tarief zonnepanelen en omvormers kunnen aanschaffen en laten
installeren door een lokale installateur, gelijk met de bouw van het zonnepark

Omgevingsfonds
• Zodra zonnepark is uitontwikkeld (en het park er zeker komt) betaalt Sunvest 15 jaar

lang een vast bedrag per opgewekte MWh (of evt. uitkering ineens) aan het
omgevingsfonds

• Het omgevingsfonds bepaalt waaraan het bedrag wordt uitgegeven en op welke
manier de omgeving profiteert

Financieel participeren (plan)
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Indicatief overzicht

Wat

0. Principeverzoek

1. Vergunningsfase

2. Subsidie

3. Financiering

5. Bouwen

6. Start levering stroom

7. Exploitatie

Wanneer

2021

Q1 2022

2022

Q1 2023

Q3 2023

2023

Q4 2023 (25 jaar)
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Samenvatting

Kernpunten

• Ontwikkelen Natuurlijk Zonnepark vlakbij het

ITC PCT bedrijventerrein

• Stroomleverancier voor met name het ITC PCT

bedrijventerrein

• Meerwaarde zonnepark: opwekken duurzame

elektriciteit, vergroten biodiversiteit,

natuurwaarde en tijdelijke waterberging

• Volgende informatieavond: eind juni



5. Proces vanaf nu 

24

Vervolgstappen

• Verwerken van feedback in het plan

• Verslag, opname, presentatie en Q&A van de

informatieavond vindt u op onze website

Marinda@sunvest.nl
Itc-pct@sunvest.nl
https://sunvest.nl/zonnepark-itc-pct/ Bedankt voor uw aandacht!

Voor vragen of informatie

mailto:Itc-pct@sunvest.nl
mailto:Itc-pct@sunvest.nl
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www.sunvest.nl
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