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Verslag informatieavond Zonnepark ITC PCT 25 mei 2021 
Op dinsdag 25 mei heeft Sunvest een informatieavond georganiseerd voor de 
inwoners van Hazerswoude-Dorp en omgeving. In dit verslag wordt een reflectie 
gegeven van de vragen en feedback van bezoekers tijdens de informatieavond.  

Opzet van de informatieavond 

De inloopavond voor bewoners werd deze keer digitaal gehouden via een Microsoft 
Teams live evenement in verband met de huidige maatregelen omtrent het corona 
virus. Op deze manier was iedereen in de gelegenheid om de informatieavond bij 
te wonen, vragen te stellen en feedback te geven op de plannen voor zonnepak ITC 
PCT. 

Om de bewoners te informeren over de informatieavond heeft Sunvest op 
meerdere manieren geprobeerd om de inwoners van Hazerswoude-Dorp en 
omwonenden van het project te bereiken. Sunvest heeft meer dan 500 brieven 
gestuurd naar omwonenden van het project in een straal van ruim 800 meter 
rondom de projectlocatie met een uitnodiging voor de informatieavond. Daarnaast 
heeft Sunvest een persbericht verstuurd met een digitale uitnodiging naar 
bewoners in de omgeving via lokale media, zoals het huis-aan-huis blad De Groene 
Hart Koerier. Op haar website heeft Sunvest een nieuwsbericht geplaatst met de 
uitnodiging voor de informatieavond.  

Via de directe link in de brief en via de website konden bewoners zich aanmelden 
om de informatieavond bij te wonen. Drie dagen voor de avond kregen alle mensen 
die zich hadden aangemeld de link toegestuurd met informatie hoe zij toegang 
konden krijgen tot de presentatie. Daarnaast is de directe link naar live evenement 
ook op de website geplaatst. 

Voorafgaand aan de informatieavond waren er circa 25 aanmeldingen binnen 
gekomen via de website. De informatieavond is online bezocht door 16 bezoekers. 

Op de informatieavond hielden de medewerkers van Sunvest en 
landschapsarchitect David Huijben van Haver Droeze een presentatie over 
Zonnepark ITC PCT. Er werd informatie gedeeld over de geschiedenis van het 
project, de locatie en het proces tot nu toe. De landschapsarchitect deelde de 
plannen voor het landschappelijk ontwerp van het zonnepark en vertelde meer 
over de historie van het gebied. Daarna werden de participatiemogelijkheden en 
de planning besproken. 

Tijdens de presentatie konden bewoners hun vragen stellen en feedback geven via 
de chat. De meeste vragen werden live behandeld door medewerkers van Sunvest 
of door Landschapsarchitect David Huijben van Haver Droeze. 

 

http://www.sunvest.nl/
mailto:itc-pct@sunvest.nl


  
 

 
 
 
 
 
 
Sunvest Ontwikkeling B.V. 
Maarssenbroeksedijk 37 
3542 DM UTRECHT 
 
www.sunvest.nl 
itc-pct@sunvest.nl  
 
030 341 0999 
 
KVK 
74864092 
 
 

Reacties van Bezoekers 

Het was een constructieve avond waarbij de bewoners veel vragen stelden over de 
plannen voor Zonnepark ITC PCT. In totaal werden er circa 30 vragen gesteld door 
de aanwezigen. Veelbesproken thema’s worden hieronder uitgelicht.    

• Een belangrijk thema voor vragen was de locatie van het toekomstige 
zonnepark en de relatie met de uitbreiding van het ITC PCT 
bedrijventerrein. Er werd uitgelegd dat het zonnepark een functie voor 
“pauzelandschap” zal gaan vervullen in afwachting van industrialisatie 
van het gebied. Sunvest zal waarschijnlijk een deel van de opgewekte 
elektriciteit gaan leveren aan bedrijven op het ITC PCT terrein en de 
rest op het stroomnet. 

• Er kwamen een aantal vragen binnen over de 
participatiemogelijkheden bij Zonnepark ITC PCT. Een aantal mensen 
vroegen zich af hoe zij zouden kunnen profiteren van de komst van het 
zonnepark als zij zelf al zonnepanelen op hun dak hebben liggen. 
Indirect kunnen alle inwoners van Hazerswoude-Dorp en de gemeente 
Alphen aan den Rijn profiteren via het omgevingsfonds. Vragen met 
betrekking tot de participatie en het postcoderoosproject kunnen 
gesteld worden aan Energiek Alphen aan den Rijn via het volgende 
emailadres: info@energiekalphen.nl  

Een compleet overzicht van alle gestelde vragen en de antwoorden kunt u 
terugvinden op de website. 

Aanpassingen aan ons plan naar aanleiding van de avond 

Sunvest is erg blij met alle vragen en feedback die zij ontvangen hebben op de 
plannen voor Zonnepark ITC PCT. Aan de hand hiervan gaat Sunvest een aantal 
dingen uitwerken en overleggen met onder andere de landschapsarchitect. 

• De aankomende maand zal Sunvest samen met Energiek Alphen aan 
den Rijn de participatie voor omwonenden en inwoners van de 
gemeente Alphen aan den Rijn verder uitwerken. Op de volgende 
informatieavond eind juni zullen de participatiemogelijkheden in meer 
detail gedeeld worden. 

• Sunvest zal samen met de landschapsarchitect de mogelijkheden voor 
recreatie en wandel- of fietsroutes rondom het park bespreken.  
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Publicatie van dit verslag 

Dit verslag is opgesteld door Sunvest met input van de experts die aanwezig waren 
op de bewonersavond. Het verslag zal op de Sunvest website worden gepubliceerd. 
Eventuele reacties van bezoekers op de informatieavond op dit verslag zullen 
worden gebruikt om het verslag te verbeteren. 
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