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Geacht college en leden van de bezwaren commissie, 

Hierbij teken ik, na bestudering van alle stukken, bezwaar aan tegen voorgemelde vergunning 

bekend onder zaaknummer 11183268. 

Zoals Dhr Martijn Heeg beschrijft in zijn “Onderbouwing : dd 14 maart 2022” lijkt alles te 

passen, bij gebruik van een afbeelding van Google Maps, hiermee worden eerdere niet 

gerespecteerde grenzen voor het gemak meegenomen. Als u naar de officiële Groene As 

tekeningen kijkt, zoals bijgevoegd, ziet u dat er zonnepanelen gepland worden in het gebied 

behorende tot de Groene As / Ecologische zone, dit lijkt mij onacceptabel mede omdat de 

Golfbaan op meerdere plaatsen rond de golfbaan al misbruik maakt van deze zo belangrijke 

groene zone, welke onderdeel is van de EHS. 

Zoals ik tijdens de recente opening van het Fietspad door de knoop A9, in het bij zijn van 

wethouder M Sedee, ook al melde is het van groot belang de Groen As en haar afmetingen te 

respecteren, het mag duidelijk zijn dat een zonnepanelen veld hierin zeker niet past en 

bescherming van dit gebied, ook voor het college, op een hoge prioriteit moet kunnen rekenen. 

Met een zonnepanelen veld van 88 kW, lijkt mij een energie opslag noodzakelijk, immers de 

Golfbaan meldt hiermee zelfvoorzienend te willen zijn. Zo ja waar is deze accu (energie opslag) 

locatie gepland en met welke omvang? En maakt, de overstap naar uitsluitend elektrisch 

onderhoudsmaterieel onlosmakend deel uit van dit plan? Aanwonende zoals ik worden 

regelmatig gewekt rond 06:00h door de brandstof aangedreven onderhoudsmachines, dit 

ondanks de Schiphol geluidsisolatie van onze woningen. 

Dhr. M. Heeg en de stukken melden ook dat het beoogde gebied binnen het LIB valt, maar is 

er ook gekeken naar de veiligheidszones, van de Schiphol Oostbaan 22-04 en 

Buitenveldertbaan 27-09, een zonnepanelen veld van 88 kW lijkt mij hier ivm veiligheid niet in 

te passen. 



Tot slot vraag ik me af, wat de mogelijke effecten kunnen zijn op de radar en wolkenmeter ter 

plaatsen? 

Uiteraard ben ik bereid waar nodig aanvullende informatie te verstrekken en hoop ik niet 

afgedaan te worden met een opmerking dat ik geen belanghebbende ben ivm de afstand tot 

mijn woning. Immers de Groene As / Ecologische zone is in een ieder zijn/haar belang, dus 

ook het toezicht op bescherming van deze zone, die direct achter mijn woning langs loopt. 

In afwachting op uw reactie en/of een geruststellende onderbouwing namens de LVNL, en 

Groene As / EHS specialisten, verblijf ik,  

hoogachtend, 
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Bijlage : Tekening Groene-As ter plaatse geplande zonnepanelen veld 
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