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Evaluatie 1e tranche Structuurvisie Zon  

Datum beeldvorming 
 

22 september 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Aanleiding voor het organiseren van de 
beeldvorming is de evaluatie van de 1e tranche 
Structuurvisie Zon. Hierover is op 10 juni 2021 een 
mededeling naar PS verstuurd.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming informeert de statenleden over 
de evaluatie van de 1e tranche van 500 hectare. 
Ook wordt een toelichting gegeven op mogelijke 
aanpassingen in het beleid Zon, in aansluiting op 
de aanbevelingen van het evaluatierapport en de 
motie Zon op Dak van 27 mei 2020. De 
beeldvorming wordt gebruikt om te peilen en 
toetsen bij de statenleden hoe de resultaten van 
de evaluatie gebruikt kunnen worden voor een 
eventueel vervolg. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

School-opstelling 
Verschillende tafels met stoelen 
Doel:                  interactief informeren 
Type gesprek:   zenden, met vragen stellen 
Onderwerp:       één onderwerp 
Sfeer:                (in)formeel 
Welke rollen:     kaderstellend, controlerend 
Denk aan:          ‘college’, interactieve  
                            presentatie 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

Een uur 
 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Provinciale Staten hebben op 18 juli 2018 de 
Structuurvisie Zon vastgesteld ten behoeve van de 
realisatie van grondgebonden opstellingen voor 
zonne-energie in het landelijk gebied. In de 
Structuurvisie Zon is een oppervlakte van 1.000 
hectare vastgesteld, waarvan alleen de eerste 500 
hectare is vrijgegeven. Onderdeel hiervan is een 
evaluatie van de 1e  tranche van 500 hectare die 
door Gedeputeerde Staten wordt opgemaakt. Deze 

 
 
 
30 juni 2021 
 
CZ 
 
Evaluatie 1e tranche Structuurvisie Zon  
   
 

 
2814115 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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evaluatie gaat vooraf aan een besluit over 
openstelling van de 2e tranche. 
 
Op 10 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten een mededeling over de 
evaluatie van 1e tranche van de Structuurvisie Zon 
(#2796691) en het evaluatierapport (#2796827) 
toegezonden. 
 
De 1.000 hectare van de Structuurvisie Zon maakt 
als zodanig onderdeel uit van de Concept 
Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland, die 
door Provinciale Staten is vastgesteld op 27 mei 
2020. In het kader van de vaststelling is een motie 
(#2619502) aangenomen dat initiatieven voor het 
plaatsen van zonnepanelen die landschappelijk 
gezien een zelfde impact hebben voor de omgeving 
als "zon op land", opgeteld moeten worden bij de 
te realiseren 500 hectare zon op land ondanks dat 
ze juridisch gezien misschien beschouwd moeten 
worden als "zon op dak". 
 
Gedeputeerde Staten hebben, op grond van de 
omgevingsverordening Flevoland, de bevoegdheid 
de tweede tranche van 500 hectare open te stellen, 
nadat Provinciale Staten hebben kennis genomen 
van de evaluatie van de 1e tranche. In 2020 is 
echter toegezegd dat dit besluit over de 
openstelling van de 2e tranche wordt voorgelegd 
aan Provinciale Staten.  
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Presentatie 
Naar verwachting zal een uur nodig zijn 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

extern adviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

De input van de commissie RND wordt 
meegenomen in een voorstel tot openstelling van 
de 2e tranche van de structuurvisie Zon en het 
aanpassen van provinciaal beleid en regelgeving 
over zonne-energie. Voorgenomen planning: 
• Commissie RND Beeldvormend november 2021 
• Commissie RND Oordeelsvormend november of 

januari 2021 
• Besluit openstelling 2e tranche en beleid Zon 

PS december 2021 of januari 2022 
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Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Mededeling Evaluatie 1e tranche structuurvisie Zon 2796691 Ja 

Evaluatierapport  1e tranche Structuurvisie Zon 2796827 Ja 

Motie Zon dak 27-5-2020 2619502 Ja 
  


