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Opbouw
• Waar komen we vandaan? Relevante besluitvorming
• Evaluatie Structuurvisie Zon (door Antea)

• Opzet
• Aanbevelingen

• Opvolging aanbevelingen
• Proces vervolg



Relevante besluitvorming

18 juli 2018: PS stelt beleidskader Structuurvisie Zon vast

27 mei 2020: Vaststelling Concept RES
• PS motie: tel zonnepanelen op daken met zelfde landschappelijke impact als zon op land mee in 1000 ha 

30 juni 2021: Vaststelling RES 1.0

13 oktober 2021: Vaststelling PS Programma Landschap van de Toekomst
• Biedt handvatten voor ruimtelijke kwaliteit



Bouwstenen Structuurvisie Zon
Vertrouwen in Flevolandse initiatiefnemers en medeoverheden 

• Initiatief staat centraal
• (Energie)Opgave staat voorop 
• Bundel en combineer
• Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten
• Een zonnepark is tijdelijk
• Betrokkenheid en draagvlak



Verdelingssystematiek Structuurvisie 
Zon
Energieopgave: 

• 2030 Flevoland energieneutraal
• Maximaal 1000 ha oppervlakte zonnepanelen in het landelijk gebied
• Openstelling 1000 ha in 2 tranches

• 1e tranche van 500 ha: opstellen verdeling in goed overleg met 
gemeenten

• Openstelling 2e tranche na evaluatie en lessen uit 1e tranche



Evaluatie Structuurvisie Zon 

• 440 ha in procedure en zicht op volledig vullen 1e tranche
• Evaluatie 1e tranche Structuurvisie zon door Antea:

• Welke lessen trekken uit verstrekken van de eerste 500 ha?
• Welke bijdrage is geleverd aan de invulling van het lokale beleid en aan 

de coördinatie van de vergunningverlening?
• Welke lessen trekken provincie en gemeenten uit de uitvoering van de 

Structuurvisie Zon tot op heden? 
• Is er behoefte aan (meer) zon in landelijk gebied dan nu al vrijgegeven?



Hectares in procedure

• Noordoostpolder 236,1
• Zeewolde 71,5
• Dronten 86*
• Almere 19
• Lelystad 30
• Urk 4
• TOTAAL 446,6
* Dronten exclusief 35 hectare ‘Carport Biddinghuizen’, totaal incl 481,6 hectares 



Algemene conclusies Evaluatie

Er is geen aanleiding de Structuurvisie Zon fundamenteel aan te passen:
• Structuurvisie heeft kaderstellende en richtinggevende rol vervuld bij het 

vervullen van het lokale beleid, maar verduidelijking is wenselijk 
• Heeft veelal een impuls gegeven aan de ontwikkeling van lokaal beleid
• Bewustwording op het gebied van landschappelijke kwaliteit, kan als effect 

worden gezien
• De doelen dragen actief bij aan het realiseren van de energiedoelstellingen
• Toevoegen van zonneladder niet noodzakelijk omdat gemeenten deze in de 

praktijk al gebruiken



Conclusie gemeenten over verdeling 
500 ha
Gemeenten zijn tevreden over de wijze waarop onderling snel en soepel 
verdeling is geregeld;
Pragmatische afspraak, gericht op actuele kansrijke projecten.

Gemeenten zien graag zelfde werkwijze voor 2e tranche



Conclusies tav proces
• Aanloop ‘hobbelig’; top down proces, met weinig echte samenwerking
• Gemeenten ongelukkig met politieke focus op landbouwgrond: landelijk 

gebied is meer dan dat
• Terughoudendheid over zon op agrarische grond wordt door meeste 

gemeenten gedeeld
• Betere samenwerking bij uitvoering geleidelijk tot stand gekomen
• Lastige gesprekken over landschappelijke inpassing 
• Beschikbare netcapaciteit en betrekken netbeheerder aandachtspunt 
• Maatschappelijk draagvlak tot nu toe zelden een probleem



Conclusies per bouwsteen
1. Initiatief staat centraal: 
• Geboden ruimte is door de gemeente opgepakt 
• Positieve houding als initiatieven passen in lokaal en provinciaal 

beleid

2. Opgave voorop als vanzelfsprekendheid:
• ‘Zon op land’ ingebed in de provinciale energiedoelstelling, nu ook in 

de lokale energie-doelstellingen
• Op basis van die lokale energievisie is specifiek beleid ontwikkeld voor 

zonnevelden (m.u.v. Almere)



Conclusie per bouwsteen vervolg

3. Bundel en combineer:
• Afhankelijk van initiatieven handelen gemeenten in de praktijk naar deze 

bouwsteen

4. Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten:
• Deze bouwsteen heeft tot discussies aanleiding gegeven. De gemeenten 

willen ruimte voor lokale afwegingen, maar ervaren veel weerstand vanuit 
provincie 

• Zowel gemeenten als provincie zien graag een duidelijk kader voor 
landschappelijke inpassing met afwegingsruimte voor lokaal maatwerk



Conclusie per bouwsteen vervolg

5. Een zonnepark is tijdelijk:
• De tijdelijkheid is in elk lokaal beleid als uitgangspunt opgenomen 

6. Betrokkenheid en Draagvlak:
• In uiteenlopende mate geven gemeenten actief invulling aan deze 

bouwsteen
• Vaak wordt gestreefd naar een vorm van lokaal (mede)eigenaarschap 



Opvolging aanbevelingen evaluatie



Opvolging aanbevelingen evaluatie



Opvolging aanbevelingen evaluatie

Aanbeveling Opvolging relevant voor Provincie door:
5 Uit het oogpunt van duidelijkheid over 

de opgave is een begrenzing in 
hectares prima.
Uiteindelijk draait het echter om het 
behalen van de totale energieopgave. 
Dat pleit ervoor
om zon op land niet op zichzelf te 
beschouwen maar te plaatsen in de 
integraliteit van de
totale opgave 

• Kijkend naar de totale opgave is er geen 
aanleiding het aantal hectares te herzien 

• Bij de bepaling van 1.000 hectare is uitgegaan 
van de vuistregel van een opwekcapaciteit van 
1 MWp per hectare

• Bij de monitoring van de eerste tranche is, om 
zeker te stellen dat de minimaal beoogde 
opwekcapaciteit wordt behaald, ervoor 
gekozen om bij het oppervlak van het 
zonnepark, dat meetelt, uit te gaan van het 
netto-paneeloppervlak 

• Voorgesteld wordt deze zelfde rekenwijze ook 
te hanteren bij de tweede tranche



Opvolging aanbevelingen evaluatie



Opvolging aanbevelingen evaluatie



Andere relevante aandachtspunten

Opvolging door Provincie
1 PS motie 27 mei 2020 Zon op dak: tel 

zonnepanelen op daken met zelfde 
landschappelijke impact als zon op land mee 
in 1000 ha 

• Afspraken met gemeenten in portefeuillehouders-
overleg (RES) over grootschalige carports en/of 
andere overkappingen in het buitengebied

• Hoewel deze juridisch gezien kunnen kwalificeren als 
‘zon op dak’ hoeven deze niet aan de provincie te 
worden voorgelegd ter toetsing aan de bouwstenen 
van de structuurvisie Zon

• Deze zonnepanelen worden wel meegerekend bij de 
1.000 ha ‘zon op land’

2 Zorg voor een kaart van werkingsgebied die 
niet tot discussie leidt. Vervolgens dient die 
kaart ook gerespecteerd te worden.

Zorg dat dezelfde kaart wordt opgenomen in zowel 
Structuurvisie Zon, omgevings-programma als 
omgevings-verordening met behoud van 
oorspronkelijke intentie



Andere relevante aandachtspunten



Voorstel tot openstelling 2e tranche omdat:
• Structuurvisie geen aanleiding geeft deze fundamenteel aan te passen
• Er voor opvolging aanbevelingen evaluatie geen knelpunten zijn
• Dit gemeenten duidelijkheid geeft t.a.v. nieuwe aanvragen 

Proces vervolg



Verder tijdspad
• November, beeldvormende ronde openstelling 2e tranche Statencommissie 

RND
• November/december oordeelsvormende ronde openstelling 2e tranche 

Statencommissie RND *
• Januari, besluitvorming PS over openstelling 2e tranche en vaststelling 

beleid zon * 

* Tijdpad afhankelijk van input beeldvormende rondes
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