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 *2255262* 
 
Onderwerp 
Vaststelling Structuurvisie Zon  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van de Antwoordnota Structuurvisie 
2. De Structuurvisie Zon ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 

zonne-energie in het landelijk gebied, met in achtneming van de wijzi-
gingen die voortvloeien uit de antwoordnota, vast te stellen 

3. De Structuurvisie Zon pas in werking te laten treden na uitwerking van de 
verdeelsystematiek 

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken invulling te geven aan de verdeling 
van de hectaren en Provinciale Staten te betrekken bij de evaluatie na 
500 ha      

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen de opgave 'Duurzame Energie', programmaonder-
deel 'Ruimte voor energie'.  

 
3. Eerdere behandeling  

In de vergadering van Provinciale Staten op 18 april 2018 hebben uw Staten 
de Structuurvisie Zon in ontwerp vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben 
het ontwerp ter inzage gelegd van 26 april tot en met 6 juni 2018.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten zijn bevoegd voor het opstellen van de kaders voor het beleid 
voor zonne-energie.  

1.2. Uw Staten hebben door vaststelling van de Startnotitie grondgebonden 
zonne-energie op 7 juni 2017 opdracht gegeven aan ons college te komen 
tot een beleidsuitwerking voor zonne-energie. Dit is gedaan in de vorm 
van de Structuurvisie Zon. Deze is in ontwerp door uw Staten vastgesteld 
op 18 april 2018 en heeft zes weken ter inzage gelegen. Aan de hand van 
de binnengekomen zienswijzen heeft Gedeputeerde Staten een Ant-
woordnota opgesteld. Aan de hand hiervan is de Structuurvisie Zon op 
een aantal punten gewijzigd. De Structuurvisie ligt nu ter vaststelling 
voor. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na besluitvorming werken Gedeputeerde Staten een aantal zaken, zoals de 
verdeling, verder uit. Uw Staten wordt in het derde kwartaal van 2018 ge-
vraagd de Structuurvisie in werking te laten treden en in de Verordening voor 
de Fysieke Leefomgeving 2012 (VFL 2012) een artikel op te nemen over de 
tijdelijkheid van zonneparken. Bij het bereiken van 500 hectare aan initiatie-
ven wordt door ons college een tussenbalans voor uw Staten opgemaakt. De-
ze wordt in de vorm van een evaluatie aan uw Staten voorgelegd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De Structuurvisie Zon is een verruiming van het provinciaal ruimtelijke beleid 
uit het Omgevingsplan Flevoland (OPF) 2006. De Structuurvisie Zon biedt 
nieuw ruimtelijk beleid om grondgebonden zonne-energie in het landelijk ge-
bied mogelijk te maken. 
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Punten die vanuit de zienswijzen naar voren zijn gekomen hebben betrekking op het maximeren 
van 1.000 hectare, de verdelingssystematiek, mogelijkheden voor fondsvorming, koppeling met 
Verhaal van Flevoland, aanwijzen gebieden, taskforce samenwerking en een zonneladder. 

 
7. Beoogd effect 

Doel van de Structuurvisie Zon is de ontwikkeling van grondgebonden zonne-energie in het lan-
delijk gebied mogelijk te maken voor initiatiefnemers. De Structuurvisie Zon geeft met Bouw-
stenen kaders en biedt gemeenten een leidraad om nadere invulling te geven aan het beleid 
voor grondgebonden zonne-energie. 

 
8. Argumenten 

2.1 Met de Structuurvisie hebben uw Staten grip op de ontwikkeling van zonneparken in het lan-
delijk gebied. Als uitwerking hiervoor vindt na 500 hectare een evaluatie plaats. Deze wordt in 
uw Staten besproken. 
3.1 Een verdeling tussen gemeenten is van belang. 
De komende periode wordt de verdeling uitgewerkt. Dit voorkomt 'wie het eerst komt, die het 
eerst maalt' en kan er een kwalitatieve slag worden gemaakt  
4.1 De Structuurvisie Zon is het ruimtelijk beleidskader om het opwekken van grondgebonden 
zonne-energie in het landelijk gebied mogelijk te maken en draagt bij aan een invulling van de 
opgave Duurzame Energie. Daarnaast zijn er enkele vraagstukken die nadere uitwerking vragen 
en passen binnen deze opgave Duurzame Energie. 

 
9. Kanttekeningen 

Alleen de tijdelijkheid van 25 jaar moet in de verordening Fysieke Leefomgeving worden opge-
nomen. In lijn met de Structuurvisie wordt aan de gemeenten de nadere uitwerking gelaten. 
Van belang is om de periode van 25 jaar in de VFL 2012 vast te leggen. 
 
Voor monitoring van de bijdrage aan de opgave Duurzame Energie dient een methode te worden 
uitgewerkt.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Structuurvisie Zon. Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebon-

den zonne-energie in het landelijk gebied    

2191910      Tot  

Antwoordnota zienswijzen Structuurvisie Zon 2254611 Tot       

Startnotitie grondgebonden zonne-energie 2052783 Tot       
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