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 *2196014* 
 
Onderwerp 
Ontwerp Structuurvisie Zon: beleidskader ten behoeve van het opwekken van 
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied.  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De Structuurvisie Zon ten behoeve van het opwekken van grondgebonden 

zonne-energie in het landelijk gebied in ontwerp vast te stellen; 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma ‘Energie’, programmaonderdeel ‘Ruim-
te voor energie’.  

      
3. Eerdere behandeling  
Op 7 juni 2017 hebben uw Staten ons college opdracht gegeven te komen tot een 
beleidsuitwerking voor zonne-energie.  
 
In de Commissie Ruimte van 29 november 2017 hebben Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten gevraagd de inbreng van Provinciale Staten op de Bouwste-
nennotitie te verwerken tot de ontwerp Structuurvisie Zon.       
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Uw Staten hebben opdracht gegeven aan ons college te komen tot een beleidsuit-
werking voor zonne-energie: het formuleren van een maatregel uit het beoogde 
programma duurzame energie dat voortvloeit uit de nieuwe Omgevingsvisie, zoals 
beoogd in de nieuwe Omgevingswet die: 

• Resulteert in spelregels zon die duidelijk maken waar en onder welke 
condities de provincie initiatiefnemers ruimte biedt voor de ontwikkeling 
van grondgebonden zon. 

• Een basis creëert voor monitoring en evaluatie  
 
De ontwerp Structuurvisie Zon wordt ter vaststelling aan Provinciale Staten 
voorgelegd. Na vaststelling van het ontwerp zal het door Gedeputeerde Staten 
gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd ten behoeve van 
inspraak. 

 
5. Verdere behandeling PS 
De ontwerp Structuurvisie Zon wordt na uw instemming zes weken ter inzage 
gelegd. Na inspraak wordt de definitieve Structuurvisie Zon ter besluitvorming aan 
uw Staten voorgelegd. Dit is geagendeerd voor het tweede kwartaal van 2018.       
 

6. Korte toelichting op voorstel 
De ontwerp Structuurvisie Zon is een verruiming van het provinciaal ruimtelijke 
beleid uit het Omgevingsplan Flevoland (OPF) 2006. De ontwerp Structuurvisie Zon 
is nieuw ruimtelijk beleid om grondgebonden zonne-energie in het landelijk 
gebied mogelijk te maken. 
 
De afgelopen periode is gesproken met gemeenten, maatschappelijke organisa-
ties, initiatiefnemers en deskundigen over het nieuwe provinciale beleid voor 
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. Dit heeft geresulteerd in 
deze ontwerp Structuurvisie Zon. 
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Enkele belangrijke ijkpunten in dit proces en input voor de ontwerp Structuurvisie Zon waren:  
• Atelierweek zon, juni/juli 2017. Verslagen zijn beschikbaar.  
• Rapport ‘Zonneparken in het buitengebied van de provincie Flevoland’ door Bureau 

Wing/E&E Advies oktober 2017  
• Enquête ‘Houding Flevolanders ten opzichte van grondgebonden zonne-energie’ door Moti-

vaction augustus 2017  
• Mini-symposium Zon voor Statenleden 11 oktober 2017  
• Periodieke overleggen met medeoverheden en stakeholders 
• Behandeling Bouwstenennotitie in commissie Ruimte 29 november 2017 
• Botsproeven op 21 december 2017, 11 en 18 januari 2018 

 
7. Beoogd effect 
Het doel van de Structuurvisie Zon is de ontwikkeling van grondgebonden zonne-energie in het 
landelijk gebied mogelijk te maken voor initiatiefnemers. De ontwerp Structuurvisie Zon geeft 
kaders en biedt gemeenten een leidraad om nadere invulling te geven aan het beleid voor grondge-
bonden zonne-energie. 
   
8. Argumenten 
1.1 De ontwerp Structuurvisie Zon biedt een ruimtelijk kader  
De ontwerp Structuurvisie Zon geeft kaders en biedt gemeenten een leidraad om nadere invulling te 
geven aan het beleid voor grondgebonden zonne-energie. Voor invulling van dit beleidskader is 
vertrouwen een belangrijk uitgangspunt. Vertrouwen in de Flevolandse initiatiefnemers en in onze 
medeoverheden. 
1.2 De ontwerp Structuurvisie Zon draagt bij aan de opgave Energie 
Om de opgave voor Energie mogelijk te maken en te komen tot een energieneutraal Flevoland in 
2030 is beleid nodig om het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied 
mogelijk te maken. 
Tot nu toe is er geen provinciaal beleid dat specifiek is toegesneden op grondgebonden zonne-
energie. Daarom wordt het toetsingskader voor initiatieven nu gevormd door algemeen beleid inzake 
de toelaatbaarheid van bebouwing in het landelijk gebied. Specifiek beleid voor grondgebonden 
zonne-energie geeft een nieuw toetsingskader. Door verruiming van het huidige ruimtelijk beleid 
voor grondgebonden zonne-energie kan een bijdrage worden geleverd aan de doelstelling ‘Flevoland 
energieneutraal 2030’. Tevens sluit het nieuwe beleid aan bij de opgaven ‘Ruimte voor initiatief’ en 
het ‘Verhaal van Flevoland’ en de Flevo-principes uit de Omgevingsvisie ‘Verrijk met eigenheid, ‘Doe 
mee en draag bij’ en ‘Mensen maken Flevoland’.  
1.3 Draagvlak 
Uit de bestuurlijke en ambtelijke overleggen blijkt dat de partners uit de regio achter dit beleids-
kader staan. De uitvoerbaarheid van het beleid is door middel van zogenoemde ‘botsproeven’ (be-
handelen van casussen uit de regio) met partners onderzocht. De conclusies die uit deze interactie 
zijn voortgekomen zijn gebruikt als input om de ontwerp Structuurvisie Zon vorm te geven. 
 

9. Kanttekeningen 
Voor de monitoring van de bijdrage aan de opgave Energie dient een methode te worden uitgewerkt. 
 

10. Bijlagen 
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