MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 20
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Zon op dak – zon op land
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling bod in concept-RES (Regionale Energie Strategie)
Flevoland
Nummer Statenvoorstel: 2553567

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
Er in de structuurvisie zon (vastgesteld 18 juli 2018) ruimte geboden wordt voor 500 hectare “zon op
land” en na een eventuele gunstige evaluatie nog eens 500 hectare.;
Er in dezelfde structuurvisie veel aandacht is voor de landschappelijke kwaliteiten van “zon op land”;
In de landelijke gedragscode zon op land, de zonneladder leidend wordt gezien;
Er initiatieven in Flevoland zijn waarbij zonnepanelen geplaatst worden op constructies in het
landschap waarbij een dubbelfunctie gerealiseerd wordt. (voorbeeld is een parkeerplaats tegenover
Walibi van 40 hectare die overkapt wordt met zonnepanelen);
Overwegende dat:
Initiatieven zoals hierboven genoemd, nu niet opgeteld worden bij de te realiseren 500 hectare maar
gezien worden als zon op dak;
Deze zonneparken, landschappelijk gezien, dezelfde nadelen kennen als gewone zonneparken;

□

Verzoeken het college
-

/

□

Dragen het college op / X Spreken uit

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”.;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N Simonse (SGP) G.J.C. Ransijn (Forum voor Democratie) P. van der Starre
(50PLUS), H. van Ulsen (VVD), W. Boutkan (PVV)

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

