
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: B 

((In te vullen door de griffier) 

Onderwerp:  Zonnepanelen op gietwaterbassins 

Agendapunt: 10a 

Onderwerp Statenvoorstel: Ontwerp aanpassing zonbeleid en openstelling tweede tranche 
structuurvisie Zon 

Nummer Statenvoorstel: 2886238 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 20 april 2022 

Constaterende dat: 
- De structuurvisie zon gewijzigd is door de wijziging van de regels grondgebonden zonne-energie; 

- De energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne enorm gestegen zijn; 

- Glastuinders extra geraakt worden door de gestegen energieprijzen; 

Overwegende dat: 
- Glastuinders over gietwaterbassins beschikken, waarop zij zonnepanelen zouden willen plaatsen om 

op deze manier de energiekosten te verlagen; 

- Het nieuwe zonbeleid dit niet zou toestaan; 

- Verschillende glastuinders belangstelling hebben voor deze oplossing; 

- Het plaatsen van zon op waterbassins geen inbreuk doet op het gebruik als landbouwgrond, omdat er 

op de plekken van de waterbassins geen gewassen worden verbouwd; 

 
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum) 

X De tekst van beslispunt(en), zijnde  

 

2. De Ontwerp Verordening inzake wijziging 

regels grondgebonden zonne-energie in het 

landelijk gebied Flevoland vast te stellen, 

bestaande uit onder andere het verbod op zonne-

energie op agrarische gronden en de 

gelijkstelling in het landelijk gebied van grotere 

oppervlakken zon op dak met zon op land, en 

deze vrij te geven voor terinzagelegging. 

  
X  te vervangen door  

 

2. De Ontwerp Verordening inzake wijziging regels 

grondgebonden zonne-energie in het landelijk 

gebied Flevoland vast te stellen, bestaande uit 

onder andere: 

- Het verbod op zonne-energie op agrarische 

gronden met uitzondering van gietwaterbassins bij 

glastuinbouwbedrijven; 

- en de gelijkstelling in het landelijk gebied van 

grotere oppervlakken zon op dak met zon op land;  

en deze vrij te geven voor terinzagelegging. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Toelichting: 

Uit ambtelijke navraag blijkt dat het verwerken van de uitzondering van het verbod op gietwaterbassins leidt 

tot de volgende wijzigingen in de ontwerp verordening: 

1) Wijzigingen in de ontwerpwijziging van de bestaande omgevingsverordening: 

- Aan artikel 2.21 wordt op alfabetische wijze de volgende begripsomschrijving toegevoegd: 

Uitzondering glastuinbouw i.r.t. zonne-energie in landelijk gebied:  het gebied dat in een 

bestemmingsplan de bestemming agrarisch heeft met de mogelijkheid van de uitoefening van een 

glastuinbouwbedrijf met bijbehorende kassen en dat als zodanig is aangegeven op de kaart 

Grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. 

- In artikel 2.26 wordt, onder vernummering van de leden 3 tot en met 5 naar 4 tot en met 6, een 

nieuw derde lid ingevoegd luidende: 

3. In afwijking van het tweede lid mag een bestemmingsplan een grondgebonden opstelling voor 

zonne-energie toelaten op gietwaterbassins in het gebied zoals aangegeven op de kaart 

Grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. 
2) Wijzigingen in de ontwerpwijziging van de nieuwe omgevingsverordening: 

- aan artikel 14.23 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

3. Uitzondering glastuinbouw i.r.t. zonne-energie in landelijk gebied is het gebied waaraan in een 

omgevingsplan de functie van glastuinbouw is toegedeeld en waarvan de geometrische begrenzing is 

vastgelegd in Bijlage II. 

- aan artikel 14.28 wordt, onder vernummering van de leden 3 tot en met 5 naar 4 tot en met 6, een 

nieuw derde lid ingevoegd luidende: 

3. In afwijking van het tweede lid mag een nieuw(e wijziging van een) omgevingsplan een 

grondgebonden opstelling voor zonne-energie toelaten op gietwaterbassins in het gebied Uitzondering 

glastuinbouw i.r.t. zonne-energie in landelijk gebied. 

 

Bijgevoegd is de kaart ‘Grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied’. Daarin is de uitzondering van 

het verbod op zon op land op agrarische gronden voor glastuinbouwgebieden in het landelijk gebied van de 

provincie opgenomen. Het gaat dan om glastuinbouwgebieden rondom Luttelgeest/Marknesse en Ens. Het 

glastuinbouwgebied in Almere ligt in stedelijk gebied en staat om die reden niet op de kaart. 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: C. Straatsma (GroenLinks), Y.B. den Boer (D66), M. Dubois (PvdA), L. Schenk 
(ChristenUnie), J. van Slooten (CDA) 

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 

 

 

 

 



PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

GroenLinks   

CDA   

PvdA   

ChristenUnie   

SP   

D66   

PvdD   

SGP   

Fractie Van der Starre   

DENK   

Forum voor Democratie   

GO   

50PLUS   

   

Het amendement is: Aangenomen Verworpen 

 

  

 

 

Het amendement wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 20 april 2022. 

Statengriffier voor deze,  Voorzitter  voor deze, 

S.H.W. Peters 

Adjunct griffer 

 J.N. Simonse 

Vicevoorzitter 

   


