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  Soort publicatie:  
• Besluit van algemene strekking 
• Plan 

• Algemeen verbindend voorschrift dwz verordening, 
nadere regels, openstellingsbesluit 

• Structuur- of omgevingsvisie 
Metagegevens: 
Beleidsonderwerp 
Ruimte en infrastructuur - Organisatie en beleid 
Gebiedsmarkering    
Plaats  
Straat + huisnummer 
Postcode + huisnummer 
Wegnummer + hectometerpaal 
Coördinaten 

Almere, Bant, Biddinghuizen, Creil, Dronten, Emmeloord, Ens, Espel, 
Kraggenburg, Lelystad, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten, 
Swifterbant, Tollebeek, Urk en Zeewolde 
  
  
  
 

Grondslag - Wet ruimtelijke ordening 
- Omgevingswet 

Vastgesteld door Provinciale Staten 
Inwerkingtreding n.v.t. 
Datum besluit 20 april 2022 
Betreft n.v.t. 

 
 
 

 
Kennisgeving: Ontwerpbesluiten inzake wijziging provinciaal beleid en regelgeving 
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland 
 
Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. 
Provincie Flevoland is van plan de provinciaal beleid en regelgeving over grondgebonden zonne-
energie in het landelijk gebied van Flevoland te wijziging. Hiervoor hebben Provinciale staten op  
20 april 2022 de volgende besluiten in ontwerp vastgesteld: 
A. Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste 

tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied), 
B. Ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk 

gebied van Flevoland en 
C. Ontwerp Openstellingsbesluit Tweede tranche Structuurvisie Zon. 
U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze. 
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De ontwerpbesluiten zijn met name gebaseerd op de tussenbalans van het beleid voor zon op land, 
die is uitgevoerd na realisatie van de eerste 500 hectare in het landelijk gebied van Flevoland.  
Ten behoeve van de openstelling van de tweede 500 hectare voor zon op land worden een aantal 
wijzigingen in beleid en regelgeving doorgevoerd. De belangrijkste punten zijn de toevoeging van: 
- een provinciale zonneladder,  
- een bouwsteen over biodiversiteit en bodemkwaliteit,  
- het verbod van zonne-energie op agrarische gronden  
Tevens is de bouwsteen over landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit aangepast. En zijn de 
randvoorwaarden voor de openstelling van de tweede tranche opgesteld. 
 
Reageren 
De ontwerpbesluiten kunt u bekijken op flevoland.nl/ter-inzage. Ontwerpbesluit A. en B. kunt u 
eveneens bekijken in de viewer van www.ruimteliikeplannen.nl. Hiervoor gebruikt u de 
plannummers: 
A. NL.IMRO.9924.OPzonne-energieFle-ON01 en  
B. NL.IMRO.9924.OVzonne-energieFle-ON01.  
Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.  
 
Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Iedereen mag een 
zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het 
definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.  
Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij de definitieve besluiten inzake wijziging 
provinciaal beleid en regelgeving grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland. 
 
Zienswijze indienen 
We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. 
Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. 
het MITC te Marknesse. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens.  
Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265. 
 
Contact 
Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland.  
Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.   
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