
Titel 14.2 Zonne-energie van de Omgevingsverordening provincie 
Flevoland 

Informatieve geconsolideerde versie 

 

Dit document bevat een geconsolideerde versie van titel 14.2 van de Omgevingsverordening 
provincie Flevoland (geldt m.i.v. inwerkingtreding Omgevingswet) zoals deze gewijzigd zal 
worden door de ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie 
in het landelijk gebied Flevoland. 

Hierin zijn opgenomen: 

1. de oorspronkelijke tekst van titel 14.2 Omgevingsverordening provincie Flevoland 

2. artikel II van de ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-
energie in het landelijk gebied Flevoland (#2842466) 

 

Titel 14.2 Zonne-energie 

Paragraaf 14.2.1 Algemeen 

Artikel 14.22 (Oogmerk: zonne-energie) 

De regels in de titel Zonne-energie zijn gesteld om ruimte te bieden aan grondgebonden 
opstellingen voor zonne-energie in het landelijke gebied van Flevoland waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit van het landelijke gebied niet onevenredig wordt aangetast. 

Artikel 14.23 (Werkingsgebieden zonne-energie) 

1. De regels in dit hoofdstuk voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie gelden voor 
het landelijke gebied van Flevoland. 

2. Een Uitzonderingsgebied voor zonne-energie op agrarische gronden is een gebied voor het 
realiseren en instandhouden van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie op 
agrarische gronden en waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in Bijlage II. 

Artikel 14.24 (Werkingsgebieden zonne-energie: aanwijzen uitzonderingsgebieden voor zonne-
energie op agrarische gronden) 

1. Provinciale staten kunnen in de omgevingsverordening uitzonderingsgebieden voor zonne-
energie op agrarische gronden aanwijzen en wijzigen. 

2. Een aanvraag tot aanwijzing of wijziging van een uitzonderingsgebied voor zonne-energie op 
agrarische gronden gaat vergezeld van een motivering, die op basis van de Flevolandse 
zonneladder en bouwstenen voor zonne-energie zoals opgenomen in het provinciale beleid 
voor grondgebonden zon per <datum iwt partiele herziening>, de toelaatbaarheid aantoont 
voor het realiseren van een opstelling voor zonne-energie op de betreffende agrarische 
gronden. 



Paragraaf 14.2.2 Activiteiten: ontwikkelruimte zonne-energie 

Artikel 14.25 (Ontwikkelruimte zonne-energie) 

1. Voor de realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied 
van de provincie Flevoland is maximaal 1000 hectare netto beschikbaar. Hiervan is de eerste 
500 hectare netto vanaf 15 november 2018 opengesteld. 

2. Na verzending van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 14.27 kunnen gedeputeerde staten 
besluiten over de openstelling van de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte voor de 
realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied van de 
provincie Flevoland. 

Paragraaf 14.2.3 Instructieregels zonne-energie 

Artikel 14.26 (Beoordelingsregels omgevingsvergunning: tijdelijkheid grondgebonden 
opstelling voor zonne-energie) 

1. Voor de realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie wordt uitsluitend een 
omgevingsvergunning voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode verleend. 

2. Aan een omgevingsvergunning voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie verbindt 
het bevoegd gezag in ieder geval de volgende voorschriften: 
a. De omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode, die 

maximaal 25 jaar bedraagt; 
b. Na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de 

grondgebonden opstelling voor zonne-energie verwijderd. 

Artikel 14.27 (Monitoring en evaluatie: zonne-energie) 

1. Gedeputeerde staten monitoren de ontwikkeling van de in artikel 14.25, eerste en tweede lid, 
genoemde ontwikkelruimtes voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie en zenden 
provinciale staten hiervan uiterlijk binnen twee maanden na het vollopen van de afzonderlijke 
ontwikkelruimtes ter kennisname een evaluatieverslag. 

2. Het evaluatieverslag gaat in ieder geval in op: 
a. het verloop van de besluitvormingsprocedures voor grondgebonden opstellingen voor 

zonne-energie, 
b. de locaties waar grondgebonden opstellingen voor zonne-energie worden gerealiseerd, en 
c. de toetsing van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie aan de bouwstenen van 

de Structuurvisie zon zoals opgenomen in het Omgevingsprogramma Flevoland. 

Artikel 14.28 (Instructieregels omgevingsplan: zonne-energie) 

1. Gerekend vanaf 15 november 2018 mag een omgevingsplan voorzien in grondgebonden 
opstellingen voor zonne-energie tot maximaal 500 hectare netto van het landelijk gebied van 
de provincie Flevoland, waarvan de locatie en de omvang zijn aangegeven in de monitor met 
betrekking tot zonne-energie in het landelijk gebied. 

2. Vanaf het moment dat gelet op de monitor met betrekking tot zonne-energie in het landelijk 
gebied de eerste 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 14.25 eerste lid is 
volgelopen en de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 14.25 tweede 
lid een aanvang neemt, laat een nieuw(e wijziging van het) een omgevingsplan buiten de 
aangewezen uitzonderingsgebieden voor zonne-energie op agrarische gronden geen 
grondgebonden opstelling voor zonne-energie op agrarische gronden toe. 

3. Vanaf het moment dat gelet op de monitor met betrekking tot zonne-energie in het landelijk 
gebied de eerste 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 14.25 eerste lid is 



volgelopen en de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 14.25 tweede 
lid een aanvang neemt, mag een omgevingsplan voorzien in grondgebonden opstellingen voor 
zonne-energie tot in totaal maximaal 1000 hectare netto van het landelijk gebied van de 
provincie Flevoland, gerekend vanaf 15 november 2018, mits de locatie en de omvang zijn 
aangegeven in de monitor met betrekking tot zonne-energie in het landelijk gebied. 

4. Een omgevingsplan mag op een locatie niet meer voorzien in een grondgebonden opstelling 
voor zonne-energie, nadat de gebruiksperiode van de omgevingsvergunning voor de 
betreffende opstelling op die locatie is verstreken.  

5. In afwijking van het vierde lid mag een omgevingsplan, nadat de gebruiksperiode van de 
omgevingsvergunning/een gebruiksperiode van maximaal 25 jaar voor de betreffende 
opstelling op die locatie is verstreken, blijven voorzien in een grondgebonden opstelling voor 
zonne-energie, indien voor die locatie opnieuw een omgevingsvergunning/medewerking wordt 
verleend voor het realiseren van een nieuwe grondgebonden opstelling voor zonne-energie.  

BIJLAGE I BEGRIPSBEPALINGEN 

Alleen de begripsbepalingen zijn opgenomen, die relevant zijn voor het thema zonne-energie. 
 
agrarische gronden  
gronden die worden ingezet voor de agrarische bedrijfsvoering ten behoeve het voortbrengen van 
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren met uitzondering 
van: 
- de (voormalige) agrarische bouwpercelen waar zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is 

toegelaten en  
- bij de afwezigheid van een expliciet bouwperceel de voor bewoning en daarbij behorende 

voorzieningen zoals voor stalling en opslag bedoelde gebouwen bij het agrarisch 
(glastuinbouw) bedrijf; 

grondgebonden opstellingen voor zonne-energie 
een samenstel van bouwwerken of een andere constructie voor het opwekken van elektriciteit of 
warmte door het opvangen van de straling van de zon, geplaatst op het maaiveld of op water. Voor 
de toepassing van deze titel wordt met een grondgebonden opstelling voor zonne-energie gelijk 
gesteld, elke andere opstelling voor zonne-energie in het landelijk gebied, al dan niet op een dak, 
waarbij de oppervlakte aan zonnepanelen groter is dan één hectare; 

omgevingsplan 
omgevingsplan (inclusief het tijdelijk deel van het omgevingsplan), projectbesluit, gemeentelijke 
project van publiek belang, omgevingsvergunning voor een (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit; 

 

 

 

 


