
Titel 2.2 Zonne-energie van de Omgevingsverordening Flevoland 

Definitieve informatieve geconsolideerde versie 

 

Dit document bevat een geconsolideerde versie van titel 2.2 van de geldende 
Omgevingsverordening Flevoland zoals deze gewijzigd zal worden door de Verordening 
inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland. 

Hierin zijn opgenomen: 

1. de oorspronkelijke tekst van titel 2.2 Omgevingsverordening Flevoland 

2. artikel I van de ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie 
in het landelijk gebied Flevoland zoals vastgesteld op 20 april 2022 

3. wijzigingen n.a.v. ingebrachte zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

 

Titel 2.2 Zonne-energie 

Paragraaf 2.2.1 Algemeen 

Artikel 2.20 (Oogmerk) 

De regels in deze titel zijn gesteld met het oog op het ruimte bieden voor de ontwikkeling van 
opstellingen voor grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit van het landelijk gebied niet onevenredig wordt aangetast. 

Artikel 2.21 (Begripsbepalingen) 

In deze titel wordt verstaan onder: 

agrarische gronden: gronden die bestemd zijn voor de agrarische bedrijfsvoering, dat gedefinieerd 
wordt als 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; 

bestemmingsplan: een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening als bedoeld in de 
Wet ruimtelijke ordening, een wijziging of uitwerking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b 
en c van de Wet ruimtelijke ordening en een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

grondgebonden opstelling 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. 

landelijk gebied: landzijdig deel van Flevoland met uitzondering van bestaand stedelijk gebied, 
zoals aangegeven op de kaart Stedelijk Gebied;  



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

uitzonderingsgebieden voor zonne-energie op agrarische gronden: het door provinciale staten 
aangewezen gebied voor het realiseren van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie op 
agrarische gronden en dat als zodanig is aangegeven op de kaart Uitzonderingsgebieden voor 
zonne-energie op agrarische gronden; 

Paragraaf 2.2.2 Activiteiten: ontwikkelruimte zonne-energie 

Artikel 2.22 (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 wordt de 
eerste 500 hectare netto onmiddellijk opengesteld. 

2. Na verzending van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 2.24 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. 

Artikel 2.23 (Beoordelingsregels omgevingsvergunning: tijdelijkheid grondgebonden 
opstelling voor zonne-energie) 

1. Voor de realisatie van een grondgebonden opstelling voor zonne-energie wordt uitsluitend een 
omgevingsvergunning voor een bepaalde aaneengesloten gebruiksperiode verleend, die 
maximaal 25 jaar bedraagt. 

2. Aan een omgevingsvergunning voor een grondgebonden opstelling 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 2.24 (Monitoring en evaluatie) 

1. Gedeputeerde staten monitoren de ontwikkeling van de in artikel 2.22, eerste en tweede lid, 
genoemde ontwikkelruimtes 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 het verloop van de besluitvormingsprocedures 
voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie, de locaties waar grondgebonden 
opstellingen voor zonne-energie worden gerealiseerd, de toetsing van grondgebonden 
opstellingen voor zonne-energie aan de bouwstenen van de Structuurvisie zon zoals 
opgenomen in het Omgevingsprogramma Flevoland en de vast te stellen dan wel vastgestelde 
nadere regels als bedoeld in artikel 2.25. 

Artikel 2.25 (Nadere regels zonne-energie) 

Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen over grondgebonden zonne-energie in het 
landelijk gebied. 



Paragraaf 2.2.3 Instructies bestemmingsplan 

Artikel 2.26 (Instructieregels bestemmingsplan) 

1. Vanaf 15 november 2018 mag een bestemmingsplan 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 2.22 eerste lid is 
volgelopen en de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 2.22 tweede 
lid is een aanvang neemt, laat een nieuw(e wijziging van het) bestemmingsplan geen 
grondgebonden opstelling voor zonne-energie toe op agrarische gronden buiten de op de kaart 
Uitzonderingsgebieden voor zonne-energie op agrarische gronden aangewezen agrarische 
gronden.  

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

4. 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 2.22 eerste lid is 
volgelopen en de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte als bedoeld in artikel 2.22 tweede 
lid is een aanvang neemt, mag een bestemmingsplan voorzien in grondgebonden opstellingen 
voor zonne-energie tot maximaal 1000 hectare netto van het landelijk gebied van de provincie 
Flevoland, mits de locatie en de omvang zijn aangegeven in de monitor met betrekking tot 
zonne-energie in het landelijk gebied. 

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

6. In afwijking van het vijfde lid mag een bestemmingsplan, nadat de gebruiksperiode van de 
omgevingsvergunning voor de betreffende locatie is verstreken, blijven voorzien in een 
grondgebonden opstelling voor zonne-energie, indien voor die locatie opnieuw een 
omgevingsvergunning wordt verleend voor het realiseren van een nieuwe grondgebonden 
opstelling voor zonne-energie.  

Artikel 2.27 (Aanwijzen uitzonderingsgebied voor zonne-energie voor de instructies) 

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 partiële herziening>, de toelaatbaarheid aantoont 
voor het realiseren van een opstelling voor zonne-energie op de betreffende agrarische 
gronden. 

 

  



KAARTEN 

Kaart Plaatsingszones en projectgebieden wind 
Kaart Windgebied 
kaart Stedelijk Gebied 
Kaart Uitzondering glastuinbouw i.r.t. zonne-energie in landelijk gebied 
Kaart Uitzonderingsgebieden voor zonne-energie op agrarische gronden 
Kaart Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland 
Kaart Grondwaterbeschermingsgebied Bremerberg 
Kaart Grondwaterbeschermingsgebied Fledite 
Kaart Grondwaterbeschermingsgebied Harderbroek 
Kaart Grondwaterbeschermingsgebied Spiekzand 
Kaart Gebieden zonder normering wateroverlast 
Kaart Werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland 
Kaart Natuurnetwerk Nederland 
Kaart Stiltegebied Horsterwold 
Kaart Stiltegebied Roggebotzand 
Kaart Stiltegebied Kuinderbos 
Kaart Buitendijkse openbare vaarwegen 
Kaart Provinciale Archeologische een Aardkundige Kerngebieden 
Kaart Top-10 Archeologische Locaties 
Kaart Provinciale wegen 
Kaart Provinciale vaarwegen 
Kaart Boringsvrije zone overgangsrecht 
 
  



Kaart Uitzondering glastuinbouw i.r.t. zonne-energie in landelijk gebied (#2993287) 

 
  



Kaart Uitzonderingsgebieden voor zonne-energie op agrarische gronden (#2993286) 
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