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1. Inleiding en aanleiding  
 
Duurzame energie is een strategische opgave in de concept Omgevingsvisie Flevoland. De 
koers voor duurzame energie richt zich op drie lijnen: energie neutrale steden en dorpen,  
ruimte voor energie en goed voorbeeld. Deze drie lijnen dragen bij aan het realiseren van 
de gestelde ambitie om in 2050 een energie neutrale en gasvrije provincie te zijn. 
Daarvoor wordt ruimte geboden aan windenergie (Regioplan Wind) en ingezet op ca 1000 
hectare grondgebonden zon in het landelijk gebied. Er van uitgaande dat tegelijkertijd de 
ruimte voor zon in het stedelijk gebied maximaal wordt benut.  
Het huidige provinciale beleid biedt op dit moment geen ruimte aan grondgebonden zon, 
een nieuw kader is hiervoor nodig. Er zijn vele initiatiefnemers voor zonneparken in 
Flevoland, door ruimte te bieden aan zon biedt de provincie ruimte aan initiatief en 
beweegt mee met de maatschappelijke vraag. 
In onderhavige startnotitie wordt de aanpak geschetst om tot de benodigde 
beleidsuitwerking te komen. 
 
2. Doelstelling en kaders 
 
Doelstelling 
Te komen tot een beleidsuitwerking voor zonne-energie: het formuleren van een 
maatregel uit het beoogde programma duurzame energie dat voortvloeit uit de nieuwe 
Omgevingsvisie, zoals beoogd in de nieuwe Omgevingswet die: 
• Resulteert in spelregels zon die duidelijk maken waar en onder welke condities de 

provincie initiatiefnemers ruimte biedt voor de ontwikkeling van grondgebonden zon.  
• Een basis creëert voor monitoring en evaluatie.  
 
Kaders  
• Werken vanuit de opgaven en principes van de nieuwe Omgevingsvisie: 

o Mede leidend in dit proces zijn de opgaven Ruimte voor initiatief en het 
Verhaal van Flevoland; 

o De principes verrijk met eigenheid, doe mee en draag bij en mensen maken 
Flevoland vormen de accenten bij de afweging;  

• Ladder voor duurzame verstedelijking; 
• Provinciaal belang. 

 
3. Werkwijze 
 
3.1 Aanpak 
B(eeldvorming)O(ordeelsvorming)B(esluitvorming). Om tot de beleidsuitwerking te komen 
worden drie fasen doorlopen. In de eerste fase staat de beeldvorming centraal. 
 
Fase 0: verkenning      
1. Opgave in beeld: getalsmatig / visueel / ruimtelijk / impact;  
2. Vorm van de spelregels; 
3. Economie achter de zon. 
 
Fase 1: Interactieve beeld- & oordeelsvorming in de regio met inwoners, initiatiefnemers, 
maatschappelijke organisaties, provinciale staten en gemeenteraden  
 
Fase 2: Formele oordeelsvorming GS/ PS (cie. Duurzaamheid en Ruimte) 
 
Fase 3: Besluitvorming door GS/ PS  
 

 



 
 
3.2  Tijdlijn  
Fase 0  Mei – juli 2017 
Fase 1  September - november 2017 
Fase 2  November - december 2017 
Fase 3  Eerste kwartaal 2018 
 
3.3  Betrokkenheid Provinciale Staten 
Provinciale Staten stelt de richtinggevende kaders vast en bepaalt daarmee ook de 
instrumentele ruimte. Onderdeel van de beeldvormende fase is een vergelijkend 
onderzoek van het beschikbare juridische instrumentarium en de regelruimte die dat 
biedt. Afhankelijk van het gekozen instrument wordt dit vastgesteld door PS of GS.  
  
3.4  Communicatiestrategie 
Iedere fase heeft een eigen karakter en hiermee een andere verhouding tussen provincie 
en andere partijen. De communicatie/participatie wordt hierop afgestemd.  
Waar in fase 0 het draait om feiten verzamelen, is fase 1 meer een proces waarin door 
interactie er een beeld en regionaal oordeel ontstaat. Fase 2 en 3 zijn formeel van 
karakter. In de derde fase vindt de formele consultatie plaats (ter inzage legging).  
De communicatie speelt daarop in door telkens boodschappen en middelen aan te passen. 
 
3.5  Begroting 
De benodigde middelen zijn beschikbaar binnen de begrotingspost duurzaamheid & 
energie.  
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