
Zon in Flevoland 
Bouwstenennotitie 

beleid voor grootschalige grondgebonden zonneparken in het landelijk gebied 

29 november 2017, Jeroen Officier presentatie Commissie Ruimte Provincie Flevoland 



Terugblik 

 Omgevingsvisie FlevolandStraks 8-11-2017 
 Ruimte voor Energie -> nieuw beleid nodig 
 Startnotitie Zon 24-5-2017 
 Atelierweek Zon juni-juli 2017 
 Publieksonderzoek Grondgebonden Zon door Motivaction 
 Rapport ‘Ruimtelijke en Economische verkenning Zon’ door Wing/E&Eadvies 
 11-10-2017 Minisymposium PS 
 Overleggen met mede-overheden 

 
 
 



De opgave 

 15 PJ Zonne-energie 
 ECN, POSAD, Ecorys  



Vertrekpunt 

 Omgevingsvisie FlevolandStraks, ambities en doelstellingen opgave Energie 
 Ruimte bieden aan initiatief en behalen doelstelling van de opgave 
 Mate van sturing door provincie in relatie tot provinciaal belang: Ja, mits 
 Kwaliteit van spelregels 
 Keuzes bepalen inzet instrumentarium 
 Evaluatie en monitoring inbouwen 

 
 



Zes Bouwstenen 

1. Initiatief staat centraal 
 

2. Opgave voorop 
 
3. Bundel en combineer waar mogelijk 
 
4. Houdt rekening met (landschappelijke) kwaliteiten 
 
5. Een zonnepark is tijdelijk 
 
6. Betrokkenheid en Draagvlak 

 
 
 
 

 



Bouwstenen 

1. Initiatief staat centraal 
 Ruimte bieden aan initiatieven en initiatiefnemer 
 Matchen met Verhaal van Flevoland 
 Integrale benadering: ruimtelijk, maatschappelijk en economisch 
 Overheden optreden als één overheid, provincie vraagt gemeenten voortouw te nemen 

 
2. Opgave voorop 

 Provinciaal belang opgave Duurzame Energie 
 Voldoende ruimte voor Flevolanders om zelf hun energie op te wekken 
 Afstemmen en versterken 



Bouwstenen 

3. Bundel en combineer waar mogelijk 
 Met dragende (ruimtelijke) structuren 
 Passend bij maat en schaal 
 Meervoudig ruimtegebruik 
 Gebruik maken van bestaande (infra)structuur 
 Bundelen van initiatieven (gebruik maken van bestaande sociale en organisatorische 

structuren) 
 

4. Houdt rekening met (landschappelijke) kwaliteiten 
 Sluit aan bij het Verhaal van Flevoland, bezie hoe dit behouden, gekoesterd en versterkt 

kan worden 
 Onderdeel van de omgeving maken 



Bouwstenen 

5. Een zonnepark is tijdelijk 
 Alleen op basis van technisch-economische levensduur 
 Locatie na max. 25 jaar terug naar oorspronkelijke functie 
 Anterieure overeenkomst 

 
6. Betrokkenheid en Draagvlak  

 Zorg ervoor dat de Flevolanders kunnen profiteren/invulling geven aan eigen opgave 
 Maak financiële participatie of mede-eigenaarschap mogelijk 
 Lokale initiatieven 
 Betrokkenheid en draagvlak 



Instrumentarium 

 Ruimtelijk kader bieden 
 Structuurvisie Zon 
 In te passen in systematiek Omgevingswet en beleidsarme omzetting 

 Faciliteiten (te onderzoeken met partners) 
 Initiëren en verbinden van projecten (aanjaagteam) 
 Kennisplatform 
 Fonds 

 Om mogelijk te maken in landelijk gebied aanpassen van/schrappen in: 
 Omgevingsplan 2006 
 Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen 

 

 



Hoe verder 

Intern 
 21 november: voorstel in GS: Bouwstenennotitie 
 29 november: Commissie Ruimte (beeld en oordeelvormend) 
 Januari 2018: ontwerp structuurvisie GS 
 Januari/februari: Commissie Ruimte 
 Februari/maart: PS 
Extern 
 Tweewekelijks november – februari Ambtelijke werkgroep gemeenten 
 Q4 2017/Q1 2018 Interactieve beeld- en oordeelsvorming in de regio 
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