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AMENDEMENT

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: A
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Inzet provinciale zonneladder

Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Aanbevelingen evaluatie 1* tranche structuurvisie Zon

Nummer Statenvoorstel: 2848145

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 22 december 2021
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

X te vervangen door

b. De zonneladder: af te zien van het
introduceren van een eigen zonneladder onder
verwijzing naar de van toepassing zijnde
zonneladders in de door de gemeenten
vastgestelde ruimtelijke

b. De zonneladder: een uniforme provincie
brede zonnelader op te stellen die helder in
gaat op de toepassing van zon op land
binnen de daarvoor vastgestelde ruimtelijke
kaders waarbij tevens wordt uitgegaan dat
hiervoor geen agrarische gronden* worden
ingezet.

□ Beslispiint(en)

□ te laten vervallen

O Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
Toelichting:
•agrarische gronden zijn die gronden die worden ingezet 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.
De volgende typen landbouw worden op de agrarische gronden gehanteerd: gangbare landbouw, glastuinbouw,
bollenteelt, fruit- en boomteelt en andere hoogopgaande houtige gewassen, pot- en containerteelt, intensieve
veehouderij, geitenhouderijen en biologische landbouw.
(bron bestemmingsplannen)

Indien het college van het besluitpunt - gericht op de inzet van agrarische gronden • wil afwijken dan dient er
een onderbouwt voorstel ter besluitvorming aan de staten worden voorgelegd.

Argumenten:
in 2018 door de staten kaders zijn meegegeven aan de 1* tranche structuurvisie Zon waarbij zo min
mogelijk (max. 1/3) zonnepanelen op agrarische gronden zouden komen;
de evaluatie aangeeft dat 62% van de 1® 500 hectare op agrarische gronden zijn gekomen;
Beleidskaders en de zonnelader in de Flevolandse gemeenten verschillend zijn toegepast;
•
Het uitgangspunt gehanteerd wordt dat het telen op agrarische gronden vóór gaat op grondgebonden
winning van zonne-energie;
Opwekking binnen de bebouwde omgeving, in restgebieden en langs (water-)wegen boven opwekking op
de agrarische gronden gaat;
Alle betrokkenen (provincie, gemeenten, initiatiefnemers, agrariërs, omwonenden etc.) gebaat zijn bij
een helder spoorboekje voor de realisatie van de 2® tranche - dit in de vorm van een provinciebrede
zonnelader.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: H. van Ulsen (WD). G.J. Ransijn (JA21), M.G J.H. van Rooij (50PLUS), J.N.
Simonse (SGP), W. Boutkan (PW), J. van Slooten (CDA)

Handtekening initiatiefnemer:
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