Provincie Flevoland

PROVINCIAL

AMENDEMENT

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: C

/

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Voedselproductie gaat voor grondgebonden zonne-energie
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
Constaterende dat:
/
•
De structuurvisie Zon betrekking heeft op het landelijk gebied eiVaat dit niet hetzelfde is als
agrarisch gebied
/
•
Grond met bestemming landbouw in de praktijk niet altijd wordt gebruikt voor voedselproductie

Overwegende dat:
/
•
Met een richtinggevend uitgangspunt verduidelijkt wopflt welke gronden altijd ontzien moeten
worden bij de keus voor zonne-energie
/
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

□ De tekst van beslispunt(en), zijnde
3e. Te bevestigen dat courante
landbouwgronden die blijvend
en/of langdurig goede agrarische
productie opleveren slechts
bij wijze van uitzondering
kunnen worden ingezet
/
voor plaatsing van zonnepanelen bij enkelvoudig
grondgebruik.
/

□ te vervangen door
3e. Als uitgangspunt te nemen dat
voedselproductie voor grondgebonden zonneenergie gaat en te bevestigen dat courante
landbouwgronden die blijvend
en/of langdurig goede agrarische
productie opleveren slechts
bij wijze van uitzondering
kunnen worden ingezet
voor plaatsing van zonnepanelen bij
enkelvoudig grondgebruik.

□ Beslispunt(en)

□ te laten vervallen

CU Het (de) navolgende besltópunt(en) toe te voegen
Toelichting:
/

r\ld
en gaan over tot de orde van de dag.

a / Zr z A./ / / z/

Naam initiatiefnemer: M. Dubois (PvdA), Y. den Boer (D66)

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:
Aldus besloien in de openjjare
Statengi^fler,

mr. A.ywst

Aangenomen

Verworpen

^dering van Provinciale Staten van 22 december 2021.
/
Voorzitter,
ƒ
L. Verbeek- /
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r\d/

