Provincie Flevoland

PROVINCIAI^iTAT

AMENDEMENT

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

Onderwerp: Stimuleren meervoudig landgebruik

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 Het navolgende beslispunt toe te voegen
h. Bij een locatiekeuze voor zonnepanelen gestreefd wordt naar meervoudig ruimtegebruik, waarbij energie
dan dus niet de enige (dominante) maatschappelijke opgave is, maar gekoppeld wordt aan een andere
maatschappelijke opgave waarvoor ruimtelijke inpassing essentieel is.
Toelichting:
Ruimte in Nederland is schaars. Alhoewel er ruimte genoeg lijkt in Flevoland zitten verschillende
maatschappelijke opgaven elkaar in de weg. Dit zal in de toekomst alleen nog maar complexer worden omdat
de opgaven groter worden. Het is wenselijk dat zonnepanelen worden geplaatst in het kader van de
energietransitie in Flevoland, maar daarbij kan er gekeken worden hoe meerdere functies optimaal en
doordacht gecombineerd kunnen worden. Daarbij kan men denken aan agrarisch gebruik met bijvoorbeeld
klein fruit zoals frambozen en aardbeien; deze gewassen hebben profijt van de schaduw die de zonnepanelen
leveren. Andere functies die zich laten combineren zijn natuurherstel, bio-diverse (midden)hprmpn, rprrpatie
etc. De mogelijkheden moeten vooral niet beperkt worden maar met de ontwikkelaars worden overlegd. De
lessen die hieruit getrokken worden kunnen in de toekomst gebruikt worden in de rest van het land en zo
vervult Flevoland ook weer haar pioniersfunctie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.V. Vrouwenvelder (Groenlinks), M. Dubois (PvdA), Y. den Boer (D66)

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de
Staten^iffier,
mr. N. I ;ost\ ,

‘nbi

vergadering van Provinciale Staten van 22 december 2021.
Voorzitter,
L. Verbeek
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