Inspraakreactie namens de Flevolandse Gemeenten
Uit te spreken tijdens: PS Commissie Ruimte van 28 maart
Door: wethouder Van Wageningen (Lelystad)
Voorzitter,
Namens de Flevolandse gemeenten wil ik u dank zeggen voor de mogelijkheid onze reactie
kenbaar te maken op de conceptstructuurvisie Zon op landelijk gebied.
Tijdens een bestuurlijk overleg op 9 februari jl. hebben de Flevolandse gemeenten kennis
genomen van het concept van de ontwerp Structuurvisie zon. De daarin gekozen insteek,
waarbij de provincie aan de hand van bouwstenen ruimte geeft aan gemeenten om zelf beleid
te maken voor grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, kan rekenen op
instemming van de gemeenten.
Zoals de Structuurvisie in de aanleiding terecht stelt, is vertrouwen een belangrijk
uitgangspunt: vertrouwen in de Flevolandse initiatiefnemers en in de medeoverheden, die dit
beleidskader nader invullen. Dit vertrouwen spreekt naar onze mening echter niet uit het
opleggen van een maximale hoeveelheid agrarisch bestemde grond in het landelijk gebied,
die mag worden ingezet voor de aanleg van zonneweides.
De structuurvisie stelt nu dat de minimaal benodigde oppervlakte zonnepanelen van 1000 ha
op agrarisch bestemde grond in het landelijk gebied tevens de maximale hoeveelheid
agrarisch bestemde grond is als bijdrage aan de invulling van de Flevolandse energieopgave.
Wij stellen voor de grens van 1000ha als minimum te hanteren, en de gemeenten ruimte te
bieden om een maximum aantal hectares per gemeente zelf te bepalen. Dit biedt gemeenten
ruimte in te spelen op de initiatieven die zich nu en in de nabije toekomst aandienen.
Daarnaast spreekt u daarmee vertrouwen uit dat de gemeenten zelf een afweging kunnen
maken in de discussie energieproductie versus voedselproductie.
Het loslaten van de 1000 ha zonnepanelen als maximum is ook belang, omdat het nog maar
de vraag is of de onderliggende aanname haalbaar is, dat de helft van het dakoppervlak in
Flevoland van zonnepanelen wordt voorzien. Zoals de structuurvisie zelf al aangeeft betreft dit
een optimistische inschatting en een ingewikkelde opgave.
Om de ontwikkeling van zon op agrarische gronden ondersteunend en stimulerend te laten
zijn voor zon op daken stellen de gemeenten voor een fonds op te richten waarin zonprojecten
op agrarische gronden financieel bijdragen aan de realisatie van zonprojecten op daken. Met
deze financiële impuls kan een aantal belemmeringen om grootschalige zonneprojecten op
daken te realiseren worden weggenomen.
De gemeenten stellen voor deze koppeling gezamenlijk uit te werken binnen de Flevolandse
Energieagenda. Om dit mogelijk te maken vragen de gemeenten in de structuurvisie op te
nemen dat zonprojecten op agrarische grond volgens een nader uit te werken regeling moeten
bijdragen aan het realiseren van zon op daken.
Ik dank u voor uw aandacht.

