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Onderwerp: voornemen herziening beleid zonneweides 

 

Voorgesteld besluit 

1.  De intentie uitspreken de structuurvisie te wijzigen ter beperking van de 

mogelijkheid tot het realiseren van zonneweides 

2.  Dit voornemen publiceren. 

3.  De commissie Woonomgeving informeren. 

 

 

Inleiding 

In de gemeente Noordoostpolder zijn er vele initiatieven om te komen tot grootschalige 

zonneweides. Initiatieven voor zonneweides worden getoetst aan het gemeentelijk en 

provinciaal beleid. Voor ieder initiatief geldt dat het in strijd is met het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Tot nu toe kunnen initiatieven geen doorgang vinden omdat het huidige provinciale 

omgevingsplan deze initiatieven niet toestaat. De gemeente biedt hiervoor ruimte binnen 

haar structuurvisie, maar heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat we geen 

aanvragen in behandeling nemen in afwachting van het provinciale kader.  

 

Nu dit kader in ontwerp is vastgesteld en naar verwachting rond de zomer definitief zal 

worden, doet zich de vraag voor hoe wij als gemeente invulling willen geven aan de 

realisatie en inpassing van zonneweides in de Noordoostpolder. Onze huidige 

structuurvisie biedt namelijk een ruim kader voor zonneweides en staat deze in feite 

(mits goed ingepast) overal toe. 

 

Tijdens een themabijeenkomst op 20 februari hebben we het onderwerp verkend en uw 

input opgehaald voor de aan te houden bestuurlijke lijn (zie memo van 27 februari 

2018). Deze lijn gebruiken we om tijdig toe te kunnen werken naar een duidelijk 

gemeentelijk kader voor grootschalige opwekking van grondgebonden zonne-energie, 

zoals toegezegd aan de raad. 

 

De bestuurlijke lijn houdt in dat de gemeente Noordoostpolder een opgave heeft voor het 

realiseren van 3,2 PJ duurzame energie, die grotendeels (ca 2,2PJ) wordt opgewekt door 

grootschalige zonneweides.  

 

Het college wil verrommeling van Noordoostpolder tegengaan door specifieke gebieden 

aan te wijzen waar zonneweides zijn toegestaan.  

 

De Structuurvisie Zon van de provincie geeft een aantal bouwstenenwaarmee gemeenten 

hun beleid kunnen vormgeven. Dit geeft aanleiding om aan de hand van die bouwstenen 

het beleid verder uit te werken. Dit zal resulteren in voorwaarden die van toepassing 

zullen zijn in de gebieden waar zonne-energie zal worden toegestaan. 

 

 

 

 



Doelstelling 

Het college geeft duidelijkheid over de intentie nieuw beleid uit te werken voor 

mogelijkheden voor zonneweides in Noordoostpolder. Dit beleid houdt in dat  in bepaalde 

gebieden de ontwikkeling van zonneweides beperkt wordt of niet is toegestaan.. Voor 

andere gebieden, waar zonneweides landschappelijk goed zijn in te passen worden 

voorwaarden uitgewerkt waaronder de ontwikkeling van zonneweides is toegestaan.. 

 

Argumenten 

 

1.1. De huidige gemeentelijke structuurvisie staat meer toe dan volgens de 

bestuurlijke lijn wenselijk is  

Onze structuurvisie staat overal zonneweides (onder voorwaarden) toe. Het college wil 

verrommeling van Noordoostpolder tegengaan door specifieke gebieden aan te wijzen 

waar zonneweides zijn toegestaan. Dit vraagt daarom om een bestuurlijk beslissing op 

het voornemen om de structuurvisie hierop te herzien en uit te werken.   

 

1.2. Het college wil verrommeling van Noordoostpolder tegengaan  

Daarom gaan we gebieden aanwijzen waar zonneweides goed passen in het landschap of 

goed landschappelijk zijn in te passen. Bijvoorbeeld: 

 het gebied langs de dijk onder en naast de windmolens, zowel binnendijks als 

buitendijks op het water; 

 in het de glastuinbouwgebieden Luttelgeest-Marknesse en Ens. 

 

1.3. In gebieden waar agrarisch landgebruik onder druk staat, wordt  

onderzocht in hoeverre zonneweides een nieuwe vorm van landgebruik 

kan zijn, mits goed in te passen (bijvoorbeeld bij het 

bodemdalingsgebied). 

In nauwe samenwerking met de RCE geeft de gemeente opdracht aan een 

landschapsbureau voor een ruimtelijk landschappelijk onderzoek. Het onderzoek brengt  

impact en consequenties in beeld van zonneweides op de waarden van Noordoostpolder 

als Nationaal Wederopbouwgebied en Werelderfgoed Schokland. De RCE ziet 

mogelijkheden voor financiering van deze studie met de VER-gelden, een aanvraag is 

ingediend. 

 

1.4. Ook rondom dorpen zal onderzocht worden hoe zonneweides als moderne 

voorziening kan worden ingepast 

In de periode van de themabijeenkomst en behandeling van de memo is bij de Stichting 

Energieneutraal Noordelijk Flevoland de aandacht mede komen te liggen op het 

verkennen van mogelijkheden van kleine zonnevelden bij dorpen. Zonneweides nabij 

dorpen biedt kansen voor bewoners om in hun eigen energiebehoefte als dorp te kunnen 

voorzien. Hieronder vallen ook de gebieden die aansluiten op bedrijventerreinen, zoals 

het NLR terrein en de gebieden rondom Emmeloord. 

 

1.5 Het op te stellen gemeentelijke beleid sluit aan op het provinciaal beleid 

uit de Structuurvisie Zon 

Binnen de aangewezen gebieden voor grootschalige zonneweides wordt het beleid verder 

uitgewerkt, waarbij we invulling geven aan de bouwstenen zoals die ook door de 

provincie worden gehanteerd in haar structuurvisie. 

Het gaat hierbij om de volgende bouwstenen en eerste aanzetten voor uitwerking: 

 Het initiatief staat centraal: de gemeente nodigt initiatiefnemers uit om met 

voorstellen te komen en stelt hiervoor een verleidingskader (de uitwerking van ons 

beleid in de vorm van voorwaarden) op.  

 Opgave voorop: de opgave is het realiseren van ongeveer 2,2 PJ aan grootschalige 

zonneweides binnen de aangewezen gebieden tot 2030, wat overeenkomt met 

ongeveer 600 ha. Om het effect van het ruimtelijk beleid te kunnen monitoren, delen 

we de opgave in drie tranches in. De eerste tranche gaat dus uit van 0,73 PJ 

(ongeveer 200 ha), te realiseren voor 2022. 



 Bundel en combineer waar mogelijk: initiatieven moeten zoveel mogelijk gebundeld 

worden en zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur. Een initiatief 

moet daarom binnen de aangewezen gebieden een bepaalde minimale omvang 

hebben. 

 Houdt rekening met (landschappelijke) kwaliteiten: we stellen voorwaarden aan de 

ruimtelijke inpassing van de zonneweides.  

 Een zonneweide is tijdelijk: met initiatiefnemers worden afspraken gemaakt over 

afbouw van een park na afloop van de technische levensduur, inclusief het hergebruik 

van materiaal (circulaire economie) 

 Betrokkenheid en draagvlak: initiatiefnemers moeten kunnen aantonen op welke 

manier ze de omgeving betrekken bij het initiatief en hoe ze rekening houden met de 

wensen van de omgeving. Daarnaast geldt als voorwaarde dat inwoners van 

Noordoostpolder moeten kunnen participeren in het project, bijvoorbeeld door de 

mogelijkheid deel te nemen aan een postcoderoos-regeling of aandelen in het project 

te kunnen verwerven.  

 

 

2. Vanwege toenemende interesse bij initiatiefnemers is het belangrijk 

duidelijkheid te scheppen over ons voornemen het beleid te herzien en uit te 

werken. 

Met een kennisgeving in de Noordoostpolder wordt bekendheid gegeven aan ons 

voornemen het beleid te herzien en uit te werken, zoals bedoeld in artikel 1.3.1 Bro. 

Aangezien de herziening van de structuurvisie zich in de fase van de voorbereiding 

bevindt, kunnen op dit moment nog geen stukken ter inzage worden gelegd. Daarom is 

er nog geen gelegenheid om een reactie te geven of zienswijzen naar voren te brengen 

omtrent dit voornemen. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld 

advies uit te brengen over dit voornemen.  

 

Kanttekeningen 

nvt 

 

Planning/Uitvoering 

 

Bekendmaking en informeren commissie Woonomgeving 

Na behandeling in uw college wordt de commissie woonomgeving geïnformeerd. Ook 

komt er een kennisgeving in de Noordoostpolder en gaat  een persbericht uit. 

 

Ter inzageperiode Ontwerpstructuurvisie Zon provincie Flevoland 

De Ontwerpstructuurvisie Zon van de provincie ligt van 25 april tot 6 juni ter inzage. In 

de tweede helft van mei zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Voor 

noordelijk Flevoland (Urk en Noordoostpolder) vindt dit plaats in ons gemeentehuis. De 

provincie geeft dan uitleg over hun ontwerpstructuurvisie. Ons wordt  gevraagd  ons 

(voorgenomen) beleid toe te lichten. Bovenstaande bestuurlijke lijn wordt dan  

uitgedragen.  

 

Aanpak wijziging en uitwerking beleid 

In mei en juni werken we aan de verdere uitwerking van ons beleid. Dit doen wij onder 

andere met de volgende activiteiten: 

 het landschappelijk onderzoek (in overleg met RCE) 

 opstellen voorwaarden rondom aansluiting op netwerk (in overleg  met 

netwerkbeheerder Liander)  

 voorwaarden rondom participatie(mede op basis van de input die wij hebben 

opgedaan in de diverse gesprekken met initiatiefnemers) 

 

Betrekken commissie en raad 



Het ontwerpbeleid legt het college voor aan de commissie Woonomgeving. Nadat  deze 

groen licht geeft, ligt  het ontwerpbeleid zes weken ter inzage. In deze periode heeft  een 

ieder de gelegenheid zienswijzen in te dienen. 

Dit betekent dat de gemeenteraad het gemeentelijk kader niet eerder dan in het najaar 

van 2018 kan vaststellen. 

 


