
Zonneweides in 

Noordoostpolder 
 



Agenda 

 Huidige situatie 

- Gemeentelijke Structuurvisie Landelijk gebied 

- Duurzaamheidsopgave 

- Initiatieven 
 

 Structuurvisie Zon provincie 

 

 Gemeentelijk beleid voornemen 

 

 Hoe verder 

 

 



Doel 

 Ophalen van uw ideeën en meningen over het voornemen 

van het college 

 

 U informeren over de herziening van ons beleid 



Huidige situatie 



Structuurvisie Landelijk gebied 2025 
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De opgave en initiatieven 



Totaal meer dan 300 
ha aan initiatieven 
 
 



Hoe gaan we nu om met initiateven? 

 

 Provinciaal beleid laat het nog niet toe 

 

 Elk initiatief is in strijd is met het geldende bestemmingsplan  

- Structuurvisie Landelijk gebied Noordoostpolder 

 

 Nieuw provinciaal beleid in wording 

- Ontwerp Structuurvisie Zon 

 



Ontwerp Structuurvisie Zon 

Provincie 



Provinciaal kader  

Omgevingsplan Provincie  Flevoland 2006 

 

     

Voorkomen overregulering 
Primair gericht op gemeenten 

Structuurvisie Zon 

Vastgesteld november 2017 



De opgave, het dak op? 

2030  
Flevoland draait op duurzame 

energie. Noordoostpolder is 

energieneutraal. 
 

2050  
Geen gebruik van fossiel gas. 
 

2050  
41,5 PJ duurzame energie.  

15 PJ 

Zonne-    
energie 

Maximaal 1000 ha 



 Het bedrijfsmatig, grootschalig omzetten van zonne-energie 

in een vorm van energie voor eigen gebruik of levering aan 

het energienet. 

  

 vergunningplichtige installaties/bouwwerken die direct zijn 

verbonden met de grond. 

  

 De structuurvisie zegt niets over een verdeling van de 

1000ha 

 

 Werkingsgebied: Landelijk gebied 

 

Definitie en werkingsgebied  



1. Het initiatief staat centraal: ruimte aan gemeenten 

en aan het initiatief 
 

2. Opgave voorop: Energie neutraal Flevoland 
 

3. Bundel en combineer waar mogelijk 
 

4. Houdt rekening met (landschappelijke) kwaliteiten 
 

5. Een zonnepark is tijdelijk 
 

6. Betrokkenheid en draagvlak 

 

 

Zes bouwstenen als leidraad 



Voorgenomen beleid  

gemeente 



 

 

 

 

2,2 PJ (+ca 600 ha) voor zonneweides 

3,2 PJ 
36% 

3,8 PJ  
42% 

2 PJ 
22% 

Energieneutraal 2030 

Huidige energie-
opwekking in 2017 

Energie zuiniger: 
Van 9 PJ (2017) 
naar 7 PJ (2030) 

Nog benodigde 
duurzame 
energieopwekking 
 
Energiemix nog 
onbekend 

Gemeentelijke duurzaamheidsambities 



Uitgangspunten 

 Niet ten koste van de landbouwgrond (coalitieakkoord) 

 

 Afweging tussen de duurzaamheidsambities, 

economische belangen en landschap 

- Aanwijzen gebieden 

- Onderzoeksgebieden 

 

 Het op te stellen gemeentelijke beleid sluit aan op het 

provinciaal beleid uit de Structuurvisie Zon 



 



Bouwsteen 1: Initiatief staat centraal 
 
De gemeente 

 nodigt initiatiefnemers uit om met voorstellen te 

komen 

 

 stelt een verleidingskader op; de uitwerking van 

ons beleid in de vorm van voorwaarden.  

 

Wanneer een initiatief speelt: 

 procedures van de Omgevingswet 

  

 In detail op de locatie ingezoomd. 



 opgave duurzame energieopwekking: 3.2 PJ 

 

 2,2 PJ (+ca 600 ha) voor zonneweides 

 

 opdelen in 3 tranches, eerste tranche 200 ha 

 

Tranches: 

 2018-2022 

 2022-2026 

 2026-2030  

Bouwsteen 2: Opgave voorop 



 meervoudig ruimtegebruik  

  

 bundel initiatieven 

 

 maak gebruik maken van 

bestaande infra (aansluitpunten 

op het energienetwerk) 

 

 biedt oplossing voor meerdere 

opgaven  

- bv bodemdaling 

 

Bouwsteen 3: Bundel en combineer 

waar mogelijk 



 Voorwaarden ruimtelijke inpassing 

 

 Per gebied verschillend 

 

 Bijv: Zicht vanaf wegen, mate van hinder, 

schittering 

 

Bouwsteen 4: houd rekening met 

(landschappelijke) kwaliteiten 



 25 jaar 

 

 Afspraken na afloop van de technische 

levensduur met initiatiefnemers   

     in overeenkomst 

 

Bouwsteen 5: een zonnepark is tijdelijk 



 

Initiatiefnemers inzichtelijk laten maken hoe ze omgaan met: 

 

Draagvlak: Informeren en gehoord worden 

omgeving betrekken bij het initiatief, hoe wordt rekening 
gehouden met de wensen van de omgeving 

 

 Participeren: mee-investeren 

bewoners doen mee in een collectief, bijvoorbeeld via een 
postcoderoosregeling of aandelen in een project 

 

 Compenseren 

Bijvoorbeeld door een bijdrage in een leefbaarheidsfonds 
  

 

 

Bouwsteen 6: betrokkenheid en 

draagvlak 



Hoe verder ? 

 
 



Procedure  

provinciale Structuurvisie Zon 

 Ontwerp ter inzage tot en met 6 juni as. 

 

 Informatieavond op donderdag 24 mei in het Van der Valk 

hotel te Emmeloord 

 

 Planning: vaststelling door PS in juli. 

 



Planning 

 Inhoudelijk onderzoek naar gebieden en bijhorende 

voorwaarden (mei/juni) 

 

 Behandeling ontwerp in College en  Cie WO (sept) 

 

 Ter inzage, overleg met de bevolking (oktober/november) 

 

 Verwerken reacties(december) 

 

 Vaststellen beleid (januari 2019) 

 

 



In overleg met: 

 Inwoners, initiatiefnemers en de raad 

 

 Interne en externe deskundige, zoals 

- netbeheerder 

- landschapsdeskundige 

- Vergunningverlening / juristen 

- belangengroepen  

- (Netwerk Energie Neutraal,  

LTO, Flevolandschap) 

 



Gelegenheid voor vragen en discussie? 


