
 

 

Reactienotitie ingediende zienswijzen 

 
Betreft: Structuurvisie ‘Zon in de Polder’ 
 
 
 
Op 1 april 2019 heeft de raad ingestemd met het beleid ‘Zon in de Polder’ en besloten 
om dit beleid als ontwerp structuurvisie ter inzage te leggen. De structuurvisie 
‘Noordoospolder 2025’ wordt hiermee, op het onderdeel grootschalige energieopwekking, 
gedeeltelijk herzien.  
De structuurvisie ‘Zon in de Polder’ geeft kaders voor grootschalige grondgebonden 
opwekking van duurzame energie.  
 
Het ontwerp van de structuurvisie ‘Zon in de Polder’ heeft van 29 augustus 2019 t/m 9 
oktober 2019 voor 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode bestond voor 
een ieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is 
gebruik gemaakt.  
Zienswijzen zijn ingediend door: 
 
Zienswijze 1 
BHM Solar B.V. 
Hooghiemstraplein 112 
3514 AZ Utrecht 
 
Zienswijze 2 
Vereniging Zonnepark Schokland 
Nagelerweg 23 
8304 AB Emmeloord 
 
Zienswijze 3 
Gasunie Transport Services B.V. 
Postbus 181 
9700 AD Groningen 
 
Deze notitie bevat een samenvatting van de zienswijzen en een reactie op de 
zienswijzen, waaruit blijkt hoe de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder 
(hierna: de raad) de zienswijzen bij de besluitvorming heeft betrokken en meegewogen.  
 
Samenvatting zienswijze 1 

 

De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs 
worden samengevat: 
 

1. Glastuinbouwgebieden zijn hoogwaardige agrarische gronden. Een principe uit de 
structuurvisie is: ‘zuinig omgaan met landbouwgrond’. Een zonneweide in het 
glastuinbouwgebied sluit niet aan bij dit principe. Verplaats het zoekgebied voor 
zonneweides van in de glastuinbouwgebieden, naar een gebied direct grenzend 
aan de glastuinbouwgebieden. Hierdoor kan worden voorzien in de 
energiebehoefte van de glastuinbouwgebieden, zonder de meest waardevolle 
agrarische gronden hiervoor te gebruiken.  

 
2. Een zonneweide in het glastuinbouwgebied zal worden aangesloten op de 20kV 

installatie van onderstation Luttelgeest. In de structuurvisie wordt een maximum 
omvang gesteld van 5 hectare voor een zonneweide en voor die 5 hectare zal één 
aansluitveld op het onderstation moeten worden gebruikt. Op één aansluitveld 
kan in plaats van een zonneweide van 5 hectare ook een zonneweide van 20 
hectare worden aangesloten. Kleinere zonneweides aansluiten in Luttelgeest leidt 



 

 

tot hogere maatschappelijke kosten en voldoet daardoor niet aan het principe 
‘Slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk’ uit de structuurvisie. Verhoog daarom 
de maximale omvang van een zonneweide in de glastuinbouwgebieden van 5 
hectare naar 20 hectare per initiatief.  

 
3. Er is een hoge vraag naar energie in het glastuinbouwgebied. Er wordt jaarlijks 

ongeveer 180.000 MWh aan energie verbruikt. Om dit totale verbruik op te 
wekken is een totaal oppervlak aan zonneweides nodig van ongeveer 200 hectare. 
Om te voldoen aan de totale energiebehoefte hebben zonneweides van 5 hectare 
een geringe impact. Verhoog daarom de maximale omvang van een zonneweide 
in de glastuinbouwgebieden van 5 hectare naar 20 hectare per initiatief.   

 
Beoordeling/reactie zienswijze 1 

 

De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het 
volgende: 
 

Ad 1: Hoogwaardige agrarische gronden niet geschikt voor zonneweides 

Glastuinbouwgebieden zijn inderdaad hoogwaardige agrarische gronden. Deze 
gronden mogen niet zonder meer benut worden voor zonneweides. Zonneweides 
zijn in de glastuingebieden daarom denkbaar op onrendabele stukken grond of 
restgronden. Per aanvraag zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt of het 
stuk grond onrendabel of restgrond is en in aanmerking komt voor een 
zonneweide. De voorgestelde aangrenzende zoekgebieden zijn tevens gelegen op 
agrarische gronden. Daarom worden in deze gebieden geen grootschalige 
zonneweideontwikkelingen wenselijk geacht.  

 
Ad 2: Maximale oppervlakte zonneweide van 5 hectare niet voldoende voor goede 

benutting elektriciteitsnetwerk 

Mocht een zonneweide van 5 hectare ook aangesloten kunnen worden op het 
middenspanningsnet van de netbeheerder, omdat daar nog ruimte is, dan is dat 
ook mogelijk. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de lokale netbeheerder.   

 
Ad 3: Maximale oppervlakte zonneweide van 5 hectare niet voldoende voor 

energievraag 

De gronden in de glastuingebieden zijn hoogwaardige gronden. Om gebruik te 
kunnen maken van de gronden voor zonneweides, moet er sprake zijn van 
onrendabele grond of restgronden. Om zorg te dragen voor het feit dat alleen de 
onrendabele gronden of restgronden gebruikt gaan worden voor de zonneweides 
en niet hoogwaardige grond, is gekozen om een maximum grootte van 5 hectare 
toe te staan.  
Daarnaast zal de energie die opgewekt wordt door de zonneweides niet de 
volledige energievraag van de glastuingebieden kunnen dekken, maar wel een 
deel van de vraag, zoals ook is aangegeven in de structuurvisie.  

 

Samenvatting zienswijze 2 

 

De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs 
worden samengevat:  
 

1. Er speelt een vernattingsprobleem door enerzijds de vernatting van het 
werelderfgoed Schokland en anderzijds door de bodemdaling. Zonne-energie 
wordt gezien als een mogelijk alternatief voor gebieden die minder interessant 
zijn geworden voor akkerbouw.  
Er is begrip voor een analyse die eerst moet worden uitgevoerd om te kijken of de 
vernatte gebieden een geschikte locatie is zonneweides. Wanneer deze analyse 
uitwijst dat er in het gebied mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van 



 

 

zonneweides, dient het initiatief qua prioriteit op gelijke hoogte te komen met de 
gebieden uit fase 1 en 1a volgens de structuurvisie.  

 

 

 

 

 

Beoordeling/reactie zienswijze 2 

 

De raad heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het 
volgende: 
 
Ad. 1: Initiatieven uit vernatte gebieden met evenveel prioriteit meenemen 

In de Noordoostpolder kan in de eerste fase van het provinciaal beleid voor maximaal 
148 hectare aan zonneweides worden gerealiseerd. Zodra een initiatief voldoet aan de 
gestelde eisen, wordt het benodigd aantal hectares, indien beschikbaar, toebedeeld.  
In 2020 zal door de provincie geëvalueerd worden en de overige 500 hectare over de 
gemeenten in de provincie Flevoland verdeeld worden.  
De analyse in het bodemdalingsgebied moet nog uitgevoerd worden. Het is daarom op dit 
moment niet te zeggen of en wanneer het bodemdalingsgebied in aanmerking komt voor 
zonneweides. De gemeente zal de vereniging als belanghebbende betrekken bij dit ander 
onderzoek.  
 

Samenvatting zienswijze 3 

 

De zienswijze kan naar het oordeel van de raad in redelijkheid als volgt puntsgewijs 
worden samengevat:  
 

1. Gastransportleidingen van Gasunie zijn voorzien van kathodische bescherming. 
Dit wordt gerealiseerd door een constant aanwezige beschermpotentiaal (bp) op 
de leiding. Door externe bronnen kan de spanning zodanig worden beïnvloed dat 
de bp te laag of te hoog wordt. Om veiligheidsredenen is dit niet geoorloofd.  
Zonneweides zijn een voorbeeld van een externe bron die een nadelige invloed 
kunnen hebben.  
De wens bestaat om in hoofdstuk 3.3 van de structuurvisie een paragraaf op te 
nemen ten behoeve van de leidingen van Gasunie. Door het opnemen van 
voorwaarden in het ruimtelijk kader is Gasunie er van verzekerd dat de invloed 
wordt geminimaliseerd. 

2. Wanneer een zonneweide in de nabijheid (binnen 200 meter) van een gasleiding 
wordt gerealiseerd, dient de initiatiefnemer contact op te nemen met Gasunie. De 
wens is om in de structuurvisie op te nemen wanneer een initiatiefnemer contact 
op moet nemen.  

 

Beoordeling/reactie zienswijze 3 

 
Het college heeft de zienswijze beoordeeld en concludeert naar aanleiding daarvan het 
volgende: 
 

Ad 1: Bescherming gastransportleidingen 

De structuurvisie is niet bedoeld als toetsinstrument, maar is kadergevend. Op het 
moment dat een initiatief concreet wordt en een aanvraag wordt ingediend, zal in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek worden gedaan naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien een gasleiding van Gasunie zich in 
de nabijheid van het plan bevindt, zal contact worden opgenomen met Gasunie.  

 
Ad2: Contact opnemen door initiatiefnemer   

 Zie Ad. 1 



 

 

 
 
Conclusie 

 

De ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding voor een aanvulling op of aanpassing 
van de structuurvisie ‘Zon in de Polder’.   
 


