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AMENDEMENT 2019-04-llb

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 19.0000519
Onderwerp: Beleidskader zonneweides - Vrijgave hectares

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 1 april 2019,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de provincie de ambitie heeft om als regio energieneutraal te zijn in 2030.1
2. dit leidt tot een provinciale structuurvisie waarin de vrijgave van zon in landelijk 

gebied is gemaximeerd voor geheel Flevoland op 500 hectare2, waarna evaluatie 
in Provinciale Staten volgt;

3. deze vrijgave is verdeeld onder de gemeenten, waarbij voor Noordoostpolder 150 
hectare is vrijgegeven,

van mening dat
1. onze lokale structuurvisie niet verder zou moeten gaan dan deze 150 hectare, 

omdat:
a. meer vrijgeven niet mogelijk is (niet is toegestaan);
b. meer hectares nu al opnemen verwachtingen kan scheppen die niet 

kunnen worden waargemaakt;
c. tussentijdse beleidsevaluatie past bij de kaderstellende rol van de 

gemeenteraad,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. In te stemmen met het beleidskader'Zon in de polder', gebiedsgericht 

beleidskader voor zonneweides, met dien verstande dat de tekst op pagina 6 
en 7, alles onder "1.4 Ambitie en opgave gemeente Noordoostpolder" 
verwijderd wordt en de volgende tekst wordt toegevoegd bij de 
doelstellingen op pagina 5 na punt "Flexibel karakter":

Evaluatie na ISO ha
Vanuit de provinciale structuurvisie is de vrijgave van 150 hectare toegestaan. 
Met deze lokale structuurvisie beogen we op een zorgvuldige wijze invulling 
gegeven aan deze eerste vrijgave. Na vrijgave van deze 150 hectare gaat de 
gemeenteraad de structuurvisie evalueren, waarbij ook de evaluatie van 
provinciale staten wordt betrokken. De gemeenteraad beslist vervolgens over de 
vrijgave van een eventuele volgende tranche.

2. Besluiten en initiatieven voor zonneweides buiten het windmolengebied, glastuin
bouwgebied en het gebied NLR/Waterloopbos voor te behouden aan de raad.

3. Het beleidskader ter inzage te leggen als zijnde ontwerp structuurvisie 
Zonneweides.
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1 Provinciale Structuurvisie Zon, paragraaf 2.1 (Opgave)
2 Provinciale Structuurvisie Zon, paragraaf 4.1 (Verdelingssystematiek)
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