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VOORWOORD 

DOOR JEROEN OFFICIER 
 

Voor u ligt het volledige verslag van de Atelierweek Zon. Dit verslag is door u en voor u tot stand 

gekomen. Tijdens de Atelierweek hebben we veel informatie opgehaald en deze informatie delen we 

ook graag met u. Alle opgehaalde informatie nemen we mee in het vervolg proces voor zon.  

 

Tevens wil ik alle aanwezigen bedanken voor hun deelname aan de Atelierweek Zon. Wij 

beschouwen het als een productieve, succesvolle week! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jeroen Officier 

Projectleider zon 

Provincie Flevoland 

Juli 2017 

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent het vormgeven van beleid voor zonne-

energie? Abonneer dan op de Nieuwsbrief Zon door te mailen naar Atelierweekzon@flevoland.nl! 

Neem vooral ook is een kijkje op www.omgevingsvisieflevoland.nl.  

 

  

mailto:Atelierweekzon@flevoland.nl
http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/
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VERSLAG ATELIERDAG I 

ZON IN RANDEN VAN STEDEN EN DORPEN 
 
Datum en tijd 
Woensdag 21 juni 2017 
 
Locatie 
Gemeentehuis Emmeloord, Harmen Visserplein 1 
 
Deelnemers 
Arjen van den Berg (gemeente Noordoostpolder), Bart Harleman (provincie Flevoland), Martin Ribbink 

(gemeente Noordoostpolder), Wijnand Stinissen (gemeente Lelystad), Geert Jan ten Napel (provincie Flevoland), 

Maureen Anema (provincie Flevoland), Gerdien Smit (Odin Landschap), Carel Kooij (Windunie), Luc Dekkers 

(NUON), Jelmer Pijlman (E&E advies), Arjen Kool (Odin Landschap), Peter Oosterloo (Rijksvastgoedbedrijf), Julius 

van Manen (gemeente Almere), Wouter Guliker (ROM3D), Anno Vuuregge (provincie Flevoland), Daan van Eijk 

(provincie Flevoland), Annemarie Rook (provincie Flevoland), Johannes Hamersma (Nuon), Willemien van den 

Hoogen (Statkraft), Pieter Vlaar (Ekwadraat), Boudewijn Thier (gemeente Almere), Carina van Dijk (provincie 

Flevoland). 

 

Programma 

Tijd  Onderdeel Wie? 

1. 9.00 -  9.15 Opening en inleiding Carina van Dijk (Provincie Flevoland) 

2. 9.15- 10.00 Zon in de randen van steden en dorpen Arjan Kool (Odin Landschap) 

3. 10.00-10.15 Pauze   

4. 10.15-11.30 Werksessie Allen 

5. 11.30-12.00 Terugkoppeling & afsluiting Carina van Dijk (Provincie Flevoland) 

 

 
 

 
FIGUUR 1 SFEERIMPRESSIE. 
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1. Opening en inleiding door Carina van Dijk 
 

Carina van Dijk (voormalig projectleider zon) heet de aanwezigen welkom.  

 

Een belangrijk hoofdstuk in de Omgevingsvisie Flevoland – het ontwerp is onlangs vastgesteld- is energie. Energie 

bestaat uit een aantal actielijnen, waarvan ‘Ruimte voor energie’ een lijn is. Om richting energieneutraliteit te 

gaan, moeten we het hebben over de bijdrage die zon kan leveren. Want naast windenergie, moet zon een grote 

bijdrage leveren.  

 

Aan vandaag is een proces voorafgegaan, waar de Atelierweek energie en een specifiek atelier over zon eind 

januari 2017 onderdeel van uitmaken. In januari 2018 nemen Provinciale Staten een besluit over het zonbeleid. 

De urgentie om tot beleid te komen is er. Echter, we hebben geleerd van wind, een zorgvuldige afweging is nodig. 

Deze Atelierweek gaat over het beantwoorden van vragen, waaronder: Wat is de opgave? Hoe ziet 1.000 hectare 

aan zonneparken eruit? Wat kan er wel? Wat kan er niet? Met welke unieke landschapskenmerken moeten we 

rekening houden? Et cetera.  

 

 
 

FIGUUR 2 PRESENTATIE ARJAN KOOL 

 

2. Presentatie Zon in de randen van steden en dorpen door Arjan Kool 
 

We zitten midden in de energietransitie. Zonnepanelen zijn gebiedsvreemde wezens die in ons landschap 

terechtkomen. Mensen zijn hier huiverig voor. Arjan legt uit dat we vandaag tijdens de werksessie met een open 

houding naar de opgave (1.000 hectare zonneparken in het landelijk gebied) gaan kijken. Hoe ziet 1.000 hectare 

aan zon eruit? Wat betekent dat voor de inpassing? Odin heeft drie scenario’s ontwikkeld om de aanwezigen te 

prikkelen. Vervolgens vindt er een brainstormsessie plaats.  
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Verkenning van de opgave 

Flevoland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal en gasloos te zijn. Er moet 15 Petajoules aan duurzame 

energie worden ontwikkeld, waarvan 3,5 Petajoules (1.000 hectare/ 1.500 voetbalvelden) aan grondgebonden 

zon aan de randen van steden en dorpen en in het buitengebied.  

 

Voorbeelden van zonneparken 

Arjan laat de aanwezigen een aantal bestaande zonneparken zien, bijvoorbeeld: 

- Delfzijl. Het grootste zonnepark van Nederland (30 hectare) staat in Delfzijl, in het Noord-Groningse 

havengebied. Het park is geplaatst in de rafelrand van een stedelijke zone. De ontwikkeling draagt bij 

aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het havenbedrijf en is gunstig voor het vestigingsklimaat, 

aangezien steeds meer bedrijven de nabijheid van duurzame energie belangrijk vinden. 

- Ameland. Ze hebben op Ameland gekozen voor een groot gebaar, een groot zonnepark bij het vliegveld, 

waarin Amelanders kunnen participeren. De rest van het eiland wordt vrijgehouden. 

- Zoneiland Almere. Het zoneiland van 1 hectare is nadrukkelijk aanwezig. Het park is gekoppeld aan de 

wijk (levert warm water). 

- Ouddorp. Het zonnepark in Ouddorp is gekoppeld aan recreatieterrein de Klepperstee. Het park is 

ingepast in oude strandwallen, waardoor het amper zichtbaar is. 

- Breda. In Breda is een zonneweide gebouwd op een braakliggend terrein tussen de autoweg en 

Princehage. Omwonenden zonder dak kunnen participeren in het project: een voorbeeld hoe je de 

omgeving op een positieve manier kan betrekken. 

 

Impact op het landschap 

De energietransitie is van alle tijden. Het heeft ons prachtige landschappen opgeleverd. Het is van belang dat de 

lokale bevolking goed wordt geïnformeerd, erbij wordt betrokken en er draagvlak wordt gecreëerd. 1.000 

hectare heeft impact op het landschap. Het is de vraag hoe je hiermee omgaat: clusteren op een grote plek of 

allemaal kleine parkjes verspreid over de provincie? Willen we de kwaliteiten van het Flevolandse landschap 

behouden of gaan we nieuwe elementen toevoegen? Ter illustratie laat Arjan een zonnepark in Delfzijl zien dat 

verstopt is achter een bomenrij en hierdoor amper zichtbaar is. Een uiterste is het zoneiland in Almere, een 

icoonproject wat gezien mag worden. 

 

We hebben geleerd van het Regioplan wind, het verhaal van opschalen en saneren. Uiteindelijk willen we een 

mooi landschap maken, de zonneparken moeten het landschap versterken. Een belangrijk punt om mee te 

nemen in deze opgave.  

 

Echter, de polder bestaat niet uit een landschapstype. De polder is op te delen in drie polders: 

- De Noordoostpolder die concentrisch is aangelegd met groene eilandranden in het agrarisch gebied.  

- Oostelijk Flevoland lijkt op de Noordoostpolder, maar kent Lelystad en Dronten als stedelijke gebieden 

en minder dorpen.  

- Zuidelijk Flevoland wordt gekenmerkt door grote gebieden, zoals: de Oostvaardersplassen, de stad 

Almere, grote bossen en een groot middengebied. 

 

Er zijn in Flevoland een aantal grote ontwikkelingen gaande, zoals de uitbreiding van Lelystad airport, de 

proeftuin Oosterwold, Flevokust, opschalen en saneren wind, en de Markenwadden. Allemaal ontwikkelingen 

waar zonneparken aan verbonden kunnen worden. 

 

Voorbeeld beleid: provincie Overijssel 

Provincies maken allemaal hun eigen keuzes in het maken van zonbeleid. Ter illustratie neemt Arjan de provincie 

Overijssel. De provincie Overijssel kijkt op de volgende drie niveaus naar zonneparken: 

1. Past het zonnepark bij de omgeving? Versterkt het de identiteit? In een grootschalig landschap maakt 

de provincie grote gebaren, in het essenlandschap kleinere gebaren, bijvoorbeeld door de houtwallen 

te versterken. 

2. Als de plek en grootte goed zijn bevonden wordt er naar de inpassing gekeken.  
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3. Het laatste niveau gaat over het zonneveld zelf, bijvoorbeeld over de oriëntatie, hekwerk, randen, 

transformatiehuisjes, et cetera.  

 

Scenario’s 

Arjan laat een aantal scenario’s van zonneparken voor Flevoland zien: 

1. De groene stads en dorpsranden. Dit scenario sluit aan op ‘laat de initiatieven maar komen’. De 

verwachting is dat overal in Flevoland initiatieven oppoppen. Per park moet er goed naar de inpassing 

worden gekeken, zodat het park wat toevoegt voor de bewoners. De voorkant van een zonnepark kan 

opengelaten worden om ruimte te geven aan bijvoorbeeld een speeltuin of een boomgaard. 

2. Een zonnepark van 35 hectare bij Lelystad, uit het zicht, maar bedient wel een stadswijk. 

3. Een zonnepark van 170 hectare bij Flevokust. Het terrein is gereserveerd voor de toekomstige 

uitbreiding van het bedrijventerrein, in de tussentijd zou er ruimte kunnen worden geboden aan een 

zonnepark. 

4. Zon op water. Flevoland staat bekend als ingenieurslandschap, waarom maken we niet een groot, 

drijvend zonnepark als icoonproject? Het is een manier om nieuwe natuur te ontwikkelen. De pijn wordt 

zo geconcentreerd.  

5. Zonneparken koppelen aan grote gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld aan de kassenlandbouw, 

Lelystad airport, Proeftuin Oosterwold inzetten als Proeftuin zon en combinatie met (oude) 

windaansluitingen. 

 

Top down of bottom-up 

1. Bottom-up: ruimte laten aan burgerinitiatieven en aan de markt. Zorgt naar verwachting voor veel 

procedures.  

2. Top down: sterke sturing vanuit gemeenten en provincie: zo gaan we het doen! 

 

 
 

FIGUUR 3 WERKSESSIE 

 

3. Werksessie 
 

De aanwezigen worden in drie groepen verdeeld. Op de drie tafels liggen grote kaarten van de provincie 

Flevoland + zonneparken van verschillende groottes. De verschillende groepen mogen hun eigen zonneplan voor 

de randen van steden en dorpen maken voor Flevoland.  
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Tafel 1 

Wie: Jelmer Pijlman, Arjan Kool, Luc Dekkers, Peter Oosterloo, Annemarie Rook (verslaglegging) 

Samengevat: De provincie staat alles toe met een aantal spelregels/rode zones (bijvoorbeeld Schokland). Niet 

verplichten dat een park aansluitend moet zijn aan de rand van een dorp/stad. De ontwikkeling moet van onderaf 

komen, initiatief van onderaf wordt gestimuleerd. Een zorgvuldige inpassing in het landschap is belangrijk 

(bijvoorbeeld in vlakken i.p.v. lijnen, hoogte, groene inpassing i.p.v. hek), belangrijk dat er snel een provinciaal 

ontwerper bij een park betrokken wordt (zorgt voor snelheid en eenheid). Onderscheidt een aantal 

landschapstypes met zijn eigen handvatten. Er moeten een aantal algemene principes i.p.v. vooraf 

geformuleerde wetmatigheden komen waarop plannen kunnen worden getoetst.  

 

Waar? 

- Aan de randen van steden en dorpen, kan op verschillende manieren: 

o Zonneparken tegen bestaande woonwijken aan blijken in de praktijk niet goed te werken. Er is 

veel weerstand tegen zonneparken die aan woonwijken grenzen. Veroorzaak geen slapeloze 

nachten. Hoe verder het park van een woonwijk af ligt, hoe minder de weerstand is. Sta 

zonneparken bij woonwijken alleen toe als er draagvlak is van onderaf. 

o Minder ingrijpend is aangrenzend aan bedrijventerreinen/milieustraten. Daar hebben minder 

mensen last van. 

- ‘Verstopt’/goed ingepast in groenzones/bossen. Er kunnen grote parken gebouwd worden aan de rand 

van bossen/groenzones (met een bomenrand eromheen). De parken zijn amper zichtbaar en zijn 

onderdeel van natuurlijke stiltegebieden. 

 

Aandachtspunten  

- Bestaande aansluitingen zijn bij kleine parken belangrijk, bij grotere parken laat de businesscase het toe 

om een nieuwe aansluiting aan te leggen.  

- Meer kleine parken en de revenuen over meerdere mensen verdelen of bundelen we zoveel als 

mogelijk? 

- Uitzoeken: is een zonnepark voor elke boer lucratief of alleen bij bepaalde gewassen (stel je voor dat 

het voor elke boer lucratiever is om een zonnepark op zijn perceel neer te zetten i.p.v. het verbouwen 

van gewassen, dan is de kans groot dat binnen de kortste keren heel Flevoland vol staat met 

zonneparken).  

- Kijk naar Engeland: daar heeft een wildgroei van zonneparken plaatsgevonden. Van leren.  

- Zo efficiënt mogelijk omgaan met subsidiegeld. Krijg je ze dan langs lijnen? Omdat daar aansluitingen 

liggen?  

- Geen specifieke plekken aanwijzen, om speculatie te voorkomen. 

 

Uiterlijk 

- Provinciaal ontwerpteam eraan koppelen.  

- Beeldenbank maken met wat wenselijk is. 

- Aantal landschapstypes onderscheiden. Deze landschapstypes hebben een eigen karakteristiek met 

bijbehorende inpassingshandvatten. 

- Heldere vormen: rechthoek en aansluiten op de kavelstructuur. Denken in vlakken en niet in lijnen. 

- Maximale hoogte zonneparken. Lagere hoogte toestaan bij zonneparken bij woonwijken/langs wegen, 

hogere hoogte toestaan bij groenzones/bossen. 

- Groene afscheiding zonneparken i.p.v. hekken. 

- Het moet geen kermistent worden, stel niet te veel eisen. 

- Moeten de parken op elkaar lijken? Of maakt dat niet uit? Willen we een ‘Flevolandse zonnepark 

identiteit’? 

- Zichtstudie. Bepalen op welke plekken openheid heel belangrijk is en waar geen/of lage zonneparken 

mogen komen. Een soort van rode gebieden: deze gebieden zijn zo waardevol, daar doen we het niet. 
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Tafel 2 

Wie: Wouter Guliker, Pieter Vlaar, Arjan van den Berg, Wijnand Stinissen, Geert Jan ten Napel, Anno Vuuregge 

(verslaglegging) 

Samengevat: De gemeenten hebben allen hun eigen opgave op tafel liggen voor het buitengebied. In Lelystad 

zou een combinatie van groots bij de Luchthaven en versnipperd in het buitengebied een mogelijkheid zijn. Voor 

de Noordoostpolder ziet het er heel anders uit, daar zou je zonneparken kunnen combineren met de windmolens 

aan de kust. De dorpen in Flevoland zijn kleinschalig, plaats daar ook kleinschalige parken bij. In zuidelijk 

Flevoland passen grotere parken, pak het fors aan. Zorg voor de balans tussen vraag en aanbod (kleiner bij 

woonwijken, groter bij industrieterreinen). Houdt hierbij rekening met de businesscase, te kleine parken zijn niet 

rendabel. En pas de parken (maatschappelijk) goed in. Maar zorg voor duidelijkheid, zodat projectontwikkelaars 

vaart kunnen maken.  

 

Waar? 

- Wel/niet agrarische grond beschikbaar stellen is een politieke keuze. Voor boeren die gaan stoppen kan 

het een interessante businesscase opleveren. 

- Combinatie met de luchthaven (grootschalig) en in rivierduingebied (kleinschalig). 

- In de Noordoostpolder in combinatie met glastuinbouw. 

- Combinatie met windparken volgens Regioplan bijvoorbeeld Noordoostpolder (100 hectare) en 

Luttelgeest (70 hectare). 

- Knooppunt Emmeloord (50 hectare), Waterloopbos (23 hectare) nabij de dorpen gemiddeld 5/10 

hectare.  

 

Aandachtspunten? 

- Bestaande aansluitingen gaan sturend zijn. 

- Draagvlakdiscussie moet gevoerd worden. Van wie is de hernieuwbare energie? Hoe ga je om met 

participatie? Breng je het naar de mensen toe of andersom? 

- Wil de provincie quotering? 

- De tijdelijkheid van zon: wat betekent dat voor de energie infrastructuur. 

 

Uiterlijk? 

- Eerbiedigen kavelstructuur. 

- Openheid landschap behouden door hoogte te beperken? Zicht is een criterium voor de omlijsting. 

- Landschap moet het uitgangspunt zijn en niet de eigen behoefte. Wel ruimte bieden voor initiatief. 

 

Tafel 3 

Wie: Martin Ribbink, Gerdien Smit, Carel Kooij, Julius van Manen, Johannes Hamersma, Willemien van den 

Hoogen, Maureen Anema (verslaglegging) 

 

Samengevat: Combinatie tussen klein en aansluitend en groot en iconisch. Klein en aansluitend geldt voor de 

Noordoostpolder, waar de kernen klein zijn. Participatie is bij deze parken van belang, om mensen te laten 

wennen aan zonnepanelen. Indien mensen gewend zijn, ligt de weg open voor de wat grotere gebaren. Zon 

mogelijk maken aan de randen van steden en dorpen, maar ook bijvoorbeeld baggerdepots. Maak tevens 

statements. Zo zou het nooit gebouwde dorp Larsen alsnog tot leven kunnen komen in de vorm van een 

zonnepark. Maar ook het parkeerterrein van Lowlands kan worden overkapt met zonnepanelen. Zie zonneparken 

als nieuwe kunstwerken die de nieuwe landschapstransitie kenmerken. Ga verrommeling tegen. Hoe? Strakke 

kaders stellen en de kwaliteit borgen in het proces. En het verschil zien tussen initiatieven van onderaf en grote 

(iconische) initiatieven. Beide hebben een andere benadering nodig. 

 

Waar? 

- Quick wins: Zoeken naar locaties waar het nu al gemakkelijk kan. 

- Pauzelandschappen gebruiken: bestemmingsplan maakt dan vaak al inrichting met zonnepanelen ook 

mogelijk en laat mensen en omgeving wennen aan de aanblik van zonnepanelen – maakt de weg vrij 

voor alternatieve locaties. Tevens vaak dichtbij gebruiker – daarom participatie en afzet gemakkelijk. 
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- Combi met bedrijventerreinen en glastuinbouw 

- Aan de randen van steden en dorpen: burgerinitiatieven omarmen/ stimuleren, gezamenlijk optrekken 

hierbij. Faciliteren. 

- Denk ook aan de randen van de polder. Hier is plaatselijk ook koppeling met wind mogelijk. Wellicht ook 

deels in het water. 

- Grote gebaren passen bij Flevoland daarom wellicht mogelijkheid voor 1 of 2 grootschalige iconische 

projecten, combi met wind en/of glas, Oosterwold, 9e landschapskunstwerk, contouren van ‘Larsen’ 

 

Aandachtspunten  

- Bepaal exacte ligging aan de randen en maak het ontwerp samen met betrokkenen – draagvlak en 

participatie; 

- Lokale initiatieven ondersteunen naar de maat en schaal van aangrenzende stedelijke/dorpse 

bebouwing.  

- Belangrijk is betrokkenheid participatie lokale werkgelegenheid gebruiken voor beheer en onderhoud. 

- Wellicht dat iets verder van het dorp af minder weerstand oplevert? Echter dan kom je wel op kostbare 

landbouwgrond uit- moeten we deze hiervoor willen gebruiken? (Niet iedere gemeente is hier 

voorstander van) 

- Enige sturing wenselijk om verrommeling (vergelijk Wind) te voorkomen bv in de vorm van 

inrichtingsprincipes/ ruimtelijke randvoorwaarden. Aan de andere kant moeten lokale initiatieven 

worden omarmt; 

- Grootschalige, iconische initiatieven: ben je overgeleverd aan de grondeigenaren. 

 

Uiterlijk 

- Inrichtingsprincipes gewenst: nadenken over wat is passend op welke wijze op welke plek/ in een 

bepaald type landschap. 

 

 
 

FIGUUR 4 SFEERIMPRESSIE 
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Juridische Borging Zon 

Verslag Atelierdag II 
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VERSLAG ATELIERDAG II 

JURIDISCHE BORGING ZON 
 
Datum en tijd 
Dinsdag 27 juni, 13.00-16.00 
 
Locatie 
WTC Almere 
 
Deelnemers 
Klaas Haije de Jong (gemeente Noordoostpolder), Johannes Hamersma (Nuon), Harm Hollander (De 

Meeuwhoeve), Hans Marsé (Breedveld en Schröder B.V.), Laura de Groot (Windunie), Boudewijn Thier 

(gemeente Almere), Wijnand Stinissen (gemeente Lelystad), Hester Lindeboom (Antea Group), Wouter Guliker 

(ROM3D), Erik Verbeet (Rechtsom), Anno Vuuregge (provincie Flevoland), Maureen Anema (provincie Flevoland), 

Annemarie Rook (provincie Flevoland), Daan van Eijk (provincie Flevoland), Jeroen Officier (provincie Flevoland), 

Leonard Bogerd (Statenlid SGP), Dirk Oudes (Wing) 

 
 

Programma 

  Tijd Onderdeel Wie? 

1 13.00-13.15 Inleiding Jeroen Officier (projectleider zon provincie Flevoland) 

2 13.15-14.00 Afwegingskader MER-systematiek Hester Lindeboom (Antea Group) 

3 14.00-14.15 Pauze   

4 14.15-15.00 Juridisch instrumentarium Anno Vuuregge (provincie Flevoland) 

5 15.00-15.30 Werksessie Allen 

6 15.30-16.00 Terugblik en afsluiting Jeroen Officier 

 
 

1. Opening en inleiding door Jeroen Officier 
 
Jeroen Officier (projectleider zon) heet iedereen welkom. 

 

Vandaag hebben we het met name over centraal opwekken. Flevoland heeft een uniek landschap en met 

zonneparken kunnen we Flevoland nog meer vormgeven. We willen uitzoeken welke ruimtelijke vormen er zijn 

en welke juridische kaders daarbij horen. Om dit te verkennen zijn zon-ateliers georganiseerd (vervolg op 

Atelierweek energie eind januari ’17), waaronder het atelier van vandaag dat gaat over de juridische vormen die 

horen bij zonneparken. In september/november vindt de oordeelsvorming plaats, zodat we aan het einde van 

het jaar het beleid kunnen vormgeven en de besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

‘Wat is mogelijk kaart’ 

Binnen het stedelijk gebied kan er al volop zonne-energie worden ontwikkeld. Dat maakt de ‘Wat is mogelijk? 

kaart’ duidelijk. De kaart ligt nu ter goedkeuring bij de Flevolandse gemeenten. Binnenkort wordt de ‘Wat is 

mogelijk kaart’ gepubliceerd. Echter, om de opgave daadwerkelijk te realiseren, moeten we kijken wat er nog 

meer kan. Met alleen zonne-energie in het stedelijk gebied redden we het niet. In het buitengebied zijn volop 

plekken aanwezig waar zonne-energie kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld gebundeld langs infrastructuur, 

langs de randen van dorpen en steden, gecombineerd met dijken, op agrarische gronden, et cetera. 

 

Atelierweek en vandaag 

In deze atelierweek zoeken we onder andere uit wat de beste plekken zijn, welke innovaties we kunnen 

verwachten, wat er al loopt, waar we op de korte termijn actie op kunnen ondernemen, hoe we elkaar kunnen 

vinden in de samenwerking. Vandaag zetten we een stap richting de juridische borging: wat voor meerwaarde 

heeft de mer-systematiek? Met welke wet- en regelgeving moeten we rekening houden? Gaan we voor generiek 
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beleid of differentiëren we tussen gebieden? Wat is het provinciaal belang? Op welke manier kunnen provinciaal 

en gemeentelijk beleid elkaar aanvullen?  

 

2. Afwegingskader mer-systematiek door Hester Lindeboom (Antea Group)  
Hester Lindeboom is uitgenodigd om een presentatie te geven over de mogelijkheden van de mer-systematiek 

(systematiek voor milieu-effectenrapportage, verder: mer of mer-systematiek).  

 

Hester vertelt dat de opgave van ongeveer 1.000 hectare aan zonneweides neerkomt op zo’n 0,75% van het 

Flevolandse oppervlakte. Dat lijkt weinig, maar als de parken ingepast moeten gaan worden, is het toch een forse 

opgave. Er zijn drie bouwstenen, naast proces- en politieke factoren, om tot beleid te komen:  

- Ruimtelijke opties. Waar (agrarische grond, infrastructuur, nabij windenergie, et cetera) en hoe pas je 

het in? 

- Sturingsopties. In hoeverre ga je sturen als provincie en gemeenten? 1. Je wilt dat de opgave wordt 

gehaald. 2. Je wilt borgen dat men zich houdt aan de voorwaarden die in het op te stellen beleid wordt 

opgenomen. Hoe doe je dat dan? Hester laat in de presentatie verschillende opties zien (waaronder 

strikt reguleren, subsidieregeling en coöperaties faciliteren).   

- Milieugevolgen. De belangrijkste thema’s zijn: impact op de fysieke omgeving (0/-), landschap (0/-), 

grondwater (0/-), ruimtegebruik (-), natuur (-), energie en emissie (+). Deze thema’s kunnen verder 

worden uitgezocht en afgewogen. Tevens moet in het achterhoofd worden gehouden dat bovenstaande 

scores voor direct omwonenden anders zijn dan voor mensen die op een paar kilometer afstand wonen.  

o Opmerking: Een zonnepark kan ook positief zijn voor de natuur. Er wordt geen mest uitgereden, 

de bodem kan zich goed herstellen en een zonnepark gaat goed samen met natuur. Flora en 

fauna kunnen zich prima ontwikkelingen onder/rondom een zonnepark. 

 

Hoe kan een mer meerwaarde hebben voor het proces? 

Het formele doel van een standaard-mer is om milieubelang vroegtijdig een volwaardige plaats te geven in de 

besluitvorming. De mer is altijd gekoppeld aan een zogenaamd ‘moederbesluit’. Beleids- of plankeuzes kunnen 

door middel van een mer worden onderbouwd en aanbevelingen om milieugevolgen tegen te gaan kunnen 

worden gegeven.  

 

Een zonnepark is niet mer-plichtig. Echter, een zonnepark kan onder categorie D 

(landinrichting/functiewijzigingen, 125 hectare) vallen. En wanneer parken effect hebben op Natura 2000 

gebieden, kan er ook een mer-plicht ontstaan. Tevens ligt het aan de omvang van een plan: wordt er in een keer 

1.000 hectare onderzocht, is het anders dan wanneer elk park afzonderlijk wordt aangeboden.  

 

De mer-systematiek kan ook vrijwillig worden toegepast zonder het aan een moederbesluit te hangen. Zo kan 

het bovendien breder worden toegepast dan een milieueffectrapportage, zodat niet alleen naar de effecten op 

het milieu wordt gekeken, maar ook op de omgeving, welzijn en in hoeverre de opgave wordt gerealiseerd. 

Advies is om de mer niet in te zetten als onderzoeksrapport, maar als een instrument & systematiek om het 

afwegingsproces in beeld te brengen. Het afwegingskader en de onderzochte alternatieven kunnen vervolgens 

aan de omgeving worden getoond, zodat zij inzicht hebben in het proces. Het dient als een volwaardige afweging 

van belangen. In een vrijwillige mer kan je de kant op die je wilt en het geeft iedereen de gelegenheid om te 

reageren. Kortom: het is een geschikte manier om een proces in gang te zetten. 

 

3. Juridisch instrumentarium zon door Anno Vuuregge  
Anno Vuuregge is werkzaam bij de provincie Flevoland en is verantwoordelijk voor de plantoetsing van de 

provincie. De provincie heeft op het gebied van zonneparken nog niet zoveel ervaring; er is één plan beoordeeld 

en goedgekeurd. Provinciale Staten heeft besloten dat het bij dit ene plan blijft, tot er beleid is opgesteld voor 

grootschalige zonneparken.  
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FIGUUR 5 ANNO VUUREGGE (PROVINCIE FLEVOLAND) OVER HET JURIDISCH INSTRUMENTARIUM 

 

Gemeenten geven aan dat steeds meer initiatiefnemers die een zonnepark willen bouwen in het landelijk gebied 

bij hen aankloppen. Kortom: het leeft. In het kader van ‘Ruimte voor initiatief’ (principe uit de Omgevingsvisie), 

kijken we nu op welke manier we de ontwikkeling de ruimte kunnen geven. 

 

Er zijn legio instrumenten die kunnen worden gebruikt in het op te stellen beleid. Echter, we weten niet hoe de 

toekomst eruitziet. We hebben veel geleerd van wind, eerst werden er kleine molens in de provincie geplaatst, 

inmiddels staan er ‘hele grote jongens’. De ontwikkelingen gaan snel, dit zal met zonne-energie ook gebeuren. 

We moeten bij het kiezen voor instrumenten goed over de toekomst nadenken en over de rol die de provincie 

zichzelf wil aanmeten. Anno maakt duidelijk dat de provincie niet op de stoel van de gemeente wil zitten, maar 

dat het opstellen van het beleid en de keuze voor het te gebruiken instrumentarium complementair moet 

gebeuren.  

- De instrumentenkoffer moet ons gaan helpen. Er zijn veel instrumenten om uit te kiezen, daar moeten 

we differentiatie in aanbrengen en denken aan: hoe wil je de opgave juridisch borgen afhankelijk van 

het knelpunt wat je tegenkomt?  

- Flevoland is de enige provincie de geen verordening kent. Flevoland werkt met beleidsregels, waardoor 

er ruimte is voor maatwerk.  

- De praktijk laat zien dat er veel gebruik wordt gemaakt van tijdelijke vergunningen bij zonneparken. 

Deze tijdelijkheid moeten we in ons achterhoofd houden. 

- Zonneladder zoals Drenthe? Die ambitie heeft de provincie Flevoland niet.  

 

Rollen: uitgaande van de Omgevingswet: keuze uit verschillende rollen: loslatend, faciliterend of initiërend. 

- Loslaten en het aan de markt overlaten. Nadeel: maak je zelf geen keuzes. Het is goed om kleur te 

bekennen, ondanks dat je het initiatief bij een ander laat.  

- Loslaten naar een gemeente. Gemeenten zijn autonoom in Flevoland, dat moeten we goed voor ogen 

houden. De provincie wil graag de verbinding zoeken, een rol die de provincie gegund moet worden. 

Hierbij moeten de partijen het eigen belang voor ogen houden.  
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Er is nog geen voorkeur voor een rol. Het is een proces dat we moeten doorlopen, waarbij de kaders en de rollen 

nog niet bekend zijn, maar juist worden verkend. Uit de verkennende fase komen een aantal scenario’s met 

implicaties, waaruit we een keuze gaan maken. 

 

4. Werksessie 
 

Tafel I 

Jeroen Officier (provincie Flevoland), Johannes Hamersma (Nuon), Wijnand Stinissen (gemeente Lelystad), Dirk 

Oudes (Wing), Laura de Groot (Windunie), Boudewijn Thier (gemeente Almere), Annemarie Rook (provincie 

Flevoland- verslaglegging). 

 

 
FIGUUR 6 DISCUSSIES TIJDENS DE WERKSESSIES 

 

Vraag 1 Hoe kijkt u tegen deze op een mer gelijkende aanpak van de opgave aan?  

Positief 

- Een mer zorgt ervoor dat bewoners en andere partijen vroegtijdig bij het proces betrokken zijn. Dit zorgt 

naar verwachting voor minder discussie achteraf. 

- Het brengt de voor- en nadelen van alternatieven inzichtelijk in kaart 

- Het kan dienen ter ondersteuning van het denkproces en het afpellen. Daarna wijs je pas de echte 

locaties aan. 

- Kan ook op hoofdlijnen, een mer houdt niet per se in dat alles tot in den treure moet worden uitgezocht.  

 

Negatief 

- Het is een zwaar instrument met grote administratieve druk. Waarom zouden we het onszelf extra 

moeilijk maken.  

- Een mer wordt minder concreet indien het niet over specifieke locaties gaat. Specifieke locaties kunnen 

niet worden aangewezen, omdat de kans op speculatie groot is en de grondprijzen hierdoor omhoog 

zullen schieten. 

-  Je onderzoekt met een mer meer dan wettelijk verplicht. Hiermee geef je tegenstanders meer munitie. 

- Alles in een mer is milieutechnisch beargumenteerd. 

 

Aandachtspunten 
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- Burgers moeten wel vroegtijdig worden betrokken. We moeten wel goed nadenken hoe we de burgers 

betrekken, het onderwerp staat nog ver van de burgers af. Energie is voor mensen een lastig onderwerp. 

- Gaat een mer goed samen met de mening van burgers? Stel je voor dat burgers op voorhand al zeggen 

links willen we het wel, maar rechts niet. En de mer zegt dat precies andersom moet. Hoe weegt dat 

tegen elkaar op. 

- Als het op hoofdlijnen wordt uitgezocht, wekt het dan wel de interesse van burgers? Burgers willen het 

zo specifiek mogelijk hebben, dan reageren ze pas. 

- De mer kan ons inspireren om een monitoringsinstrument te ontwikkelen. 1.000 hectare heb je niet in 

twee jaar liggen. We moeten eens in de zoveel tijd kijken hoever we eigenlijk zijn. Bijvoorbeeld: we 

hebben gezegd dat zonneparken naast infra mogen, maar toch gebeurt het niet. Waarom niet? 

 

Vraag 2: welke alternatieve ruimtelijke opties hebben we? 

Ruimtelijke opties 

- Een uniforme aanpak heeft weinig kans van slagen. Zo is er in Lelystad weinig ruimte aan de randen, 

terwijl de Noordoostpolder deze ruimte wel heeft. Lelystad heeft de opgave om in 2025 energieneutraal 

te zijn, dit houdt in dat Lelystad 300 hectare aan zonnevelden nodig gaat hebben. Dit gaat niet lukken 

in het stedelijk gebied, je belandt dan automatisch in het buitengebied. Tegelijkertijd moeten we 

voorkomen dat het hele gebied vol komt te staan met zonneparken, de openheid van het landschap is 

belangrijk. 

o De gemeente Lelystad heeft onderzocht hoe het zicht op het landschap zo min mogelijk wordt 

aangepast door zonneparken. Wanneer een park 100 à 150 meter van een weg wordt geplaatst, 

dan is de impact minimaal. Draagvlak is zo makkelijker te realiseren.  

- Zonnevelden zijn mobiele installaties. Het duurt niet lang meer dat parken verplaatst kunnen worden 

en de verplaatsing ook uit kan in de businesscase. De ontwikkelingen gaan razendsnel. 

- Een optie is het aansluiten van zonneparken op bestaande windparken en langs infrastructuur. 

- Je kan zonneparken ook gebruiken om kwaliteiten te benadrukken. 

o Een paar eyecatchers zou kunnen, maar is minder geschikt om de hele opgave in te vullen. 

- Flexibiliteit is belangrijk: 

o Leg niet te veel vast. Je zal zien dat een park net op een punt afwijkt en dat je de hele tijd naar 

PS moet. 

o Een zonnepark is niet voor altijd maar kan voor de duur van twintig jaar gerealiseerd worden, 

daarna krijg je de bestemming weer terug.  

o Zeg dat de zichtlijnen behouden moeten blijven i.p.v. maximale hoogte van bijvoorbeeld twee 

meter in te stellen. Leg waardes en beelden vast i.p.v. precieze getallen. Leer van de fouten die 

Noord-Holland heeft gemaakt. 

 

Gemeenten vs provincie 

- Differentiatie in het beleid is belangrijk. De rolverdeling van gemeenten, provincie en initiatiefnemers 

wisselt per concept. Flevoland kenmerkt zich door maatwerk. Eigenheid van gemeente met eigen beleid. 

- Geproefd wordt dat gemeenten hun eigen opgave graag in de eigen gemeente willen oplossen. 

o Het is een optie om de opgave te verdelen over gemeenten en de verantwoordelijkheid mede 

bij hen neer te leggen. De provincie kan de regie houden op het proces. 

o Sluit in het beleid aan bij de doelstellingen die gemeenten zichzelf hebben gesteld. Geef 

iedereen de ruimte i.p.v. een verordening opstellen. De provincie kan de gemeenten een 

handje helpen.  

- Provincie kan de privaatrechtelijke rol op eigen grond inzetten. 

 

Vraag 3 Wat moeten we als provincie met participatie? 

- Verwachten dat de draagvlakdiscussie minder aan de orde is.  

- Participatie is een lastig onderwerp. In de eerste plaats betrek je bewoners om ruimtelijk genoeg 

draagvlak te hebben. Leuke bijeenkomstigheid is dat bewoners financieel kunnen meedoen.  

- Het moet geen verkapte promotie worden voor belegging. Het is een manier om mensen over de streep 

te helpen, maar niet actief in het beleid opnemen. 
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o Werkt overigens wel goed. Er zijn een aantal zonneparken in Nederland waar bewoners zonder 

geschikt dak kunnen participeren. Is een succes. 

- Zit de ontwikkelaar er altijd op te wachten? Het gebeurt wel. Staat soms los van de businesscase. 

- Soms is er meer behoefte aan andere dingen. Bijvoorbeeld glasvezel. Kortom: maak het verplichten van 

participatiemogelijkheden niet te eng. Flexibiliteit is belangrijk. 

 

Verder 

- Evaluatie en monitoring toevoegen. Op deze manier hou je het behapbaar, realistisch en lerend.  

- Je kan er ook voor kiezen om onderzoeksvragen aan de zonneparken te koppelen. Bijvoorbeeld: wat 

doet een zonnepark met de ondergrond? Wat vinden de omwonenden er een aantal jaren later van?  

 

Tafel II 

Klaas de Jong (gemeente Noordoostpolder), Hans Marsé (Breedveld en Schröder B.V.), Wouter Guliker (ROM3D), 

Erik Verbeet (Rechtsom), Leonard Bogerd (Statenlid SGP), Anno Vuuregge (provincie Flevoland), Maureen Anema 

(provincie Flevoland- verslaglegging). 

 

Stelling: De zonopgave leent zich niet voor een uniforme aanpak. 

 

Ruimtelijk:  

- Gebiedseigen benadering is wenselijk. Per landschapstype een eigen inpassing bepalen. Initiatieven 

moeten worden ondersteund als ze kunnen worden ingepast in het landschap. 

 

Beleidsmatig:  

- In een aantal gemeenten zijn al keuzes gemaakt. Provinciale regels hierover heen zijn of te algemeen of 

beperkend. Goede afstemming hierover is wenselijk. Duidelijkheid en overheden op één lijn is belangrijk. 

- Regelen via tijdelijke vergunning of bestemmingsplan? Hoe tijdelijk is tijdelijk? Bestemmingsplan- wil je 

functie van de gronden wel voor lange termijn echt wijzigen? 

- Bij windparken is vanuit de staten als voorwaarde gesteld dat financiële participatie mogelijk is. Wellicht 

dat dit voor zon ook wel een voorwaarde wordt. Is bijvoorbeeld belangrijk voor draagvlak. 

 

Functioneel:  

- Lastige is als we landbouw willen behouden dat boeren meer op zon verdienen dan op ander 

landgebruik. LTO noemt voedselproductie vaak als argument om geen landbouw grond in te zetten voor 

grond. Maar er worden toch ook tulpen verbouwd! 

- Hoe gaan we hier mee om? Waar willen we als overheid over gaan? Welke randvoorwaarden gaan we 

stellen? Dit is ook een politieke keuze: energie versus voedselproductie. 

- Wat nu al gebeurd is dat agrarische gronden worden geruild. Arme en goede landbouwgrond. Arme 

grond dan voor zon gebruiken. 

 

Locaties: 

- Combinatie met wind. Ook op dijken. Aansluitingen liggen er al dan. Koppeling van wind en zon levert 

stabiel netwerk. Energielandschap. 

- Suggestie wordt gedaan om voorkeurslocaties te bepalen en andere initiatieven individueel te 

beoordelen. 

- Specifiek gebieden uitsluiten, rest voorwaarden stellen. Om ruimtelijke kwaliteit te borgen zijn 

spelregels nodig. Echter niet te veel vastleggen. Flexibiliteit is belangrijk, de toekomst is onbekend. 

- Bussinesscase moet haalbaar zijn. Dit is niet overal in de polder hetzelfde. 

 

Stelling: Energiebeleid vraagt een visie voor langere termijn 

 

Toekomst:  

- Visie op lange termijn is wenselijk. Hele fysieke leefomgeving moet hierbij worden betrokken. Herijken 

iedere 3-4 jaar. 
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- Vraag: hoeveel ruimte voor zon hebben we daadwerkelijk nodig? Panelen worden steeds efficiënter. 

Nieuwe energiebronnen ontwikkelt. Wellicht om die reden faseren in het realiseren van zonnepanelen. 

Vraag aan netbeheerder is hoeveel energie kan deze kwijt (overcapaciteit). Hoe opslaan? 

- Nieuwe woongebieden worden energieneutraal. Zelfvoorzienend. Al dan niet in combinatie met 

zonneveld en in combinatie met warmtewisselaars. 

 

Aandachtspunten: 

- Ontwikkelaar: aandachtspunt is wisseling van eigenaar. Gronden worden 15-20 jaar gepacht van 

agrariër. Ontwikkelaar zet er installatie op en verkoopt dit na 2-3 jaar aan pensioenfonds. (Die moeten 

investeren in groene energie). 

- Ook investeerders vanuit buitenland, zij hoeven geen belasting te betalen over winst die gemaakt wordt. 

 

Mer: 

Is de aanpak volgens de mer-systematiek interessant voor zonnevelden? 

- Grootschalige mer voor hele provincie duurt te lang 

- Voor kleinere projecten wellicht wel 

- Proceduretijd 9 maanden tegenover ontwikkeltijd zonnepark van 1,5 jaar dus kan dan parallel lopen. 

 

Als we voor de 1000 ha in het landelijk gebied scenario’s moeten ontwikkelen, wat zijn dan uitersten 

- Clustering-overal 

- Alleen langs stedelijke randen-in landelijk gebied 

 

Hoe belangrijk is participatie in het proces van de zonnevelden? 

• Participatie levert draagvlak. Als je participatie niet goed doet creëer je je eigen weerstand. 

• Omgevingswet regelt participatie. 

 

Korte samenvatting tafels door Hester Lindeboom 

mer: positieve- en negatieve geluiden: 

- Positief: handig om alternatieven te bekijken, afpellen locaties, opgave toetsen en monitoringsaspect. 

- Negatief: complex, abstract, moeilijk om te begrijpen. 

Handige stappen om te zetten: 

- Aantal gemeenten zijn al best ver: eerst eens ophalen wat er al ligt per gemeente.  

- Zoek gezamenlijk naar de ‘no go’-areas. 

 

Korte samenvatting tafels door Anno Vuuregge 

- Uniforme aanpak gaat hem niet worden, vanwege de eigenheid van de regio’s binnen Flevoland.  

- Rolverdeling: Elke gemeente heeft zijn eigenheid. We zijn complementair aan elkaar en moeten de 

verbinding met elkaar zoeken. Echter, soms is er wel behoefte aan een sturende en duidelijke provincie. 

- Er zijn aardig wat instrumenten over tafel gerold. Tijdelijkheid is een belangrijk aspect, net als maatwerk 

en het bieden van ruimte. 

- Monitoring: kijk af en toe of we nog op koers zitten, of dat we onze koers moeten verleggen.   
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Verslag Atelierdag III 
Zon Nabij Wind 
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VERSLAG ATELIERDAG III 

BIJEENKOMST ZON NABIJ WIND 
 
Datum en tijd 
Dinsdag 4 juli, 9.00-12.00 
 
Locatie 
Netl de wildste tuin 
 
Deelnemers 
Daan van Eijk (provincie Flevoland), Jeroen Officier (provincie Flevoland), Trudy Zwanenberg (Akkerbouw 

Almere), Paula de Winter (windmolenpark meeuwentoch Lelystad), Dirk Oudes (Wing), Jelmer Pijlman (E&E 

advies), Riet Rijs (Flevolandschap), Jacob Scherpekeuter (Windpark Zeewolde), Jocelyn Schaap (Alliander), 

Martijn Jonkaards (Alliander), Tanya van Huisstede (Provincie Flevoland), Anno Vuuregge (provincie Flevoland), 

Wijnand Stinissen (gemeente Lelystad), Dirk Kuilboer (Akkerbouwbedrijf),  Frans van Herwijnen (Drijvend 

zonnepark Lingewaard), marieke Werkman (Rijkswaterstaat), René de Rond (Windpark), Piet Dam (Samen voor 

de wind Dronten), Youssef Kilof (Nuon), Marijn van Dongen (Akkerbouwer), Gerrit Hulsoff (Izen), Wouter 

Vermeide (Zown), René van Dongen (Akkerbouwer), Paul van de Zee (ontwikkelt zonneparken), Janneke 

Middelkamp (Solcon), Carel Kooij (Windunie), Jan Vening (Windpark zeewolde), Sjoerd Robbinson (Zown), 

Wouter Guliker (Rom3D), Hans Wijntalder (Podera consult), Lisette Sipman (Provincie Flevoland), Annemarie 

Rook (Provincie Flevoland), Bas Bouwman (Zown), W. de Winter. 

 
 

Programma 

  Tijd Onderdeel Wie? 

1 08:45-09:00 Ontvangst   

2 09:00-09:15 Inleiding Jeroen Officier (Projectleider Zon Provincie 

Flevoland 

4 09:15-09:45 Windplan Flevoland Lisette Sipman (Provincie Flevoland) 

5 09:45-10:15 Combineren zon en wind Martijn Bogaerts (Alliander) 

6 10:15-10:30 Pauze   

7 10:30-11:00 Technische oplossing twee partijen op één 

aansluiting 

Wouter Vermeiden (Zown) 

8 11:00-11:45 Werksessie Allen 

9 11:45-12:00 Terugblik en Afsluiting Jeroen Officier (Projectleider Zon Provincie 

Flevoland) 
 

 

 
 

1. Opening en inleiding door Jeroen Officier 
 

Jeroen Officier heet de aanwezigen welkom.  

 

Aanleiding 

Het aantal initiatiefnemers met plannen neemt toe. Gemeenten worden in toenemende mate benaderd. Het 

merendeel van de Flevolandse gemeenten zijn dan ook bezig met het maken van beleid op het vlak van zonne-

energie. Ook in de Omgevingsvisie, waarvan het ontwerp onlangs is vastgesteld, wordt zon als belangrijk 

bestempeld. Provinciale Staten hebben besloten dat er spoedig een eenduidig kader voor grootschalige 

zonneparken in het landelijk gebied moet komen. 
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FIGUUR 7 SFEERIMPRESSIE 

 

Wat is mogelijk kaart 

We hebben door middel van de ‘Wat is mogelijk kaart’ inzichtelijk gemaakt wat er op het gebied van zonne-

energie nu al mogelijk is in het stedelijk gebied. Echter, de opgave kan niet worden gehaald als er alleen zonne-

energie in het stedelijk gebied wordt opgewekt en niet in het landelijk gebied. Als alle geschikte plekken in het 

stedelijk gebied vol worden gelegd met zonnepanelen, dan is er nog zo’n 1.000 hectare nodig in het landelijk 

gebied.  

 

Atelierweek 

De rode draad van de Atelierweek is: hoe gaan we om met agrarische gronden. Een vraagstuk waar nog geen 

kaders voor zijn. Deze atelierweek kijken we waar zon naast in het stedelijk gebied nog meer kan worden 

ontwikkeld: bijvoorbeeld gebundeld met infrastructuur, aan de randen van steden en dorpen en het onderwerp 

van vandaag: gecombineerd met wind.  

 

2. Lisette Sipman (provincie Flevoland)  
Lisette Sipman is coördinator windenergie bij de provincie Flevoland. Vandaag neemt Lisette ons mee in het 

huidige windenergiebeleid en de lessen die zijn getrokken tijdens het ontwikkelen van dit beleid. Deze lessen 

kunnen leerzaam zijn voor het te ontwikkelen zonbeleid.  

 

Voorgeschiedenis beleid wind 

In 2005 werd windenergie in Flevoland geëvalueerd. Het beleid was ruimhartig en als je de mogelijkheid had kon 

je een windmolen realiseren. Echter, zowel in sociaal- en ruimtelijk opzicht ontstond er steeds meer 

ontevredenheid. Dit resulteerde in 2005 in een ommekeer, met een tijdelijke bouwstop als gevolg. Er moest 

nieuw beleid ontwikkeld worden. Beleid dat meer tegemoet zou komen aan een mooier landschap en aan het 

sociale aspect, iedereen moest mee kunnen profiteren van windenergie. 
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In 2008 werd er een beleidsregel ‘Opschalen en saneren’ vastgesteld: nieuwe windmolens realiseren mag, maar 

alleen als oude windmolens worden gesaneerd. Dit beleid, dat top-down is neergelegd, viel niet in goede aarde 

en het gebied schoot in de weerstand. Vervolgens is er een gebiedsproces op gang gekomen, wat niet vanzelf 

ging, de provincie en bewoners/windmoleneigenaren trokken en stoten elkaar afwisselend aan en af. Partijen 

moesten elkaar opzoeken en samenwerken –per projectgebied moest er een koepel van initiatiefnemers komen- 

om een plan te maken dat voldeed. De pilot Sternweg liet zien dat het kon. Van ‘Opschalen en saneren’ ging het 

beleid naar ‘Opschalen, saneren en participeren’. Het plan laat duidelijk zien waar nieuwe windmolens 

gerealiseerd kunnen worden en zorgt ervoor dat de Flevolanders er op twee manieren van kunnen profiteren: 

door middel van financiële participatie en via de gebiedsgebonden bijdrage.  

 

Lessen 

- Voorkom de saneringsopgave. Voorkom dat je net als bij wind over een aantal jaar naar het landschap kijkt 

en denkt ‘dit hadden we niet bedoeld’. Schenk aandacht aan het ruimtelijke aspect en denk na over 

tijdelijkheid.  

- Drop geen beleid van bovenaf, het beleid moet van onderaf ontstaan. Kijk wat het gebied aankan. Echter, 

de overheid moet de handen niet loslaten, er is een partij nodig die de regie neemt en processen faciliteert 

en kaders vaststelt. Doe dat als provincie. Het is niet efficiënt als elke gemeente zelf het wiel moet uitvinden, 

zorg als provincie –in samenspraak met de gemeenten- voor de hoofdlijnen. Het daadwerkelijke 

inpassingsbeleid kan bij de gemeenten worden neergelegd. 

- Spreek met georganiseerde verbanden.  

- Participatie als voorwaarde meenemen. Vergroot het draagvlak. 

- Denk na over innovaties, geef daarvoor ruimte in je beleid.  

- Houdt rekening met netinpassing.  

- Hou de opgave bij: weet wat je nu hebt aan zonne-energie en wanneer het doel is bereikt en wat er 

eventueel nodig is aan bijstelling van het beleid. 

-  

Opmerkingen 

Een aantal aanwezigen krijgen de kriebels van het woord participatie. Wanneer er zonnepanelen op het dak 

worden gelegd geldt participatie niet, wanneer er een zonnepark op agrarische grond wordt gebouwd moet het 

ineens wel. Terwijl niemand wil participeren als er gewassen op agrarische gronden worden verbouwd. Moet er 

een onderscheid worden gemaakt tussen zonneparken die dichtbij woonwijken liggen en zonneparken die in het 

buitengebied liggen en waar niemand last van heeft?  

 

Er zijn verschillende smaken van participatie mogelijk. Niet alleen financiële participatie is een mogelijkheid ook 

partijen betrekken bij de planvorming is een vorm van participatie. De verschillende vormen van participatie 

zorgen ervoor dat het draagvlak groter wordt.  

 

3. Martijn Bongaerts (Liander)  
Martijn Bongaerts is werkzaam bij Liander en brengt de dementie van het net en de aansluiting in de discussie. 

  

Investering wind- of zonnepark 

- 90% van de kosten opwekinstallatie 

- 10% van de kosten gaan naar de netbeheerder om toegang te krijgen tot het net.  

- Als een wind- of zonnepark echt grootschalig wordt, gaat ook Tennet kosten maken. En komt er nog eens 

20% bovenop.  

 

Liander wil graag naar de totale kosten kijken, zodat we in Flevoland op de goedkoopste manier duurzame 

energie kunnen realiseren. In de toekomst zullen de netkosten procentueel hoger worden. Zon- en windenergie 

worden steeds goedkoper, het netkosten dalen echter weinig ten opzichte van zon- en windenergie. De kosten 

van het net worden in de toekomst dus relatief belangrijker.  

 

Do’s Flevoland 

- Koppel wind en zon aan elkaar & zet zonneparken neer waar vraag naar elektriciteit is.  
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o Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. 

o Koppeling zon- en windenergie is mogelijk (bijvoorbeeld via cable pooling) op een aansluiting. Maar 

een aantal uren per jaar draaien de zon en wind tegelijkertijd optimaal (+/- 1,5%) en moet er 

worden afgetopt, omdat de netcapaciteit onvoldoende is. Echter, het verlies van inkomsten weegt 

niet op tegen het aanleggen van een aansluiting met een hogere capaciteit. 

▪ Liander legt netten aan voor de piek, Echter, die piek wordt maar een paar uur per jaar 

bereikt. Is niet kosten efficiënt. We leggen in Flevoland ook geen vierbaans snelweg aan 

voor een paar dagen Lowlands. 

▪ Houd rekening met opslag in de toekomst. 

o Er wordt vaak ‘boven ruimtelijk’ gekeken, maar ook ‘onder ruimtelijk’ is belangrijk. Gebruik 

aansluitingen van te saneren windmolens. Er zijn al een aantal molens gesaneerd en daarmee een 

aantal kabels uit de grond getrokken (milieuwet zegt dat kabels die niet meer gebruikt worden 

moeten worden verwijderd). Zonde als de maatschappelijke investering weer moet worden gedaan. 

Een net wordt binnen 40 jaar terugverdiend. 

▪ Veel solitaire molens in Flevoland van 1 a 2 megawatt, staat gelijk aan 1 a 2 hectare 

zonnepark.  

o Wek zonne-energie dichtbij de vraag op. 

 

Kaart beschikbare capaciteit 

Liander is bezig met het ontwikkelen van een ‘atlas beschikbare capaciteit’ om te kijken waar technisch nog 

capaciteit beschikbaar is.  

 

4. Zown (Wouter Vermeiden) 
Zown is onderdeel van Alliander en proberen klanten te helpen om energie autonoom te worden. Alles aan het 

net koppelen is namelijk maatschappelijk gezien niet de beste oplossing. Zown richt zich in eerste instantie op 

ontwikkelaars en geven klanten advies (welke energietechniek past bij jou en hoe ziet dat er financieel uit 

(businesscase voor klanten en helpen met regulering)).  

 

Om bovenstaande mogelijk te maken is een slim energiesysteem nodig, dat constant monitort. Bijvoorbeeld in 

het geval van cable pooling (een windmolen en pv-park op een aansluiting). Een aantal uren in het jaar wordt er 

meer geproduceerd dan dat het systeem aan kan. Om dit goed te regelen, is er iets ‘slims’ nodig, zodat er een 

keuze kan worden gemaakt wat (of het zonnepark of de windmolen) je wilt stilzetten/terugdraaien. 

Er zijn veel meer combinaties mogelijk dan de combinatie zon/wind. Het maakt de technologie niet uit hoe groot 

het is, het is vooral een kwestie van de businesscase. Hoe minder er wordt opgewekt, hoe duurder het systeem 

relatief is in de businesscase. 

 

Het begint bij monitoren, zodat je uiteindelijk kan gaan sturen. Er moet op het ene moment een 

zonnepark/windpark/o.i.d. worden afgeschakeld en daarna weer worden opgeschakeld als de capaciteit het 

toelaat. De vraag kan echter ook worden opgeschakeld, of de energie kan worden verkocht. Er zijn een aantal 

keuzes die gemaakt moeten worden, waarbij de technologie gaat helpen. 

 

5. Werksessie 
Tijdens de werksessie zijn in drie verschillende groepen de volgende punten besproken: 

- Technische mogelijkheden en kansen combinatie wind- en zonne-energie 

- Participatie en draagvlak 

- Ruimtelijke impact combinatie wind- en zonne-energie 
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FIGUUR 8 GROEP 1 

Groep I  

Technische mogelijkheden en kansen 

- Technisch zijn er geen belemmeringen. De techniek is er. Het is een kwestie van zoeken naar geschikte 

plekken waar een positieve businesscase gerealiseerd kan worden.  

- De techniek is niet leidend, het is hoogstens een belemmering. Door middel van innovaties kunnen 

oplossingen worden gevonden. 

- Veel aansluitingen van de solitaire windmolens zijn klein. Hier kan een zonnepark van 1 a 2 hectare op 

worden aangesloten, daarmee maak je (te) kleine stappen. 

- Dubbelgebruik van wind en zon is gunstig, maar een aansluiting nodig, i.p.v. twee om dezelfde hoeveelheid 

energie op te wekken.  

- Wekken zonneparken dichtbij windmolens minder energie op doordat er sprake is van slagschaduw? Hoe 

dicht mogen panelen bij een windmolen staan? (O.a. qua verzekering en veiligheid). 

- De infrastructuur bij windmolens is al klaar (denk aan camera’s, hekwerk, onderhoudswegen). Als er een 

zonnepark dichtbij windmolens geplaats wordt, kan je de geplaatste infrastructuur dubbelgebruiken.  

-  

Participatie en draagvlak 

- Van groot belang dat bewoners vroegtijdig worden betrokken. Genoeg communiceren en informeren. 

- Dubbelgebruik is positief, maar wel afhankelijk van de plek. Bijvoorbeeld er staat al een windmolen dichtbij 

een woonwijk en er zijn plannen om daar een zonnepark bij te bouwen, is het van groot belang dat bewoners 

vroegtijdig worden betrokken. Of dat je op die plekken bijvoorbeeld maar een bron toestaat. 

- Verschil in participatie: meedenken in planvorming (procesparticipatie) of financiële component?  

o Worden vraagtekens gezet bij het financiële component of daar voldoende animo voor is. In 

Denemarken is het bijvoorbeeld voor zonneparkeigenaren verplicht om 20% van een zonnepark op 

te zetten voor obligaties. Echter, in de praktijk wordt de 20% nooit gehaald. 

- Grote parken wel financiële participatie, kleine parken geen financiële participatie. Wel meedenken in 

planvorming. Maar wat is groot en wat is klein? Maar: krijg je dan niet heel veel kleine parken? 
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- Gebiedsgebonden fondsen werken bij kleine gemeenschappen, niet bij grote. Bij kleine gemeenschappen 

kan het geld worden gebruikt voor bijvoorbeeld het openhouden van het dorpshuis, zwembad, et cetera. 

Leegloop en daarmee minder middelen kan worden opgevangen met energieprojecten.  

- Doe onderzoek naar draagvlak. Er bestaan onderzoeken met do’s en don’ts.  

- Geef iedereen gelijke kansen. Bij het windbeleid van Dronten ging het mis dat er lijnen in het landschap zijn 

getrokken: ‘Kraan valt buiten de lijn en mag het niet, terwijl Rutte in de lijn woont en wel een windmolen 

mag ontwikkelen’.  

- Per keer kijken waar behoefte aan is. De omstandigheden bij elk park zijn verschillend.  

 

Ruimtelijke impact 

- Meningen verschillen of het mooi is om zonneparken in een lijn tussen windmolens in te leggen.  

o Benadrukken van de lijn (kan positief of negatief zijn) 

- Tevens is het de vraag of lange & dunne zonneparken qua businesscase haalbaar zijn.  

- Verschil tussen ruimtelijke impact bij oude aansluitingen of bij nieuwe windparken 

- Onderscheid maken wanneer en in welke mate een park ruimtelijk moet worden ingepast. Achter op een 

kavel, waar alleen de eigenaar (de agrariër) tegen aankijkt, is anders dan aangrenzend aan een woonwijk.    

 

Groep II 

Technische mogelijkheden en kansen 

- Belangrijk om van tevoren goed na te denken over: 

o Bij welke aansluitingen is het logisch 

o Op welke plekken is het logisch 

- Dubbel ruimtegebruik agrarisch/zon 

- Er moet een kansenkaart van het net komen. 

 

Participatie en draagvlak 

- Draagvlak en meedenken aan de voorkant is belangrijk 

- Moet de overheid wel/niet richting geven?  

- Grond in Flevoland is duur, wat de businesscase dun maakt. Als financiële participatie wordt opgelegd, wordt 

de businesscase nog dunner. 

- Participatie per case bekijken, leg het van tevoren niet op.  

- Regioplan wind niet kopiëren naar regioplan zon  

 

Ruimtelijke impact 

- Welke gronden zijn minder interessant? 

- Landschap moet leesbaar blijven 

- Ga op zoek naar incourante stukken 

- Spelregels opstellen. 

 

Groep III 

Het statement dat direct werd ingezet: de overheid (provincie en gemeenten) behoeven alleen te zorgen voor 

regels, zodat de zonneparken (juridisch en planologisch) mogelijk kunnen worden gemaakt). 

 

Technische mogelijkheden en kansen 

- Gesteld wordt dat de businesscase voor een zonnepark in Flevoland (lees: vanwege de relatief hoge 

grondprijs) behoorlijk 'dun' is. Participatie maakt de realisatie van een zonnepark daarmee minder 

economisch rendabel.  

 

Participatie en draagvlak 

- Participatie moet niet voorop worden gezet. Flexibiliteit is belangrijk en participatie komt de flexibiliteit niet 

ten goede. 

- Participatie wordt gelijkgesteld met het aanvaarden van een zeker risico in je onderneming. 
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- Participatie wordt voorstelbaar geacht bij een zonnepark in de nabijheid van een dorp of stad. In de middle 

of nowhere ligt dat volgens de groep niet voor de hand. Landschappelijke inpassing wordt nog wel steeds 

gewenst. 

 

Ruimtelijke impact 

- Geef ruimte voor initiatief en heb vertrouwen. 

- In het landelijk gebied wordt gedacht aan vergroting van bouwblokken (bv. naar 5 ha) of zonneparken (bv. 

1 ha) in de nabijheid van bestaande oude windmolenaansluitingen. 

- Zonneparken nabij windmolenparken, daarvan wordt een grote ruimtelijke impact verwacht (vooral ten 

aanzien van landschap). 

 

 
 

FIGUUR 9 LOCATIE VAN DE SESSIE 
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Verslag Atelierdag IV 
Zon en infrastructuur 
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VERSLAG ATELIERDAG IV 

BIJEENKOMST ZON EN INFRASTRUCTUUR 
 
Datum en tijd 

Woensdag 5 juli, 9.00-12.00 

 

Locatie 

Rijkswaterstaat Lelystad 

 

Deelnemers 

Wijnand Stinissen (Gemeente Lelystad), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), Dennis Menting (Provincie Flevoland), 

Dirk Oudes (Wing), Peter Aardema (Provincie Flevoland), Robert Atkins (Natuur en Milieu Federatie Flevoland), 

Robert Schipper (ProRail), Joost Bouten (Rijkswaterstaat), Frank Hoekemeijer (Rijkswaterstaat), Friso Heemstra 

(Savills), Janine de Ruiter (Savills), Jelmer Pijlman (E&E Advies), Hans Degenaar (Rijkswaterstaat), Atze Kamma 

(Rijkswaterstaat), Luc Dekkers (Nuon), Sven Kamphues (Nuon), Gerrit Hulshoff (Izen), Angela Hinz (Wing), Wouter 

Guliker (Rom3D). 

 

Programma 

 Tijd Onderdeel Wie? 

1 09:00-09:15 Inleiding Jeroen Officier (Projectleider Zon Provincie 
Flevoland) 

2 09:15-09:45 Zon langs rijkswegen (A37, A6) Jan Timmerman (Rijkswaterstaat) 

3 09:45-10:15 Duurzame opwekking energie 
langs het spoor 

Robin Schipper (ProRail) 

4 10:15-10:30 Pauze  

5 10:30-11:00 Ambities en projecten 
waterschap 

Ellen Boonen (Waterschap Zuiderzeeland) 

6 11:00-11:45 Werksessie Allen 

7 11:45-12:00 Terugblik en afsluiting Jeroen Officier (projectleider Zon Provincie 
Flevoland) 

 

 

1. Opening en inleiding door Jeroen Officier 
 

Jeroen Officier, projectleider zon provincie Flevoland heet de aanwezigen welkom en legt uit dat de sessie in 

het teken staan van zonne-energie in en langsinfrastructuur. 

 

2. Zon langs Rijkswegen (A37, A6) door Jan Timmerman 
 

Rijkswaterstaat (RWS) presenteerde over de ruimtes in Flevoland die RWS beheert en welke mogelijkheden 
die ruimtes bieden voor het opwekken van zonne-energie. RWS heeft specifiek voor Flevoland gekeken wat de 
mogelijkheden zijn. De totale ruimte langs Rijkswegen is ruim 1.000 hectare (N50, A6 en A27). Stel dat we alles 
vol zouden leggen met zon kan er 655 MW worden opgewerkt (niet helemaal realistisch). Rijkswegen hebben 
meerdere functies, zoals bijvoorbeeld de afsluitdijk, die niet alleen de functie van een weg heeft, maar ook 
een waterkeringsfunctie. Tevens liet RWS zien dat zonne-energie ook op meerdere manieren in en langs 
infrastructuur kan worden ingepast: onderdeel van het wegmeubliair, geconcentreerd bij afslagen en 
knooppunten of juist zichtbaar maken. Bijvoorbeeld in geluidsschermen, op vangrails, gekleurde panelen, et 
cetera. 
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FIGUUR 50 RWS AAN HET PRESENTEREN 

 

Om als derde partij energieprojecten te ontwikkelen op de gronden van Rijkswaterstaat, is het recht van opstal 

nodig. Rijkswaterstaat verleent het recht van opstal bij hoge uitzondering, waaronder voor de opwek van 

duurzame energie. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat het opwekken 

van energie geen belemmering mag vormen voor de veiligheid of voor een mogelijke toekomstige uitbreiding.  

 

3. ProRail: Robin Schipper 
 

De Nederlandse railsector heeft als ambitie om in 2050 CO2 neutraal te zijn. ProRail heeft voor zichzelf de 

volgende ambities opgesteld: 

- 2020: gebruik van 100% hernieuwbare energie; 

- 2020: 2 GWH elektriciteit opgewekt; 

- 2030: 30% efficiënter energieverbruik t.o.v. 2015; 

- 2030: 100% van het elektriciteitsverbruik opgewekt op eigen assets. 

 

Op dit moment zorgt voornamelijk de inkoop van windenergie ervoor dat ProRail een gedeelte van haar 

energieverbruik duurzaam in kan vullen. Er wordt ook gekeken naar het gebruik van zonne-energie (er zijn al een 

aantal zonprojecten op daken van stations). Op dit moment is ProRail een voorstel aan het schrijven om de 

bovenstaande ambities waar te kunnen maken. ProRail kan maximaal 186 GWh opwekken op haar eigen assets. 

Naast het opwekken moet er ook een groot gedeelte bespaard worden.  

 

In Flevoland heeft ProRail de volgende assets: 

- 8 stations; 

o 8.350m2 perron overdekt 

o 7.795m2 onbewaakte fietsenstalling 

o 442m2 Abri (beschuttingssysteem) 

o 120m2 Windscherm 

- 67 km spoor 

- 20 km geluidscherm 

- 15 rail gebonden gebouwen 
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- 18.913 m2 spoorberm 

- 0,5 tunnel (Drontermeertunnel) 

 

De zonopwekmogelijkheden naast het spoor zijn verwaarloosbaar, aangezien veel van de taluten natuurwaarde 

hebben en hierdoor ongeschikt zijn voor de opwek van zonne-energie. Prorail ziet meer kansen in de andere 

assets. In totaal zou ProRail 280.192 kWh/jr kunnen opwekken. 

 

4. Waterschap Zuiderzeeland: Ellen Boonen (Afwezig) 
 

In verband met de afwezigheid van het Waterschap leidt Jeroen Officier ons door de sheets heen. 

 

Het Waterschap heeft vorig jaar een ‘Masterplan duurzame energie’ opgesteld met als inhoud: wat zijn voor het 

waterschap de mogelijkheden rondom duurzame energie en hoe staan ze er nu voor? Het waterschap heeft 

zichzelf de doelstelling opgelegd dat in 2030 alle zuiveringen 100% en 40% van de gemalen energieneutraal 

moeten zijn.  

 

Wat hebben we al (of wat komt er op korte termijn)? 

- Zonneweiden op zuiveringen Almere, Dronten en Zeewolde (fase 1); 

- Zonnepanelen op het hoofdkantoor en regiokantoren; 

- Zonneweide bij het gemaal Lovink en op alle daken van gemalen. 

 

Het Waterschap staat voor het vraagstuk hoe ze doelstelling voor elkaar kan krijgen, aangezien de eigen assets 

onvoldoende mogelijkheden bieden. Mede om deze reden –en omdat er ondersteuning nodig is bij innovatieve 

zonprojecten, bijvoorbeeld op water en op dijken- vraagt het Waterschap andere partijen om hulp. Zo liggen 

dijken vaak op plekken waar geen netaansluiting ligt en wat doen zonnepanelen eigenlijk met de sterkheid van 

een dijk1?  

 

Een dijk die goede potenties biedt voor de opwek van zonne-energie is de Knardijk. Deze dijk heeft een essentiële 

rol gespeeld bij het realiseren van Flevoland. Tegenwoordig heeft de Knardijk haar functie verloren. Dit biedt 

mogelijkheden voor een pilotproject dat momenteel wordt vormgegeven met een aantal partijen. Het 

waterschap betrekt ook graag RWS en ProRail bij dit project, aangezien de dijk rijkswegen en sporen kruist. 

 

Wat zijn de assets van de Provincie? 

We kunnen concluderen dat RWS, ProRail en Waterschap Zuiderzeeland verder zijn met hun gedachten over het 

verduurzamen van de infrastructuur dan de provincie Flevoland. Aan de hand van deze bijeenkomst zullen er 

afspraken gemaakt worden met de afdeling infrastructuur van de provincie, het is volgens de andere partijen 

belangrijk dat de provincie meebeweegt. Samen met de gemeenten (die ook grond bezitten) kan er een agenda 

worden ontwikkeld om stappen te zetten op dit thema. 

 

5. Werksessie 
6.  

In de werksessie zijn de volgende vragen aan bod gekomen: 

- Hoe ziet de ruimtelijke inpassing eruit in combinatie met infrastructuur? 

- Waar vinden we elkaar als overheden en andere partijen? 

- Hoe komen we van potentiele gebieden naar de realisatie van zonneparken nabij infrastructuur? 

 

                                                           
1 In de Eemshaven (provincie Groningen) ligt een secundaire dijk waarop een zonnepark wordt ontwikkeld. Het Waterschap kan hiervan 
leren. 
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FIGUUR 16 WERKSESSIE 

Verslag tafel 1 

 

Vragen voor de Provincie: 

- Wat is het provinciale areaal?  

 

Hoe ziet de ruimtelijke inpassing eruit in combinatie met infrastructuur? 

- Opgemerkt wordt dat zon langs infrastructuur breder moet worden benaderd. Niet alleen de gronden 

van RWS moeten worden ingezet, maar gebruik ook de gronden van agrariërs langs infrastructuur. Zo 

voorkom je versnippering. De oproep is om een ruimtelijke benadering te kiezen: wat is er ruimtelijk 

goed voor Flevoland? 

- Maak je als provincie een kansenkaart of laat je het aan gemeenten over? 

- Niemand weet hoe de wereld er over 10 a 15 jaar uitziet, ook op het gebied van zonne-energie zal er 

veel worden ontwikkeld. Hou hier rekening mee. Echter, kijk nu naar wat realistisch is.  

 

Waar vinden we elkaar als overheden en andere partijen 

- Zet samen een monitor op om te kijken of de doelstellingen realiseerbaar zijn. 

- Elke partij heeft zijn eigen belang, maar daarbuiten liggen veel mogelijkheden. Begin op plekken waar 

het maatschappelijk geaccepteerd is (wij hebben duurzame energie als religie, maar velen ook nog niet).  

- Nadenken over participatie. Is het nodig om de participatiegraad te verhogen. Moeten we als overheden 

zorgdragen voor participatie? 

- Samen een beeldkwaliteitsplan maken. Hierin staan de randvoorwaarden. Binnen deze 

randvoorwaarden kan men bouwen.  

- Plekken aanwijzen of aan de markt overlaten? Er zou een kansenkaart opgesteld kunnen worden voor 

geschikte locaties. 

 

Willen we samenhang in de provincie? Bijvoorbeeld langs alle infrastructuur? 

o Stroom opwekken waar vraag is. Dit is ook belangrijk voor het balanceren van het net. Logisch zou 

bijvoorbeeld zijn bij (nieuwe) bedrijventerrein.  

o Ga landschapspijn tegen. Per gemeente 1 park in plaats van 4 kleine parken. 
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Participeren in de toekomst? 

o Voorsorteren op het mogelijk wegvallen van de subsidie. 

o Participatie heeft met draagvlak te maken. Participatie zal vanzelf ontstaan als bewoners er behoefte 

aan hebben.  

o Alles over één kam scheren is niet verstandig. 

 

Verslag tafel 2 

 

Maat en schaal 

o Gekoppeld aan het inpassen van zonneparken. De impact kan een stuk minder zijn als je onder een 

bepaalde hoogte blijft met de panelen. Als je laag blijft is het effect van een zonnepark minder groot. 

Heeft wel consequenties voor de businesscase.  

o Voorkeur om langs de infrastructuur zonnepanelen te leggen dan midden in het landschap? 

Infrastructuur verstoort het landschap al.  

o Als je het zonneveld niet te hoog maakt en verder van de weg aflegt, dan zie je ze eigenlijk niet. De vraag 

is: wil je de parken wel of niet zien? 

o Bekijk per plek wat de behoefte is.  

 

Moeten de weggebruikers worden meegenomen? 

o Er wordt niet gedacht dat dat een goede zet is. Wel moeten we er als overheden voor zorgen dat we 

belanghebbenden zo snel mogelijk betrekken bij gronden waar we iets met energie gaan doen.  

 

Locaties aanwijzen? 

o Het nadeel van locaties aanwijzen is dat je ook heel veel gebieden uitsluit. 

o Als je locaties aanwijst zal de grondprijs van deze locaties waarschijnlijk stijgen. 

 

Hoe gaat men elkaar vinden? 

o Je moet de intentie uitspreken om elkaar te vinden in projecten. Het bestuurlijke akkoord volgt dan 

makkelijker.  

 

Wat verwacht men van de provincie? 

o Men is verbaasd dat er nog zo weinig projecten gerealiseerd zijn op dit moment. De infrastructuur heeft 

vaak maar één eigenaar en daar kunnen we dus al concreet mee aan de slag. 

o Ruimte bieden en regels geven voor in de toekomst. 

o Doelstellingen van de losse partijen maken zijn ondergeschikt aan het grote belang. We doen het samen 

voor de bv Nederland. 

o Men verwacht dat de provincie een ruimtelijke rol gaat spelen. 

 

Hoe geven we de ruimtelijke randvoorwaarden vorm? 

o Als je kaders schept geef je geen ruimte aan dingen die je niet wilt. Zon is altijd maatwerk. 
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Verslag Atelierdag V 
Terugblik Atelierweek 
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VERSLAG ATELIERDAG V 

TERUGBLIK 
 
Datum en tijd 
Donderdag 6 juli 2017  
 
Locatie 
Rietkerkzaal, Provinciehuis Flevoland 
 
Deelnemers 
Gerrit Hulshoff (Izen), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), Sven Kamphues (Nuon), Ruud Dekkers, Jelmer Pijlman 
(E&E Advies), Edwin Roos (Provincie Flevoland), Gerard van der Woude (Gemeente Urk), Jaap Wesselink 
(Overmogen), Angela Hinz (Wing), Riet Rijs (Flevolandschap), Carel Kooij (Windunie), Dirk Oudes (Wing), Leonard 
Bogerd (Statenlid SGP), Anno Vuuregge (Provincie Flevoland), Arjan Kool (Odin Landschap), Maureen Anema 
(Provincie Flevoland), Tanya van Huissteden (Provincie Flevoland), Dirk Kuilboer (Akkerbouwbedrijf), P. Hopma 
Zijlema (Agrarisch ondernemer), Theo Vulink (Statenlid VVD), Eric Arends (Pondera Consult), René de Rond 
(Wingvereniging), Wouter Guliker (Rom3D), Wijnand Stinissen (Gemeente Lelystad), Dennis Menting (Provincie 
Flevoland), Annemarie Rook (Provincie Flevoland), Daan van Eijk (Provincie Flevoland). 
 
 

Programma 

 Tijd Onderdeel Wie? 

1 08:45-09:00 Ontvangst  

2 09:00-09:35 Inleiding en terugkoppeling Jeroen Officier (Projectleider Zon Provincie Flevoland 

3 09:35-10:05 Werksessie 1 Allen 

4 10:05-10:20 Pauze  

5 10:20-10:40 Vooruitblik  Dirk Oudes (Wing) 

6 10:40-11:40 Werksessie 2 Allen 

7 11:40-12:00 Afsluiting Jeroen Officier (Projectleider Zon Provincie Flevoland 

 
 

1. Opening en inleiding door Jeroen Officier (provincie Flevoland) 
 
Jeroen Officier heet iedereen welkom.  
 
De terugbliksessie is bedoeld om terug te blikken op de vier ateliersessies zon. De belangrijkste uitkomsten van 
de sessies ‘Zon langs de randen van steden en dorpen’, ‘Juridische borging’, ‘Zon nabij wind’ en ‘Zon in en langs 
infrastructuur’ worden besproken en samen met de aanwezigen aangevuld. 
 
Opgave en proces 
De provincie Flevoland moet in 2035 energieneutraal en in 2050 aardgasloos zijn. Om deze doelstellingen te 
realiseren zijn grootschalige zonneparken nodig. Ook in het landelijk gebied, want met alleen zonnepanelen op 
daken en op andere plekken in het stedelijk gebied kan de opgave niet worden gerealiseerd. Het aantal 
initiatiefnemers met concrete plannen neemt toe en ook de Flevolandse gemeenten zijn bezig met het 
formuleren van beleid voor grootschalige zonneparken. De provincie kan niet achterblijven met het scheppen 
van een kader voor het landelijk gebied, de opgave is groot en andere partijen zijn aan het bewegen. Provinciale 
Staten heeft dan ook de opdracht gegeven om spoedig met een zorgvuldig en gedragen beleidsuitwerking voor 
grootschalige zonneparken in het landelijk gebied te komen. Om tot beleid te komen is het zaak om interactief 
verschillende ruimtelijke concepten te verkennen. Voor de zomer vindt de verkenning plaats, waarvan de 
atelierweek zon onderdeel uitmaakt. In het najaar volgt de interactieve – en de formele oordeelsvorming. In het 
eerste kwartaal van 2018 wordt het beleid vastgesteld.   
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FIGUUR 17 TERUGBLIK 

 
Belangrijkste uitkomsten Ateliersessies 
 
1. Zon aan de randen van steden en dorpen 

 

 
Opgave 
Op wat voor manier kunnen zonneparken langs de randen van steden en dorpen worden ingepast. Zowel 
landschappelijk als maatschappelijk. 
 
Gespreksonderwerpen 
- Er is behoefte aan differentiëren: 

o Bijvoorbeeld wel zonneparken toestaan aangrenzend aan bedrijventerreinen, maar niet 
aangrenzend aan een woonwijk (alleen als het initiatief van aanwonenden komt).   
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o Bijvoorbeeld een eigen opgave per gemeente: mogen de gemeenten zelf een opgave kiezen of wijst 
de provincie de gemeenten een opgave toe? 

o Bijvoorbeeld wel zonneparken in de Noordoostpolder, maar niet in de andere twee polders.  
- Er is behoefte aan spelregels. Echter, is er behoefte aan veel spelregels of aan weinig? 
- Uitgezocht moet worden wat voor Flevoland een passende verschijningsvorm van zonneparken is: gaan we 

voor een aantal grote of een heleboel kleine zonneparken? 
- Op welke manier gaan we participatie vormgeven: alleen participatie in de planvorming of ook financiële 

participatie?  
 
Aandachtspunten 
- Wanneer het initiatief van onderop komt, bijvoorbeeld van bewoners die aangrenzend aan hun woonwijk 

een zonnepark willen realiseren, staan we het initiatief dan sowieso toe? 
- Moeten we aantal algemene regels maken die generiek gelden, of niet? 
- Laten we door een provinciaal ontwerper een aantal ontwerpregels vaststellen, waar vervolgens alle 

zonneparken aan getoetst worden? 
- Er kunnen veel invullingen aan het begrip participatie worden gegeven. Op wat voor manier moeten we 

mensen verplichten om te participeren? 
 
2. Juridische borging 
 

Opgave 
Wat is het juridische afwegingskader voor zonneparken? Welke mogelijkheden zijn er en welk juridisch 
instrumentarium horen hierbij?  
 
Gespreksonderwerpen 
- Vrijwillig toepassen mer-systematiek of niet?  
- Rolverdeling tussen overheden en rol provinciale overheid. 
- Differentiëren in de opgave per gemeente of niet? 
- Vergunning: alles permanent vastleggen, of tijdelijk? Bij tijdelijk, hoe lang is die tijdelijkheid dan? 
 
Aandachtspunten 
- De voor- en nadelen van het vrijwillig toepassen van de mer-systematiek. Het kan helpen om een goed 

afwegingskader te maken. Echter, het maken van een mer is complex en tijdrovend. Moeten we elkaar wel 
opzadelen met hoge onderzoekslasten? 

- Verdelen we in samenspraak met de gemeenten de opgave over de zes gemeenten, dat iedereen zijn deel 
pakt? Of verdelen we de opgave over de verschillende typologieën: langs randen steden en dorpen, langs 
windmolens, et cetera. Er zijn legio mogelijkheden, welke keuzes maken we en waarom?  

- Bepalen: wat is tijdelijkheid? 
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3. Wind 

 

 
 
Opgave 
Combineren van zonneparken en windmolens en zonneparken aanleggen bij voormalige windaansluitingen.  
 
Gespreksonderwerpen 
- Netaansluitingen: zonneparken kunnen aangesloten worden op (verlaten) windaansluitingen. 
- Wat kunnen we leren van het regioplan wind: do’s en don’ts?  
- Spelregels en landschappelijke inpassing. Gaan we alles inkleuren of niet? Er is wel behoefte aan spelregels 

op hoofdlijnen: bijvoorbeeld over de maatschappelijke inpassing.  
 
Aandachtspunten 
- Term participate: wat is participatie? Nemen we genoegen met het betrekken van bewoners bij de 

planvorming of willen we dat mensen financieel kunnen participeren in een zonnepark?  
- Of differentiëren in relatie tot de bebouwde omgeving. Dichtbij de bebouwde omgeving gelden andere 

regels dan in de ‘middle of nowhere’.  
- Is het businesscasewijs wel mogelijk om zonneparken in lange stroken tussen de windmolens te bouwen 

(i.v.m. lange kabels)?  
- Denk na over potentiele risico’s, bijvoorbeeld ijsvorming op windmolens, liggen zonnepanelen in de buurt 

van windmolens dan ‘veilig’?  
 

4. Zon op en langs infra 
 
Opgave 
Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie op en langs infrastructuur. 
 
Gespreksonderwerpen 
- De ambities op het gebied van zonneparken van Rijkswaterstaat, ProRail, het Waterschap en de provincie 

Flevoland. 
- Zijn de ambities van bovengenoemde partijen slim te combineren? Zodat het behalen van de ambities 

minder moeite en geld kost? 
- Kunnen we van elkaar leren? Bijvoorbeeld van pilotprojecten? 
- De ruimtelijke inpassing is een punt van aandacht. Er zijn veel mogelijkheden: leggen we bermen helemaal 

vol? Of alleen bij knooppunten? Of alleen op plekken waar geschikte netaansluitingen liggen? Leg je ze 
rechtop? Of juist niet? 
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- De primaire taak van de partijen mag niet in gevaar komen (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, waterveiligheid, 
et cetera).  

 
 

 
 
 

2. Resultaten werksessie 1 
 
Tijdens de eerste werksessie mochten de deelnemers door middel van geeltjes aangeven wat zij nog op de 
posters willen toevoegen of willen meegeven. Hieronder staan de geeltjes per poster opgesomd.  

 
Infrastructuur: 

- Pilot A6 8.000 panelen 

- Hoeveel ruimte is er echt? 

- Vanaf 2,5 hectare interessant: Wel voor ontwikkelaars – niet voor RWS 

- Omvang park in relatie tot gebied/locatie 

- Andere opgave dan reguliere zonneparken 

- Onder hoogspanningsnet? 

- Kans: zoek samenwerking 

- Kan lang duren want complex 

- Combineren laadpunten met zonnepark 

- Groene buffer tussen snelweg en zonnepark 

- Slimme koppeling maken met wat er is 

- Op water? 

- Verkeer verbruikt veel, dus veel opwekken 

- Infra (netwerk) als Nuts? 

- Tijdelijke vergunning vs terugverdientijd (aansluiting) 

- Provinciale wegen ruimte en aansluiting 

- Koppelen aan onderstations 

- Langs infra, niet groot maar wel iconisch 

 

Randen steden en dorpen 

- Waar ligt de regie? Gemeenten vs Provincie 

- Ook randen van de polder 

- Landschappelijke en maatschappelijke inpassing meenemen 

- Integreren in toekomstige woonwijk 

- Ook bij woonwijken! Aandacht: zicht, participatie 

- Beeldvorming zonneparken 
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- Aansluiten bij de vraag 

- Zonnepark hoeft geen ‘individueel’ blok te zijn maar kan ook als landschapspark worden ingericht en is 

dan prima met woonwijken te combineren 

- Grondprijs bij steden is hoger 

- Denk ook aan: Iconisch!  

- Zichtbaarheid zon vs. wind 

- Naar aard en omvang dorp/stad 

- Minimale maat! 

 

Juridisch 

- Flexibiliteit  rechtszekerheid 

- Tijdelijkheid: voldoende ruim 

- Overheid moet regels meegeven, maar ook ruimte voor initiatief 

- Ruimte voor initiatief: doelen formuleren, criteria meegeven en randvoorwaarden 

- Toepassen MER door overheid 

- Ga niet alleen regelen, maar biedt ook experimenteerruimte 

- Tijdelijkheid biedt heroverweging 

- Geen locaties aanwijzen i.v.m. consequenties business cases (speculatie, grondprijzen) 

- Tijdelijke vergunning krijgen voor iets wat we eeuwig nodig hebben 

- Maatwerk mogelijk maken, dus niet alles hard ‘dichtregelen’. 

- MER – hoge kosten 

- MER zorgt niet voor betrokkenheid omgeving/belanghebbenden i.v.m. abstractieniveau 

- Keuze tussen: voorkeurslocaties/no-go locaties dan wel algemene doelen/randvoorwaarden 

- Visie maken, kijken waar wat mogelijk is en daarna invullen 

 

Wind 

- Participatie  Verplichten om financiële participatie? ‘’afknopen’’ 

- Financiële input interessant voor agrariër 

- Eigenaarschap beter verdeeld 

- Landschap niet verrommelen – ordening Flevoland aanhouden 

- Locatie afhankelijk 

- Ligt de keuze van exploitatie nog open? Of neem je de onderstations als aanleiding? 

- Wat doet dat met het landschap? 

- Hoe geschikt is de infrastructuur van bestaande aansluitingen? 

- Combineren met dijken? Groene panelen? 

- Invulling zon als lijn? Grote landschappelijke impact! 

- Energie erf 

- Slagschaduw: panelen ten zuiden van molen plaatsen 

- Bestaande infra is al aanwezig 

- Schaal? 1000 x 1 ha of slim uitruilen? 

- Combinatie moeizaam, zon verzwakt kracht van wind 

- Elders zijn goede combi’s gemaakt 

- Verhard zon het beeld van wind 

- MKB: logische optie 

- Windparken NUON omtoveren 

- Agrarische grond? Gevoelig of productiegrond. Let op de hoogte! 

 
3. Vooruitblik 
 
We zijn nu op het punt beland, dat we niet meer afzonderlijk naar de sessies gaan kijken, maar dat we kijken hoe 
de resultaten met elkaar samenhangen.  
 
Typologieën beoordelen 
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Om een gevoel te krijgen voor de verschillende voorkeuren kregen de aanwezigen allen zes stickers die zij op de 
volgens hen meest geschikte typologie (maximaal drie stickers op hun favoriete typologie) mochten plakken. 
Gelijktijdig moesten zij de keuze maken of bij de typologie volgens hen kleine (s), middelgrootte (m) of grootte 
(l) zonneparken passen.   
 

 
 

FIGUUR 18 WERKSESSIE 

 

Beoordeling: Welke typologieën passen het best bij Flevoland 

 
4 – Open agrarisch gebied 

 
S    4 

 
M   6 

 
L   19 

 
Totaal 29 

 
2A – bij nieuwe windmolens 

 
S   3 

 
M   10 

 
L   14 

 
Totaal   27 

 
2B –bestaande windlocaties/ 
aansluitpunten 

 
S   4 

 
M   7 

 
L   6 

 
Totaal   17 

 
1B – aangrenzend aan  
bedrijventerreinen 

 
S   6 

 
M   8 

 
L   3 

 
Totaal   17 

 
3B - snelweg 

 
S   4 

 
M   5 

 
L   4 

 
Totaal   13 

 
1A – aangrenzend aan woningen 

 
S   7 

 
M   1 

 
L   - 

 
Totaal   8 

 
3A - dijken 

 
S   1 

 
M   4 

 
L   2 

 
Totaal   7 

 
3D - spoor 

 
S   3 

 
M   1 

 
L   1 

 
Totaal   5 

 
3A – provinciale weg 

 
S   1 

 
M   - 

 
L   2 

 
Totaal   3 
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Kansen en risico’s per typologie 

Kans/voordeel Aandachtspunt Risico/nadeel 
 
4 – Open agrarisch gebied 
Massa maken (dan ook L maat) Zonneparken (tijdelijk) hebben 

een langzame ‘wisselteelt’ 
Ver van energie gebruik 

Past bij oorspronkelijke functie 
(zonneteelt) 

 Aantasting open ruimte 

Groot afstand tot woningen  Landbouwgrond verdwijnt 
Kan landschappelijke structuur 
versterken 

  

 
2A – bij nieuwe windmolens 
Lage 
maatschappelijke/netkosten 

Ruimtelijke effecten 
onderzoeken van combinatie 
wind en zon 

Versterking industrieel karakter 

Infrastructuur (net + wegen + 
beveiliging) aanwezig 

Zonneparken direct aansluiten op 
onderstations (los van locatie 
windmolens) 

Niet focussen op alleen wind (zie 
agrarisch gebied)??? 

Efficiënte, gelijkmatige 
energieproductie 

  

Voordelen type 4 gelden hier 
ook 

 Nadelen type 4 gelden hier ook 

 
2B –bestaande windlocaties/ 
aansluitpunten 
Snel beginnen Er zijn ook bestaande 

aansluitingen van >1MW (tot 
20MW) 

Herhaling van zetten wat bij wind 
gebeurd is 

Hergebruik bestaande 
aansluitingen en kabels 

Veel kleine parken kunnen, let op 
goede inpassing 

 

Past bij agrarisch erf   
 
1B – aangrenzend aan  
bedrijventerreinen 
Dicht bij afnemer  Dure grond 
Industriele uitstraling past bij 
bedrijven 

 Uitbreidingsplannen 
bedrijventerreinen 

Pauzelandschap geschikt voor 
experimenten 

  

 
3B - snelweg 
Raakvlak met stedelijke randen Let op veiligheid weggebruiker: 

geen spiegelingen/ 
zichtbelemmeringen 

Ontbreken netinfra 

Past bij schaal Afstemming RWS – provincie Vervuiling panelen 
  Let op weerstand bij snelweg 

langs bebouwing 
Economische onzekerheid? 

 
1A – aangrenzend aan woningen 
Je ziet waar energie vandaan 
komt 

Alleen als het van onderop komt  

Kans op participatie   
 
3A - dijken 
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 Waterschap heeft meer energie 
nodig dat het zelf kan opwekken 

Ruimtelijke drager groen houden 

 
3D - spoor 
 
3A – provinciale weg 
 
ALGEMEEN 
 Welke factoren hebben invloed 

op business case? 
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Vervolgproces 
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VERVOLGPROCES 

DOOR JEROEN OFFICIER 
 

De afgelopen weken stonden in het teken van de Atelierweek Zon. In een aantal interactieve 

bijeenkomst hebben we gesproken over de kansen om zonne-energie op te wekken in Flevoland. Dit 

is input om het beleid voor het opwekken van zonne-energie vorm te geven. We kijken daarbij naar 

de mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken buiten de steden en dropen. Mooi was de 

goede opkomst: van Statenleden tot grondeigenaren van ontwikkelaars tot gemeenten. Vele 

stakeholders leveren zo hun bijdrage aan de verkenning van zonne-energie. 

 

Op 24 mei 2017 hebben de Provinciale Staten de Startnotitie voor beleid voor grondgebonden Zon 

vastgesteld. Onderstaand schema geeft het proces van de beleidsvorming weer. 

 

Fase 0 Verkenning (Atelierweek) 

Fase 1 Interactieve beeld- & oordeelsvorming in de regio met inwoners, initiatiefnemers, 
maatschappelijke organisaties, Provinciale Staten en gemeenteraden 

Fase 2 Formele oordeelsvorming Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

Fase 3 Besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

 

Met onder andere de Atelierweek Zon ronden we deze zomer fase 0 af. Na de zomerperiode gaan de 

Provinciale Staten haar verdere beeld en oordeel vormen (fase 1). Ook organiseren we dit najaar 

weer een aantal interessante bijeenkomsten over de invulling van het beleid voor zon. Eind van dit 

jaar zijn de kaders voor het beleid voor grondgebonden zonne-energie bekend (fase 2. Begin 2018 

vindt dan de formele besluitvorming plaats.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent het vormgeven van beleid voor zonne-

energie? Abonneer dan op de Nieuwsbrief Zon door te mailen naar Atelierweekzon@flevoland.nl! 

Neem vooral ook is een kijkje op www.omgevingsvisieflevoland.nl.  

 

mailto:Atelierweekzon@flevoland.nl
http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/

