
--- Ontwerp --- 

Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van … , tot wijziging van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening in verband met actualisatie naar aanleiding van recente 

beleidswijzigingen van GS. 

Provinciale Staten van Noord-Holland;  

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Noord-Holland van … met kenmerk …; 

Gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Besluiten: 

Artikel I 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

Onder verlettering van de onderdelen dd tot en met ss tot ee tot en met tt wordt een onderdeel 

ingevoegd, luidende: 

 

dd opstelling voor zonne-energie: een samenstel van bouwwerken op het maaiveld, ten 

behoeve van het opwekken van elektriciteit of warmte door het opvangen van de straling 

van de zon. 

 

 

B 

 

Na artikel 32 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 32a Opstellingen voor zonne-energie 

 

1 Een bestemmingsplan voorziet niet in bestemmingen en regels die het oprichten van een 

of meer opstellingen voor zonne-energie mogelijk maken. 

2 In afwijking van het eerste lid mag de oprichting van een of meer opstellingen voor 

zonne-energie in het landelijk gebied mogelijk worden gemaakt met behulp van een 

omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, 

onder 2° of 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van een bestemmingsplan 

of beheersverordening wordt afgeweken.  

3 In afwijking van het tweede lid is het niet toegestaan om de oprichting van een of meer 

opstellingen voor zonne-energie mogelijk te maken in het landelijk gebied op gronden die 

zijn aangemerkt als: 

a Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszone, als bedoeld in artikel 

19; 

b erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden, als bedoeld in artikel 20; 

c bufferzones, als bedoeld in artikel 24, of; 

d weidevogelleefgebieden, als bedoeld in artikel 25. 

4 Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid worden in ieder geval de 

volgende voorwaarden verbonden: 

a de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die maximaal 25 jaar  

bedraagt;  

b na het verstrijken van die bepaalde termijn wordt de vóór de verlening van de 

omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld en wordt de opstelling voor 

zonne-energie verwijderd, en; 

c voor het gestelde onder b wordt financiële zekerheid gesteld. 

5 Op het bepaalde in het tweede lid is artikel 15, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van 

overeenkomstige toepassing.  



6 Gedeputeerde staten stellen nadere regels omtrent het bepaalde in het tweede tot en met 

vierde lid. 

 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciale 

blad waarin het wordt geplaatst. 

 

Provinciale staten van Noord-Holland 

 

J.W. Remkes, voorzitter. [of plaatsvervangend voorzitter] 

 

K. Bolt, griffier. [of plaatsvervangend griffier] 

 

Toelichting 

 

B 

 

De Provincie Noord-Holland wil initiatieven voor opstellingen voor zonne-energie in het landelijk 

gebied onder voorwaarden ruimtelijk mogelijk maken. Een van die voorwaarden is dat 

opstellingen voor zonne-energie slechts tijdelijk worden mogelijk gemaakt.  

 

Daarom mogen deze opstellingen uitsluitend met behulp van een omgevingsvergunning waarbij 

van het bestemmingsplan wordt afgeweken mogelijk worden gemaakt (lid 2). Aan deze 

vergunning moet een termijn van maximaal 25 jaar worden verbonden (lid 4, onder a).  

 

Het is dus niet toegestaan om regels en bestemmingen in een bestemmingsplan op te nemen die 

deze opstellingen mogelijk maken (lid 1). Omdat op grond van artikel 3 van de verordening onder 

een bestemmingsplan tevens wordt verstaan een omgevingsvergunning waarbij van het 

bestemmmingsplan wordt afgeweken, is het tweede lid als een afwijking van het eerste lid 

geformuleerd.  

 

Het oprichten van opstellingen voor zonne-energie is niet toegestaan in landelijk gebied waarop 

een of meer van de volgende bijzondere beschermingsregimes van toepassing is: EHS en 

provinciale Ecologische verbindingszones, UNESCO-erfgoederen van uitzonderlijke universele 

waarden, bufferzones en weidevogelleefgebieden (lid 3). De ruimtelijke impact van opstellingen 

voor zonne-energie worden strijdig geacht met de te beschermen belangen in die gebieden.  

 

Aan de omgevingsvergunning waarbij de oprichting van zonne-opstellingen wordt vergund, 

moeten in ieder geval de in het vierde lid genoemde voorwaarden worden verbonden (lid 4). Zo 

mag alleen een vergunning voor bepaalde tijd worden verleend, waarbij 25 jaar de maximale 

termijn is. Verder moeten de opstellingen na afloop van de termijn worden verwijderd en moet er 

financiële zekerheid worden gesteld voor deze verwijdering. 

 

Deze voorwaarden volgen uit het provinciale beleid waarin alleen tijdelijk ruimte wordt geboden 

aan installaties voor opwekking van zon. Opwekking van zonne-energie gebeurt door middel van 

opstellingen met een groot ruimtebeslag die een negatieve impact hebben op de ruimtelijke 

kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap. Het is onwenselijk dat opstellingen voor zonne-

energie op termijn leiden tot verdere verstedelijking in het landelijk gebied.  

 

We staan opstellingen voor zonne-energie toe voor de korte tot middellange termijn (5 tot 25 

jaar) omdat opwekking van zonne-energie door middel van opstellingen op de grond een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. De 

verwachting is echter dat op de lange termijn andere vormen van duurzame energie in het 



algemeen en van zonne-energie in het bijzonder minder ruimte-extensief zullen zijn en dat de via 

het ruimtelijk beleid voor zon op de grond vergunde opstellingen na afloop van de technische 

levensduur vervangen kunnen worden door andere vormen van duurzame energie-opwekking. De 

technische levensduur van opstellingen is op dit moment ongeveer 25 jaar. Na afloop van deze 

levensduur zijn de opstellingen in de huidige vorm en omvang naar verwachting niet meer nodig. 

Om er voor te zorgen dat de ruimte die dan vrijkomt weer kan worden benut voor niet-stedelijke 

functies, worden de opstellingen voor zonne-energie alleen tijdelijk, voor maximaal 25 jaar, 

toegestaan en moet de opstelling na afloop van de bepaalde termijn worden verwijderd. Ook 

moet als voorwaarde aan de omgevingsvergunning worden verbonden dat financiële zekerheid 

wordt gesteld voor het verwijderen van de opstelling.  

 

Het vijfde lid regelt dat de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 ook gelden voor de 

oprichting van opstellingen voor zonne-energie. Een omgevingsvergunning die een dergelijke 

opstelling mogelijk maakt moet dus voldoen aan de uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie. 

 

Tot slot zijn Gedeputeerde Staten verplicht om nadere regels te stellen over de mogelijkheid tot  

oprichting van opstellingen voor zonne-energie. Die nadere regels zijn opgenomen in de 

Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie. Alleen wanneer ook aan die regels, dus 

naast de regels uit artikel 32a, wordt voldaan, mag de omgevingsvergunning waarbij van het 

bestemmingsplan wordt afgeweken worden verleend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


