
Voorbereidingsbesluit

Provinciale Staten van Fryslan,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 11 mei 2020, GS-nummer 000521,

overwegende dat:

o de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig is uitgesteld en dat daarmee
ook de in voorbereiding zijnde Omgevingsverordening per 1 januari 2021 niet in
werking kan treden;

o de in het Bestuursakkoord opgevoerde zonneladder in de Omgevingsverordening
zou worden opgenomen en door uitstel van de wet voorlopig niet als
sturingsinstrument kan worden ingezet;

o de zonneladder een instrument is waarbij voor het vinden van locaties voor zonne-
energie een prioritering aangehouden wordt waarbij landbouwgronden als laatste
mogelijkheid in beeld komen;

o de huidige Verordening Romte onvoldoende sturingsmogelijkheden biedt om
ongewenste ontwikkelingen zoals de niet afnemende groei van het aantal
zonneparken op schaarse landbouwgronden tegen te gaan;

o het vanwege het belang om landbouwgronden te behouden voor de landbouw, het
noodzakelijk wordt geacht om het aanleggen van zonneparken op landbouwgronden
te beperken;

o het beperkt toestaan van zonneparken op landbouwgronden dient te worden
geregeld door het stellen van algemene regels als bedoeld in artikel 4.1, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening,

o vooruitlopend op de totstandkoming van deze algemene regels in de provinciale
verordening, tot een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening wordt besloten om voorlopig geen opstellingen voor zonne-
energie op landbouwgronden toe te staan en deze beperking met onmiddellijke
ingang in werking te stellen.

besluiten:
1. dat een wijziging van de Verordening Romte 2014 wordt voorbereid voor het
gehele grondgebied van de provincie Fryslan;

2. dat deze in voorbereiding zijnde wijziging van de Verordening Romte 2014
aangescherpte regels zal bevatten ten aanzien van het zonnebeleid;

3. dat tot het moment waarop de wijziging van de Verordening Romte in werking
treedt geen zonneparken op landbouwgronden worden toegestaan;

4. dat de aanhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 3.3 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitsluitend geldt voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor
activiteiten bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en b van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor zover die activiteiten betrekking hebben op de aanleg en/of het
bouwen van een zonnepark op landbouwgronden, tenzij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de aanleg en/of het bouwen van een zonnepark is
ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit;
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5. dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt een dag na publicatie in het
provinciaal blad;

6. het voorbereidingsbesluit met plan-IDN NLIMR0.9921.VBZonneladder-VA01
elektronisch bekend te maken (via de website van de provincie Fryslan:
www.fryslan.frl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.n1) en door plaatsing
in het Provinciaal blad en de Staatscourant.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Voorbereidingsbesluit Zonneladder Fryslan.

Geen bezwaar en beroep.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar en beroep mogelijk tegen dit
besluit.

Leeuwardft. 27 mei 2020

Provinciale\qtaten van Fryslan

drs. A.A. er

A.G. Rosier, griffier
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