Bijlage 1: Informatie beleidskader provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland is van mening dat gemeenten en eigenaren van gebouwen (woningen,
kantoren, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen) zich maximaal moeten inspannen om zon op
daken mogelijk te maken om zodoende de openheid van het landelijk gebied in Noord-Holland
zoveel mogelijk te waarborgen. Daarnaast schets de provincie een deugdelijke landschappelijke
inpassing, de aanwezigheid van maatschappelijk draagvlak in de omgeving en het
combineren/aansluiten op al bestaande functies als randvoorwaarden voor het realiseren van zon
buiten de bebouwde omgeving. De installaties voor de opwekking van zon worden beschouwd als
tijdelijke functie, die aan het eind van de levensduur moet worden opgeruimd en waarna het
gebruikte oppervlak weer zijn oorspronkelijke bestemming hervindt.
Met de vaststelling van het beleidskader zonne-energie heeft de provincie opstellingen voor zonneenergie in het landelijk gebied onder voorwaarden ruimtelijk mogelijk gemaakt. De mogelijkheid is
opgenomen in artikel 32a van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV). De
belangrijkste uitgangspunten uit dit artikel zijn:
1. Opstellingen voor zonne-energie worden alleen ruimtelijk mogelijk gemaakt op gronden in
het landelijk gebied met behulp van een omgevingsvergunning waarbij van het
bestemmingsplan wordt afgeweken. Het bestemmingsplan zelf wijzigt niet.
2. Op gronden die zijn aangemerkt als Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen,
erfgoed van uitzonderlijke universele waarden de Stelling van Amsterdam, bufferzones en
weidevogelleefgebieden zijn opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied niet
toegestaan.
3. In de omgevingsvergunning worden voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld over de termijn
dat de opstelling er mag staan (<= 25 jaar), het verwijderen van de opstelling en de
financiële zekerheid daarvoor.
4. Een opstelling voor zonne-energie wordt alleen in een bestemmingsplan mogelijk gemaakt
wanneer sprake is van meervoudig ruimtegebruik. Hiervan is sprake op gronden met een
bestemming voor nutsvoorzieningen, niet zijnde leidingtracés voor gas, water of
elektriciteit, of voor infrastructuur voor weg, spoor, water en vliegverkeer. Een voorwaarde
is wel dat deze bestaande functie ook wordt gehandhaafd.
5. Opstellingen voor zonne-energie worden landschappelijk ingepast. De ruimtelijke
kwaliteitseisen voor de landschappelijke inpassing staan in artikel 15 van de PRV.
6. Gedeputeerde Staten hebben nadere regels vastgesteld over de locatie, omvang en
inpassing van een opstelling voor zonne-energie. De nadere regels staan in de
Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied.
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