BESLUT

Underwerp

:

Wiziging Feroardering Romte Fryslan 2014 (sinne)

Provinsjale Steaten fan Fryslan

Nei it lezen fan it Otstel fan Deputearre Steaten fan Fryslan fan 6 oktober 2020
oangeande de wizigingsferoardering ANiziging Feroardering Romte Fryslan 2014' (sinne)
Mei it each op de winsk cm op koarte termyn de sinneljedder, lykas yn de
Omjouwingsfisy opnommen, ta te passen
Oerwagende dat

:

• de Ontwerp wizigingsferoardering W iziging
Feroardering Romte Fryslan 2014 (sinne)' dy't op
30 juny 2020 troch Deputearre Steaten feststeld is
foar 6 wike op besjen lein hat;
• de sjenswizen gearfette binne en fan in reaksje
foarsjoen binne;
* de neikommende wizigings nei oanlieding fan dy
reaksjes yn de wizigingsferoardering ferwurke
binne:
•
yn de begrypsbepaling `Metodyk Sinnetafel' is
nei de sin 'am te komen tot de juiste
locatiekeuze' tafoege 'en een goede
landschappelijke inpassing';
> yn 9.4.1 is in tredde lid tafoege: "in afwijking
van het eerste lid is artikel 9.5.1 niet van
toepassing op plannen waarvoor \to& 3 juni
2020 een zorgvuldig proces, bij voorkeur met
de Methodiek Sinnetafel, heeft plaatsgevonden
samen met de lokale genneenschap en waarbij
de lokale gemeenschap voor minimaal 50%
mede-eigenaar wordt van de opstelling voor
zonne-energie."
• yn kest 9.5.1, earste lid is it wurd
"landbouwgronden" ferfongen troch "gronden".
yn kest 9.5.1, earste lid Onder 3 binne
"zandwinputten" tafoege.
> yn {Kest 9.5.1, earste lid Cinder 4 is tafoege "of in
natuurgebieden".
> yn 9.5.1 is in twadde lid tafoege: "In afwijking
van het bepaalde in het eerste lid is de
zonneladder niet van toepassing op
opstellingen voor zonne-energie op bestaande
bouwpercelen, zoals bedoeld in artikel 9.6.2,
eerste lid onder a"
> yn 9.6.2, earste lid Cinder f is de neikommende
bepaling tafoege: "gronden die aansluiten op
het bestaand stedelijk gebied die niet in gebruik

zijn voor landbouw- of natuurdoeleinden en niet
zijn voorzien van een agrarische- dan wel
natuurbestemming, mits gronden geen functie
hebben voor de landschappelijke inpassing van
andere functies".
• yn kest 9.6.3, fjirde lid Under a is nei
"locatiekeuze" tafoege "en landschappelijke
inpassing".
• yn kest 9.6.3, fjirde lid Under f is de sin "en ten
minste 50% van de opbrengsten komen ten
goede aan de lokale gemeenschap" ferfongen
troch "en ten minste 50% van het zonnepark is
in eigendom van de lokale gemeenschap".
• yn kest 9.6.3, seisde lid is de sin "waarbij niet
ten minste 50% van de opbrengsten ten goede
komen aan de lokale gemeenschap, mits
sprake is van een initiatief waarvoor veel
draagvlak is bij de lokale gemeenschap en er
een substantieel deel van het positieve
resultaat ten goede komt aan de lokale
gemeenschap" ferfongen troch "waarbij niet ten
minste 50% van het zonnepark in eigendom
van de lokale gemeenschap is, mits:
a. de ontwikkelende partij kan aantonen dat
de lokale gemeenschap wel in de
gelegenheidis gesteld om medeeigenaar te worden van het zonnepark,
b. sprake is van een initiatief waarbij de
lokale gemeenschap zelf nauw en
vroegtijdig is betrokken, en
c. een substantieel deel van het positieve
resultaat ten goede komt aan de lokale
gemeenschap."
D de taljochting is op inkelde punten wizige of
oanfolle (in wurkwize sinneljedder is 0.o.
tafoege).
0 de wizigings passe binnen de belieds0tgongspunten
yn de Omjouwingsfisy.
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Beslute

De wizigingsferoardering `Wiziging Feroardering
Romte Fryslan 2014 (sinne)' fest te stellen.

Sa feststr-ld troch Provinsjale Steaten fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan
25 novirrioer 2020,
drs.

Brok, foarsitter

er, griffier
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