
Korte samenvatting reacties enquête zonnevelden Bunnik, december 2018  
155 inwoners hebben de enquête ingevuld  
 
 
Vraag 1. De gemeente is verantwoordelijk voor opwekken duurzame energie op haar grondgebied 
 
58% eens en 37% oneens 
 
Opmerking die vaker terug komt:  

- Niet alleen gemeente maar ook bedrijven zijn verantwoordelijk 
- Binnen gemeentegrenzen kan je het niet alles oplossen, je moet samenwerken met andere 

gemeenten en provincie.   
 
Vraag 2. Kunnen zonnevelden een belangrijke bijdrage leveren aan energievoorziening? 
 
66% eens en 30% oneens 
 
Opmerking die vaker terug komt: 

- Zonnevelden niet alleen, maar ook andere vormen van duurzame energie 
- Leg eerst de daken vol  
- Op goede landbouwgronden liever geen zonnevelden.  
- Goed inpaspaar en in balans met het buitengebied.  

 
 
Vraag 3. Een zonneveld mag zichtbaar zijn in het landschap? 
 
50% eens en 48% oneens 
 
Opmerking die vaker terug komt: 

- Moet goed ingepast worden 
- Niet overal 

 
 
Vraag 4.  Heeft u liever een intensief (meer panelen) of extensief (minder panelen) zonneveld?  
 
Intensief 45% en extensief 30% 
 
Opmerking die vaker terug komt: 

- Intensief of extensief hangt af van de locatie en omgeving 
 
 
Vraag 5. Ver van bebouwing of dichtbij een dorpskern 
 
30% dichtbij dorpskern en 43% ver weg van bebouwing 
 
Opmerking die vaker terug komt:  

- Liever geen zonneveld 
- Bij Industrie, geluidswal, snelweg,  

 
 
Vraag 6: Liever langs wegen of het uitzicht vrij houden?  
Langs wegen 63% en Uitzicht vrij 21% 
 
Opmerking die vaker terug komt: 

- Passend in landschap 
 
 
  



Vraag 7: Vindt u dat anderen moeten participeren in een zonneveld. Zo ja wie?  
 
Direct omwonenden 44%  
Inwoners van de hele gemeente delen mee 78% 
Bedrijven binnen de gemeente 50% 
Geïnteresseerde buiten de gemeente 19% 
Geen participatie 16% 
 
 
Vraag 8: Wilt u dat de gemeente op zoek gaat naar geschikte locaties voor zonnevelden? 
 
Zelf actief zoeken naar locatie 70% en niet actief zoeken 30% 
 
Opmerking 

- Kijk naar beste / slechtste gebieden, het ruilen van kavels / grond kan een optie zijn.  
 
 
Vraag 9: Wat geeft u mee? 
 
De opmerkingen waren erg divers, hieronder een kleine selectie: 
 

- Zonnepanelen op daken eerst 
- Hou rekening met het landschap 
- Zonnevelden een druppel er moet nog meer 
- Geen zonnevelden 
- Actievere rol gemeente 
- Meer perceelsgerichte benadering 
- Pak het op met andere gemeenten, Bunnik is te klein voor dit thema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


