
Conclusies bijeenkomst zonnevelden 
Op 19 november heeft u input geleverd voor de concept beleidsregels zonnevelden.  
Aan 4 tafels zijn er gesprekken gevoerd. Hieronder vatten wij de belangrijkste punten uit de avond samen.  
 
 
Deelgebieden 
De gemeente Bunnik is verdeeld in 11 deelgebieden. Alle gebieden zijn aan de tafels behandeld. Het 
merendeel van de kleuren die de gebieden aan de tafels kregen komt overeen met de concept 
beleidsregels die de gemeente heeft opgesteld op basis van eerder gesproken stakeholders.  
 
Een tweetal gebieden vormen echter een discussiepunt. Dit zijn de gebieden Zuid van Oostromsdijkje en 
Noord van Oostromsdijkje. Deze gebieden zijn in eerste instantie door de gemeente als kansrijk 
geclassificeerd (groen op de kansenkaart). De meningen onder de deelnemers aan de informatie avond 
waren sterk verdeeld. Een deel van de aanwezigen gaf aan dat dit gebied ongeschikt is voor 
zonnevelden. Het open karakter, goede landbouwgrond en weidevogelgebied werden als reden genoemd. 
Anderen vonden juist het grootschalige karakter van deze gebieden passender voor zonnevelden dan 
enkele andere gebieden in de gemeente die bekend staan om kleinschaliger landschap, cultuurhistorie en 
natuur.  
 
Wat opviel was dat de mening onder de diverse agrarische gespreksdeelnemers verdeeld was. Diverse 
deelnemers hebben deze twee landbouw gebieden als ‘geschikt’ aangemerkt. Als voorwaarde noemden 
zij dat omliggende agrariërs nu en in de toekomst niet moeten worden belemmerd in hun bedrijfsvoering 
en eventuele schaalvergroting.  
 
 
Algemeen zonnevelden 
Hieronder enkele algemene conclusie over zonnevelden: 
 
De aanwezige gaven een voorkeur aan voor zonnevelden dichtbij de bebouwing. Eerste argument was 
het openhouden van kansen voor ruilverkaveling en schaalvergroting in de landbouw). Tweede argument 
was dat een zonneveld dan zichtbaar is voor degenen die deze stroom voornamelijk gebruiken, namelijk 
inwoners. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is de keuze juist zo ver mogelijk van woningen. Daarnaast 
blijkt men een voorkeur te hebben voor in de buurt van grote doorgaande wegen (zoals snelweg en 
eventueel ook de provinciale weg). 
 
De meerderheid geeft aan liever één grote locatie dan meerdere kleinere velden te willen. En dan graag 
combinatie met windturbines (meervoudig ruimtegebruik). En het is belangrijk een maximum aantal 
hectares aan zonnevelden in te stellen. Er is in de meeste groepen niet besproken hoeveel hectare dat 
moet zijn.  
 
Er wordt voorgesteld panelen niet hoog te installeren en niet te dicht op elkaar, dus liever extensief. Het 
dichtleggen is slecht voor de grond. Daarnaast moeten de gevolgen voor bodem worden gemonitord. 
Verder werd er aangegeven dat er vooraf geregeld moet worden dat het zonneveld weer wordt opgeruimd 
/ gerecycled.  
 
 
Participatie 
Wanneer zich een concreet initiatief aandient voor een zonneveld, moet er met een brede kring worden 
gesproken. In ieder geval zijn dit omwonenden, dat wil zeggen de mensen die er op kijken en de mensen 
er dicht in de buurt. Daarbij gaat het om landschappelijke inpassing maar ook om het samen optrekken in 
een coöperatie of een andere vorm van financiële participatie. 50% Participatie lijkt op het eerste gezicht 
veel te veel in de ogen van sommige deelnemers. Er is niet duidelijk aangegeven hoeveel dit wel moet 
zijn. Daarnaast zou iedereen moeten kunnen deelnemen in zonneveld. 
 
 
Ten slotte wordt aangegeven dat men liever geen zonnevelden heeft nabij landgoederen en niet op 
landbouwgrond. Daarentegen heeft men liever zonnevelden dan sedumvelden. 
 
 
 



Vervolg 
De vragenlijst op internet staat nog een week open. Hier zijn al bijna 100 reacties op binnengekomen.  
Deze reacties nemen we mee in het eindadvies naar de gemeenteraad.  
 
Wanneer er nog vragen zijn kunt u die stellen aan duurzaam@bunnik.nl 
 
 
 


