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Titel: Beleidsregels Zonnevelden gemeente Bunnik 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik;  
 
Gelet op artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Gelet op artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet; 
 
Besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen 
 
 
Inleiding 
In navolging van de gemeente Houten heeft gemeente Bunnik een digitaal beleidskader zonnevelden 
opgesteld dat enerzijds aangeeft waar in de gemeente zonnevelden kansrijk zijn en anderzijds de 
randvoorwaarden aangeeft qua omvang en zichtbaarheid. Het beleidskader is te raadplegen op  
https://www.zonneveldenbunnik.nl/. De beleidsregels dienen als richtsnoer voor ontwikkelaars om te 
bepalen waar en hoeveel zonnevelden mogelijk zijn binnen de gemeente en dienen voor inwoners om 
informatie over zonnevelden te kunnen raadplegen.  
 
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 16 januari 2018 en 10 juli 2018 een proces tot het 
komen van een beleidskader vastgesteld bestaande uit:  
 

a. Draagvlaktraject intern (ambtelijk, bestuurlijk) en extern (inwoners, belangenorganisaties, etc) 
b. Online beeldend beleidskader voor zonnevelden in de gemeente Bunnik 
c. Raadsvoorstel voor het vaststellen van kaders voor het ontwikkelen van zonnevelden 

 
Onderstaande drie stappen zijn daarbij doorlopen:  

1. Een “benen op tafel sessie” met een brede vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Hier 
hebben we het concept online beleidskader laten zien. De beeldende vormgeving en de concept 
beleidsregels zijn getoetst bij de raadsleden. Input is opgehaald om te komen tot een definitief 
beleidskader. De fracties hebben ingestemd om door te gaan met stappen 2 en 3. 

2. Op een gespreksavond in Werkhoven (vanwege de landelijke ligging een te verwachten 
zoekgebied voor initiatiefnemers) is het de concept beleidskader voorgelegd aan inwoners en 
belangstellenden. Doel was draagvlak te creëren en input op te halen van de inwoners om mee te 
nemen in het definitieve beleidskader. 

3. Middels een enquête onder inwoners is informatie opgehaald over hoe inwoners staan ten 
opzichte van zonnevelden. Ook deze input is meegenomen in het beleidskader. 

  



 
Doel van de beleidsregels 
Het aangeven van kaders voor de ontwikkeling van zonnevelden binnen de gemeente.    
 
 
Wettelijk kader 

- Artikel 160 lid 1, sub e van de Gemeentewet: Het college is in ieder geval bevoegd tot 
privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. 

en 
- Artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht: Een bestuursorgaan kan beleidsregels 

vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid 
uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.  

 
 
Beleidsregels Zonnevelden gemeente Bunnik 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. Zonneveld: een begrensd gebied waar op de grond  zonnepanelen staan.    
b. Participatie: het actief deelnemen of betrokken zijn bij het proces rond het tot stand komen van 

een zonneveld 
c. Kansrijk gebied: een gebied waar het aannemelijk is dat er zonneveld kan worden gerealiseerd.  
d. Beperkt kansrijk gebied: een gebied dat door meerdere belemmeringen minder kansrijk is voor 

het relaiseren van een zonneveld 
e. Niet kansrijk gebied: een gebied dat door meerdere belemmeringen niet kansrijk is voor het 

realiseren van een zonneveld 
f. Ruimtelijke inpassing: de ruimte die nodig is om de hoeveelheid zonnepanelen in het landschap te 

laten opgaan. Voorbeelden hiervan zijn bomen, struiken en/of ruigtes.  
 
Artikel 2. Maximum aantal zonnevelden in de gemeente 
In de collegeperiode 2018-2022 worden maximaal 40 hectare aan zonnevelden in de 
gemeente Bunnik toe te staan. 

 
Artikel 3. Maximum aantal in kansrijke gebieden 
In de collegeperiode 2018-2022 een maximale omvang van 25 hectare  aan zonnevelden 
toe testaan in kansrijke gebieden.   
 
Artikel 4. Maximum aantal in beperkt kansrijke gebieden 
In de collegeperiode 2018-2022 een maximale omvang van 10 hectare aan zonnevelden 
toe testaan in beperkt kansrijke gebieden.  

 
Artikel 5. Niet kansrijke gebieden 
In de collegeperiode 2018-2022 geen / zeer beperkt  zonnevelden toe testaan in niet 
kansrijke gebieden.  
 
Artikel 6. Ruimtelijke inpassing 
De maximale omvang van de zonnevelden zoals genoemd in de artikelen 2 t/m 5 is 
exclusief de ruimtelijke inpassing. 

 
Artikel 7. Plan voor participatie 
Elke initiatiefnemer die een zonneveld aanlegt dient bij de omgevingsvergunning een plan 
in voor participatie van inwoners van de gemeente Bunnik en omwonenden van het 
zonneveld. In dit plan dient te worden gestreefd naar 50% lokaal eigendom. 
 
 
 



Artikel 8. Verkennen kavelruil 
De initiatiefnemer dient met andere landeigenaren de mogelijkheden voor kavelruil te 
verkennen. Door het ruilen van kavels kan worden voorkomen dat goede landbouwgrond 
wordt gebruikt voor een zonneveld. De initatiefnemer van het zonnepark dient aan te 
kunnen tonen dat deze mogelijkheid van kavelruil is onderzocht.  
 
Artikel 8. Evaluatie 
Deze beleidsregels zullen één jaar na in werking treden, in ieder geval uiterlijk 1 januari 
2021, worden geëvalueerd.  
 
 
 
Deze beleidsregels zijn vastgesteld bij besluit van [datum besluit]. 
 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking [later moment]. 
 
De citeertitel van deze beleidsregels is “Beleidsregels zonnevelden Gemeente Bunnik .  
 
 
Aldus besloten op [datum besluit] 
 
ondertekening 
 
De secretaris      De burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


