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Vlowijker zonneweide
Wijzingen ten aanzien van de bewonersavond op 22 mei 2019
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Tijdens de inloopavond voor direct omwonenden op 22 mei 2019 heeft BHM Solar veel waardevolle feedback opgehaald.
Deze feedback is in onderstaande overzicht weergegeven. Hier staat aangegeven welke acties er zijn ondernomen als
reactie op de input.
1) Knotwilgenrij zorgt voor het beperken van het zicht op de zonnepanelen, kunnen deze
worden vervangen door een ander landschappelijk inrichtingselement?
a Ter hoogte van de Achterdijk is een alternatievenstudie uitgevoerd voor de
knotwilgenrij met de volgende opties:

• Optische horizon door middel van een grondwal

2) Welke maatregelen worden er genomen om de verspreiding van distels tegen te gaan?
Distels vestigen zich bij voedselrijke omstandigheden. Door te zorgen voor verschraling
van de bodem en het verbeteren van het bodemleven in het plangebied wordt de
vestigingskans van de distel zeer klein.
Het verschralen van de bodem wordt op de onderstaande manieren bewerkstelligd:
• Tijdens de aanwezigheid van het zonneveld worden er kunstmest gebruikt.
• Zodra de zonneweide is gebouwd zal er twee keer in het jaar (juni en september)
worden gemaaid. Dit maairegiem wordt na drie jaar gecontroleerd door middel
van monitoring. Door controle van de aanwezige vegetatiesoorten wordt bepaald
of de maai-intensiteit wordt gecontinueerd of kan worden teruggeschroefd naar
1x maaien per jaar in september. Als blijkt dat het maairegiem dient te worden
gecontinueerd, zal na vijf jaar opnieuw een monitoring plaatsvinden. Monitoring
zal om de vijf jaar blijven platsvinden totdat het maairegiem naar 1x per jaar, in
september kan worden ingesteld.
3) Waarom wordt er een extra duiker geplaatst langs de Achterdijk?
De toegangsweg tot het zonneveld is verplaatst, zodat er geen extra duiker meer nodig
is. Er wordt in de nieuwe tekening gebruik gemaakt van de bestaande duiker.
4) De brandweer moet in staat zijn om gemakkelijk met een brandweerwagen te
kunnen keren.
De onderhoudspaden aan de noordoost zijde van het plangebied zijn verbreed om het
mogelijk te maken voor de brandweer om te keren.
5) De waterschappen willen geen hekwerk dwars door de primaire watergangen
Het hekwerk is aangepast zodat ze niet door de primaire watergangen gaan.
6 ) Hoe kan er financieel worden geparticipeerd?
Er is een breed scala aan mogelijkheden voor financiële participatie. U kunt meer
informatie vinden op het bord Participatiemogelijkheden.

• Losse landschappelijke haag
Deze alternatieven zijn besproken ook besproken met de gemeente Bunnik. Uit
de alternatievenstudie blijkt dat een grondwal een te grote impact heeft op het
landschap omdat het in totaal 16 meter breed wordt. Daarom is gekozen voor een
losse landschappelijke haag van 5 meter breed waardoor er geen sprake meer is van
doorzicht op de panelen.
b Aan de noordzijde van de zonneweide, nabij de Werkhovenseweg zal de knotwilgenrij
ondersteund worden met een landschappelijke haag.
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Participatiemogelijkheden en planning
BHM Solar biedt de inwoners van de gemeente Bunnik de volgende mogelijkheden om
te profiteren van het zonneveld:
1. Financiële participatie
Inwoners van de gemeente Bunnik kunnen investeren in het zonneveld en daarmee een aantrekkelijk
rendement behalen op hun investering. De uitgangspunten voor financiële participatie zijn als volgt:
• Maximaal 50% van het eigen vermogen van het zonneveld middel obligaties en/of achtergestelde lening
• Minimale inleg €25,- om het toegankelijk te maken voor veel inwoners
• Verwacht rendement op de investering tussen 4%-6%
• Looptijd tussen 10 en 15 jaar
2. Duurzaamheidsfonds
BHM Solar stelt een deel van de inkomsten uit het zonneveld beschikbaar in een duurzaamheidsfonds. Dit
fonds heeft als functie om duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen binnen de gemeente Bunnik. De
uitgangspunten voor dit fonds zijn als volgt:
• Regie in handen van een lokale coöperatie of organisatie
• Totale grootte van het fonds afhankelijk van de grootte van het zonneveld en de SDE subsidie.
• Fonds dekt onrendabele top van energie gerelateerde projecten.
3. Zelf stroom afnemen
BHM biedt inwoners van de gemeente Bunnik de mogelijkheid om zelf stroom af te nemen van het zonneveld.
Dit zal worden gefaciliteerd door een energiemaatschappij die alle stroom afneemt uit het zonneveld en deels
zal doorverkopen aan inwoners van Bunnik. De keuze voor energiemaatschappij wordt in een later stadium
pas gemaakt. Meerdere energiemaatschappijen faciliteren deze lokale afname door inwoners.

Planning
BHM Solar heeft de volgende planning voor ogen:
2de en 3de kwartaal 2019: 		 Vergunningsprocedure
3de en 4de kwartaal 2019:
Vergunning verleend
4de kwartaal 2019: 				 SDE+ aanvraag
1ste kwartaal 2020: 				 Start voorbereiding (contracten en financiering)
3de kwartaal 2020:					 Realisatie
4de kwartaal 2020:					 Operationeel
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