
Bijdrage Open Huis Zonnevelden  

Datum: 19 sept 2019 

Door: Energie Coöperatie Bunnik, dhr Alex Kaat (bestuurslid) 

Goedenavond. Dank u voor deze gelegenheid in te spreken. Ik ben Alex Kaat en zal spreken 

namens de dit jaar opgericht Energie Cooperatie Bunnik. Ik ben bestuurslid. 

De Energie Coöperatie Bunnik staat voor de transitie naar een duurzame energievoorziening 

in onze  gemeente. We werken eraan om de ook door de gemeente gestelde ambitie van 

een klimaatneutrale gemeente werkelijkheid te maken. En dat vergt behoorlijk wat; met 

panelen op alle daken halen we het bij lange na niet. Ook al zetten we daar als ECB ook op 

in. En ook landelijk is alle wind op zee bij elkaar straks maar een stukje van de enorme puzzel 

die we met elkaar moeten oplossen. Bunnik heeft het met zijn klimaatambitie makkelijker 

dan andere gemeenten: we hebben een kleine bevolking, geen energie intensieve industrie 

en ruimte. Het is daarmee dus een morele plicht om in ieder geval ons eigen energieverbruik 

in de gemeente duurzaam op te wekken. 

De twee zonneveldprojecten die nu ter tafel liggen zullen in één klap een eerste flinke 

bijdrage leveren aan deze doelstelling én aan de gemeentelijke ambitie om 10% duurzame 

opwekking te realiseren in 2022. 

We realiseren ons dat niet iedereen gelukkig wordt van het omzetten van ruim 40 ha 

agrarische grond in een zonneveld. Maar als je de enorme klimaatambitie serieus neemt, 

wat dan wel? We kunnen de functieverandering van landbouw naar zonnepark ook naar 

meerwaarde sturen. Een zonnepark kan saai en lelijk zijn. Het kan ook, mits goed 

vormgegeven, een kans zijn om het gebied juist waardevoller, mooier te maken dan het was. 

En daar kiezen wij  als ECB voor.  

Duurzaamheid is voor ons meer dan tonnen CO2. Een eerste belangrijke randvoorwaarde 

vanuit de ECB is dat het zonneveld ook meerwaarde voor de natuur zal opleveren. Dit 

betekent ruimte tussen panelen zodat regen en zon de bodem bereiken. Dat betekent geen 

eensoortige grasstroken maar kruidige bloemrijke stroken; niet bemesten, spuiten of bodem 

beroering. En op deze wijze weer insecten als bijen kansen geven; en vogels -  en wie weet 

ook een muis en een uil! Deze meerwaarde is voor ons een eis om mee te werken en te 

participeren in het project. Dat hebben wij aan de initiatiefnemers laten weten. Gelukkig 

hebben we hier te maken met ontwikkelaars die hier ook voor willen kiezen. Hoewel dat 

voor hen enkel inkomstenderving betekent. Er ligt een mooi plan voor. Het is jammer om de 

potentiele biodiversiteit in het project gefnuikt wordt door een intensief maaibeleid, zoals 

door sommigen lijkt te worden bepleit.  

Een tweede eis vanuit ons die ook de gemeente stelt is de mogelijkheid voor burgers in onze 

gemeente tot financiële participatie. De ECB ziet zichzelf als een partij die hierin een 

belangrijke rol kan spelen. We gaan hier graag mee aan de slag.  

Naast financiële participatie staan we ook voor participatie in het vormgeven van de 

plannen. Niet iedereen zal zijn zin kunnen krijgen, dat kan ook niet, maar het proces om de 

uiteindelijke vorm van een park te bepalen dient open te geschieden. Of dit goed loopt is 



iets voor de gemeente om op toe te zien. Maar ook wij als ECB gaan graag in gesprek met de 

Groep Oosterom die zorgen heeft. Hierbij het aanbod hiertoe. 

Kortom: Als ECB staan we positief tegenover de 2 zonneveldprojecten waarvoor vergunning 

wordt gevraagd. Ze zijn voor onze bijdrage aan de klimaatcrisis hard nodig, ze hebben ruimte 

voor meer natuur, ze bieden de kans tot financiële participatie. Voorwaarde is wel dat deze 

de ecologische meerwaarde voldoende geborgd is. We verzoeken de Raad om hierop aan te 

dringen.  


