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Bijdrage vanuit Energie Coöperatie Bunnik aan 
het Open Huis over RES 

De afgelopen decennia hebben wij in onze steeds maar groeiende energiebehoefte 

voorzien door het verstoken van kolen, olie en gas. We plunderen de planeet. De laatste 

jaren zijn er energiecentrales gebouwd aan de randen van ons land, tegen Duitsland en de 

Noordzee aan. Wij de lusten en zij de lasten. Het besef is doorgedrongen dat dit systeem 

niet duurzaam en houdbaar is en evenmin getuigt van verantwoord rentmeesterschap. 

Daarom hebben we een klimaatakkoord gesloten met als kern dat ons energiegebruik 

duurzamer moet en het liefst ook minder. Deze enorme opgave kan niet aan onze direct 

omgeving voorbij gaan. Nu ligt er een bod, een aanbod om een deel van de lasten op ons 

te nemen. Wij, de Energie Coöperatie Bunnik , vinden het bod van 1,8 TWh een fair bod. 

Het liefst hadden we nog wat meer ambitie gezien, maar het is belangrijk dat iedereen 

meegaat in deze grootse en belangrijke energietransitie.    

De gemeente Bunnik heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.  Het huidige bod 

van de U16 aan de nationale klimaattafel is gebaseerd op lopende en op stapel staande 

projecten voor het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Daarnaast zijn er 

zoekgebieden aangewezen voor meer projecten. Deze zoekgebieden liggen ook in de 

gemeente Bunnik.  

De ECB wil graag bijdragen aan het realiseren van de projecten die nodig zijn om die 1,8 

TWh te halen. Dat kan alleen maar als uw raad instemt met het voorliggende concept bod.  

Wij dringen er dan ook op aan om dit concept bod ter accepteren en daarmee ruimte te 

geven aan initiatieven voor duurzame energieopwekking met zon en wind.  

De concept RES biedt opties voor zonnevelden en windmolens. Uiteraard spreekt de 

concept RES daarbij voorkeuren uit voor de manier waarop en de locaties waarbinnen deze 

projecten tot stand komen. Wij zullen als ECB zoveel als mogelijk aansluiten bij deze 

voorkeuren. Dat geldt ook voor de voorwaarden dat het samen met de samenleving gaat.  

De ECB richt zich dan ook op twee zaken: 

1) ondersteuning van bewoners om de woningen in Bunnik energiezuiniger en uiteindelijk 

aardgasvrij te maken, en 

2) de ontwikkeling van duurzame energieopwekkingsprojecten met zon en wind, waarbij 

wij streven naar 50% lokaal eigendom.  

De concept RES en het concept bod gaan vooral over de energieopwekkingsprojecten. 

Onlangs heeft de ECB met BHM Solar een overeenkomst gesloten over het 50% mede-

eigenaarschap van de Vlowijker zonneweide. Het benodigde kapitaal zullen wij lokaal 

ophalen. Voor de ontwikkelaar BHM Solar en LC Energy is het uitgangspunt van lokaal 

mede-eigendom inmiddels gemeengoed.  Voor ons is het een sleutelfactor voor een 

succesvol opwekproject. Het betekent dat je extra aandacht kunt geven aan de ruimtelijke 

inpassing en dat de revenuen uit het project direct ten goede aan de  lokale gemeenschap. 

Revenuen die we kunnen inzetten voor de energietransitie. Want met 15 ha zonneweide, 

twee postcode roos projecten en de zonnepanelen op particuliere daken draagt de 

gemeente Bunnik maar een klein steentje bij aan het bod in de concept RES. 

Onvermijdelijk zijn op het vlak van windenergie in Bunnik  één of meer projecten nodig. De 

opbrengst van wind op land is groter en het ruimtebeslag kleiner dan zonneweiden. 

Daarom willen we dit jaar starten met een haalbaarheidsonderzoek naar wind op land in en 

direct rond de gemeente Bunnik. We doen dat samen met de gemeente, met een 

professionele ontwikkelaar en uiteraard de inwoners. Over de voorwaarden en waar 

eventuele projecten  tot ontwikkeling kunnen komen heeft uw raad het laatste woord.  

Wij ondersteunen dus voluit de ambities van de concept RES en roepen de gemeenteraad 

op het concept bod te omarmen. Tot slot bepleiten wij om in de uitwerking naar 
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gemeentelijk beleid het principe van 50% lokaal eigendom stevig te verankeren. Alleen 

dan kunnen we een breed gedragen energietransitie samen realiseren. 

 


