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Vaststellen Beleidsnota Zonne-energie

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van 
burgemeester en wethouders van 26 januari 2021;

gelet op het aangenomen amendement in de raadsvergadering op 4 maart 2021:

1. De beleidsnota Zonne-energie vast te stellen met de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten:
1. We stimuleren grootschalige energieopwekking door middel van zonnepanelen op da

ken

2. We stellen kaders voor grootschalige energieopwekking door middel van zonnepanelen 
op land (groter dan 0,5 hectare)

a) We zoeken naar de balans in ruimtevraag. Grond is schaars en kan maar één keer 
worden gebruikt. Daarbij zoeken we naar de balans tussen landschap, natuur, agrari
sche bestemmingen en energie. Hoe we deze afweging maken is uitgewerkt in het do
cument: Zonneparken Bernheze: Ruimtelijk beleid zonneparken

b) Het landschap moet geschikt zijn voor de opwek van energie, daarbij sluiten we op 
voorhand de volgende gebieden uit:

i. Beekdallandschappen
ii. Berkt
///. Venhof

Bij de andere gebieden geldt onze "ja, mits '-benadering, er moet recht gedaan worden 
aan het karakter van het aanwezige landschap en aan de overige plaatsings- en inpas- 
singsprincipes voor het desbetreffende landschap.

c) We vergunnen maximaal 2 grootschalige zonneparken op land per jaar. Projecten in het 
kader van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) vallen buiten deze beperking.

d) De inwonersparticipatie is een doorslaggevende factor voor onze medewerking aan een 
zonnepark.

i. Financiële participatie/lokaal eigendom streeft naar 50% lokaal eigendom. Dit 
betekent dat 50% van de opbrengsten van het initiatief ten goede komen aan 
een gebiedsfonds of deelnemers in een energiecoöperatie.

ii. Procesparticipatie is noodzakelijk. De initiatiefnemer moet aan kunnen tonen 
welke mate van draagvlak er is voor de komst van het zonnepark.

e) Zonnepanelen op land zijn tijdelijk van aard
f) Zonnepanelen op land zijn circulair



Vastgeste d door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 
4 maart 2021.

Marieke Moo/man 
voorzitter /
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