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 INLEIDING 

Projectuitleg 

De gemeente Bunnik heeft de ambitie een duurzame gemeente te zijn voor haar inwoners en 

omgeving en wil de ontwikkeling van duurzame energie binnen de gemeente dan ook graag 

faciliteren. De gemeente ziet mogelijkheden voor de ontwikkeling van zonne-energie binnen de 

gemeente en is reeds bezig een beleidskader voor zonne-energie te ontwikkelen. In het kader 

van de duurzame energie ontwikkeling wil de gemeente tevens inzicht in de mogelijkheden voor 

windenergie. In deze studie is een eerste analyse uitgevoerd naar de ruimtelijke belemmeringen 

en mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente Bunnik. 

 

In onderhavige notitie wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het in 

kaart brengen van de ruimtelijke belemmeringen. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan 

de ‘harde’ belemmeringen die bepalend zijn voor de fysieke ruimte voor windenergie. Zo is 

bijvoorbeeld het aspect ‘landschappelijke inpassing’ van belang bij de ontwikkeling van 

windenergie, maar is dit in deze fase nog weinig bepalend. Derhalve zijn dergelijke aspecten 

geen onderdeel van deze scan. Per milieuthema wordt een korte toelichting gegeven op de 

resultaten van de analyse. Tot slot wordt een conclusie gegeven over de mogelijkheden voor 

windenergie binnen de gemeente Bunnik. 

 

Naast de themakaarten in deze notitie wordt de notitie vergezeld met een interactieve kaart in 

PDF (bijlage 1). In de PDF zijn de verschillende belemmeringen (lagen in de kaart) aan en uit te 

zetten, waardoor gemakkelijk inzicht kan worden verkregen in de beschikbare ruimte voor 

windenergie en de invloed die de specifieke milieuthema’s hierop hebben. In onderstaande 

figuur 1.1. is de gemeentegrens van de gemeente Bunnik weergegeven.  

 

Figuur 1.1 Gemeentegrens Bunnik 

 

Bron: Pondera Consult 
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 RUIMTELIJKE ANALYSE 

De kansen voor windenergie in een gebied zijn afhankelijk van een aantal ruimtelijke aspecten 

die de plaatsing, dimensies en verschijning van windturbines kunnen bepalen of beperken. De 

belangrijkste belemmeringen in de gemeente Bunnik worden in dit hoofdstuk nader beschreven, 

te weten: geluid, externe veiligheid, aanwezige infrastructuur, ecologie, archeologie en 

cultuurhistorie en aspecten m.b.t. luchtvaart en defensie. 

 

Een aantal belemmeringen worden bepaald door de afmetingen van de windturbine en zijn 

daarmee ‘turbine-specifiek’. Voor de analyse is voor die aspecten uitgegaan van een 

referentieturbine, een gemiddelde 3 MW windturbine met een rotordiameter van 100 meter en 

een ashoogte van 100 meter. Voor de huidige SDE subsidie is dit een relatief lage turbine, maar 

hierdoor wordt in deze eerste scan zoveel mogelijk ruimte voor windenergie gelaten. In een 

eventuele volgende stap kan dan nader worden ingezoomd op mogelijk locaties en kunnen de 

mogelijkheden voor grotere turbines nader worden onderzocht. 

 

 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Om goed rekening te houden met de verschillende milieuaspecten is voorafgaand aan de 

analyse een korte scan uitgevoerd naar relevante ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 

gemeente die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden voor windenergie. 

Nieuwbouwprojecten Bunnik 

Binnen de gemeente zijn verschillende woningbouwprojecten in ontwikkeling1. Voor al deze 

projecten geldt dat deze in bestaande, stedelijke omgevingen worden gerealiseerd, waardoor 

deze, t.o.v. de huidige situatie niet van invloed zullen zijn op de mogelijkheden voor 

windenergie (of vice versa). Om die reden zijn deze ontwikkelingen niet nader beschouwd. 

 

Voor de (project)ontwikkeling van buurtschap ’t Brugje ten westen van Odijk geldt dat er in de 

huidige situatie reeds woningen aanwezig zijn, waardoor eventuele belemmeringen als gevolg 

van hinder in deze scan reeds worden meegenomen. Overigens valt ’t Brugje binnen het gebied 

ten westen van Odijk wat in zijn geheel is aangewezen als locatie voor (toekomstige) 

woningbouw. In deze scan wordt, waar relevant, voor deze gehele locatie aanvullend inzichtelijk 

gemaakt wat de ontwikkeling betekent voor de ruimte voor windenergie (zie figuur 2.3).  

Windenergieproject Goyerbrug 

Ten zuiden van de gemeente Bunnik, binnen de gemeente Houten zijn plannen voor de 

ontwikkeling van windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal op de locatie van Windpark 

Goyerbrug. De initiatiefnemers zijn voornemens om vier windturbines te realiseren voor 2020. 

De windturbinelocatie is gepland op ca. 1.000 meter van de (zuidelijke) gemeentegrens van 

Bunnik. Voor windontwikkeling in het zuiden van de gemeente, zal (afhankelijk van de status 

van het project) rekening gehouden moeten worden met Windpark Goyerbrug. Denk hierbij aan 

aspecten als onderlinge beïnvloeding (windafvang), maar bijvoorbeeld ook het insluiten van 

woningen tussen twee windparken wat voor zowel hinder als landschappelijke effecten 

onwenselijk kan zijn. 

 

 
1 Bron: Website Gemeente Bunnik 
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 Hinder 

Windturbines kunnen hinder voor de leefomgeving veroorzaken in de vorm van geluid en 

slagschaduw. De mate van hinder is van verschillende factoren afhankelijk, maar voor een 

eerste scan van de mogelijkheden kan van vuistregels worden uitgegaan. Een algemene 

vuistregel is dat een moderne windturbine op een afstand van(af) circa 400 meter van een 

geluidgevoelig object geen kritieke hoeveelheid geluidbelasting veroorzaakt en, eventueel met 

beperkte mitigerende maatregelen, aan de norm voor windturbinegeluid kan voldoen. Ook voor 

slagschaduw wordt in een dergelijke eerste fase doorgaans uitgegaan van deze 400 meter, met 

name omdat geluid over het algemeen het bepalende aspect van de twee is.  In Figuur 2.1 is de 

400 meter-contour rond gevoelige objecten weergegeven.  

 

De figuur laat zien dat een groot deel van de gemeente door de contour wordt bedekt, wat ook 

logisch is gezien de ligging van de kernen en overige woningen. In de figuur is tevens te zien 

dat er een aantal relatief open gebieden zijn, waar in beginsel voldoende afstand tot woningen 

kan worden aangehouden. Om de exacte effecten van het windturbinegeluid en slagschaduw 

op een specifieke locatie in beeld te brengen, is een nader onderzoek vereist. Dit gebeurt op 

basis van specifieke windturbineposities en –afmetingen. Dit onderzoek is tevens noodzakelijk 

in het kader van het Activiteitenbesluit en geeft de wettelijk toegestane geluid- en 

slagschaduwcontouren weer van het specifiek aan te vragen windturbinetype, evenals 

mogelijke voorzieningen die zijn benodigd om de eventuele hinder te reduceren. In deze 

verkenning naar windenergie in de gemeente is nog geen sprake van specifieke opstellingen. 

Er zijn dan ook geen specifieke berekeningen uitgevoerd. 

 

Figuur 2.1 Woningen  

 

Bron: Pondera Consult 
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Voor een aantal woningen geldt dat deze relatief solitair gelegen zijn. Wanneer deze woningen 

bij de inrichting van een windpark worden betrokken (in overeenstemming met de eigenaar van 

de woning) kan mogelijk meer ruimte voor windenergie worden gevonden. Een dergelijke 

exercitie kan in een latere fase worden uitgevoerd wanneer meer op locaties wordt ingezoomd. 

Nieuwbouw Odijk West 

Ten westen van Odijk is een gebied aangewezen voor toekomstige woningbouw. In 

onderstaand figuur is, naast de 400 meter contour vanaf bestaande woningen, eveneens de 

400 meter contour vanaf de rand van het woningbouw-gebied aangegeven (rode contour). 

Wanneer met deze toekomstige woningbouw rekening wordt gehouden, wordt de beschikbare 

ruimte voor windenergie ten westen van Odijk verder beperkt. Er blijft echter nog altijd 

voldoende ruimte over voor eventuele windprojecten. 

 

Figuur 2.2 Woningen incl. toekomstige woningbouw Odijk west 

 

Bron: Pondera Consult 

 

 Externe veiligheid & Infrastructuur 

Voor de afstanden van windturbines tot infrastructuur en overige externe veiligheidsobjecten is 

uitgegaan van de richtlijnen uit het Handboek Risicozonering Windturbines2 (zie onderstaand 

tabel). De afstanden betreffen generieke toetsafstanden. Buiten de genoemde afstand is er in 

principe geen sprake van (aanvullend) risico, binnen de afstand moet een aanvullend risico 

nader worden onderzocht. Bij het bepalen van de afstanden is uitgegaan van de 

referentieturbine. 

 

 
2 versie 3.1, september 2014 
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Tabel 2.1 Infrastructuur-objecten en bijbehorende effectafstanden (conform Handboek 

Risicozonering Windturbines) 

Object Effectafstand 
Richtlijn Handboek 

Risicozonering Windturbines 

Hoogspanningsleidingen 150 meter Ashoogte + halve rotordiameter 

Buisleidingen 150 meter Ashoogte + halve rotordiameter 

Risicobronnen 150 meter Ashoogte + halve rotordiameter 

Hoofdwegen 50 meter Halve rotordiameter 

Spoorwegen 
58 meter Halve rotordiameter + 7,85 

meter (afgerond naar 58 meter) 

Vaarwegen 50 meter Halve rotordiameter 

Primaire waterkeringen Beschermingszone Buiten de beschermingszone 

 

Voor kwetsbare objecten geldt dat het aanhouden van de 400 meter contour voor hinder 

voldoende is om aan de eisen uit het Handboek te voldoen. Er zijn geen vaarwegen en 

waterkeringen aanwezig binnen de gemeentegrenzen. Wel zijn er enkele provinciale wegen 

(N410, N421 en N229), een autosnelweg (A12), een hoogspanningslijn, een spoorweg en 

buisleidingen aanwezig binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bunnik (zie Figuur 2.3). 

Tot slot bevindt zich langs de A12 nog een tankstation met een LPG opslagtank en in Bunnik 

een koelinstallaties met ammoniak (risicobronnen).  

 

Met name de afstanden tot buisleidingen en hoogspanning zorgen voor een beperking van de 

beschikbare ruimte voor windenergie. Er blijft echter voldoende ruimte over binnen het 

plangebied voor de ontwikkeling van windenergie. 

 

Figuur 2.3 Infrastructuur & externe veiligheid 

 

Bron: Pondera Consult 
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 Ecologie 

Windturbines kunnen effect hebben op de ecologische waarden van natuurgebieden en op 

specifieke flora & fauna. De bescherming komt voort uit de Wet natuurbescherming. In deze 

scan is bepaald in hoeverre er ecologische waardevolle gebieden in of in de nabijheid van de 

gemeente aanwezig zijn en in hoeverre effecten op de waarden van deze gebieden te 

verwachten zijn. 

 

Voor wat betreft ecologie ligt er ten noordwesten en ten zuidoosten van de gemeente Bunnik 

een Natura 2000-gebied op respectievelijk circa 8 en 6 kilometer afstand. Natura 2000-

gebieden hebben een externe werking, wat betekent dat ook windturbines buiten deze 

gebieden van invloed kunnen zijn op de natuurlijke waarden waarvoor deze gebieden zijn 

aangewezen. Met dergelijke afstanden zijn effecten naar verwachting echter relatief beperkt. 

Tevens liggen er enkele Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebieden verspreid binnen (en 

rondom) de gemeentegrenzen. In het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat 

ingrepen waarbij de oppervlakte of de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN 

significant worden aangetast, niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake 

is van een groot openbaar belang. Het NNN kent geen externe werking. 

 

Figuur 2.4 Ecologie 

 

Bron: Pondera Consult 

 

Voor de daadwerkelijke effecten van een windproject op natuurwaarden zal een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd moeten worden op basis van specifieke turbineposities en afmetingen. 

De verwachting is dat effecten op ecologie relatief beperkt zullen zijn. Er is voldoende 

mogelijkheid om windturbines in eerste instantie buiten NNN te plaatsen. 
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 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

Voor het aspect cultuurhistorie is de digitale cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht 

geraadpleegd. Binnen de gemeente grenzen zijn enkele objecten van cultuurhistorische waarde 

aanwezig (zie Figuur 2.5). Er bevindt zich één Rijksbeschermd dorpsgezicht (Werkhoven) in de 

gemeente Bunnik en verschillende ander cultuurhistorische en historische gebouwen. Belangrijk 

zijn de twee Rijksbeschermde buitenplaatsen Beverweert en Oud Amelisweerd.  

 

Bij de realisatie van windenergie is het van belang om de cultuurhistorische waarde van de 

verschillende objecten zoveel mogelijk te behouden. Hierbij is met name het zicht op en vanuit 

de cultuurhistorische gebouwen van belang. Bij de inrichting van een potentiele locatie voor 

windenergie kan hier doorgaans voldoende rekening mee worden gehouden. 

 

Figuur 2.5 Cultuurhistorie 

 

Bron: Pondera Consult 

Archeologie  

De gemeente Bunnik heeft een archeologische beleidskaart (zie Figuur 2.6). Op de kaart zijn 

gebieden weergegeven met een bepaalde verwachtingswaarde voor het vinden van 

archeologische waardevolle objecten. De kaart laat zien dat een groot deel van de gemeente 

een gemiddelde of hoge archeologische waarde of verwachtingswaarde bevat. Voor deze 

gebieden is bij de plaatsing van windturbines een archeologisch onderzoek noodzakelijk ten 

behoeve van de vergunningaanvraag.  
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Over het algemeen is het aspect archeologie een relatief zachte belemmering. In de 

uitvoeringsfase kan doorgaans goed rekening worden gehouden met eventuele archeologische 

waarden door het verplaatsen van een windturbine, zodat het object niet wordt aangetast of 

door het onder begeleiding opgraven van het betreffende object. 

 

Figuur 2.6 Archeologie 

 

Bron: gemeente Bunnik, bewerking Pondera Consult 

 

 Overige belemmeringen 

 Straalpaden 

Een straalpad is een draadloze verbinding tussen twee plaatsen, waartussen transport van 

spraak-, data-, radio- en tv-signalen plaatsvindt. De twee connectiepunten van een dergelijke 

verbinding moeten ‘in zicht’ van elkaar staan. Dat betekent dat het pad vrij moet zijn van fysieke 

obstakels. De aanwezigheid van windturbines kan de signaaloverdracht van straalpaden 

verstoren of verzwakken. In het vigerende bestemmingsplan ‘buitengebied Bunnik 2011’ zijn 

geen beschermde straalpaden opgenomen. Voor een overzicht van onbeschermde straalpaden 

is Agentschap Telecom benaderd. Figuur 2.7 laat een overzicht zien van de straalpaden in en 

rondom de gemeente Bunnik. Er bevinden zich relatief weinig straalpaden in het plangebied. 

Over het algemeen vormen straalpaden geen grote belemmering voor windenergie en kan een 

eventueel effect goed gemitigeerd worden. 
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Figuur 2.7 Straalpaden 

 

Bron: Agentschap Telecom, bewerking door Pondera Consult 

 Defensieradar 

Windturbines kunnen van invloed zijn op de goede werking van de radarsystemen van 

Defensie. In Nederland bevinden zich zeven radarposten met militaire of civiele functies. 

Locaties binnen een afstand van 75 kilometer van een radarpost moeten door TNO worden 

getoetst en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ministerie van Defensie. De 

gemeente Bunnik bevindt zich binnen de toetsingsvlakken van de radarposten Soesterberg, 

Herwijnen, Nieuw Millingen en Volkel. Het zoekgebied valt dus binnen de reikwijdte van vier 

radarposten. Een toetsing van TNO zal uit moeten wijzen of het daadwerkelijke effect op de 

radars aanvaardbaar is. Het feit dat de gemeente binnen vier radarposten valt, heeft als 

voordeel dat de radarverstoring van één post mogelijk door de dekking van een andere post 

kan worden ondervangen. Een hoger aantal posten betekent doorgaans een hogere kans op 

acceptatie door Defensie.  

 Luchtvaart 

Bij Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en 

Defensie is navraag gedaan of er potentiele verstoring kan optreden met laagvlieggebieden, 

vliegfunnels of communicatieapparatuur t.b.v. de luchtvaart. LVNL heeft laten weten dat de 

gemeente buiten de toetsingsvlakken in beheer bij LVNL ligt. Boven de gemeentegrenzen ligt 

geen laagvlieggebied of laagvliegroute van Defensie. Verder liggen er geen luchthavens in de 

nabijheid van de gemeente Bunnik3.  

 

 
3 Voorlopige conclusie (in afwachting van reactie Defensie) 
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 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente Bunnik is 

in opdracht van de gemeente onderhavige analyse uitgevoerd. Hierbij zijn de verschillende 

belemmeringen voor windenergie in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt van de 

mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente. 

 

Uit de verkenning blijkt dat er ruimtelijk en technisch mogelijkheden zijn voor de plaatsing van 

windturbines binnen de gemeente Bunnik. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de 

duurzame energiedoelstellingen van het Rijk, provincie Utrecht en de gemeente Bunnik. Er zijn 

verschillende objecten binnen de gemeente die de ruimte voor windenergie beperken, 

voornamelijk bebouwing en infrastructuur. Er zijn eveneens gebieden waar in principe 

voldoende ruimte beschikbaar is voor de realisatie van windenergie. Figuur 3.1 laat alle 

belemmeringen en de potentiele locaties voor windenergie in de gemeente Bunnik zien (zie ook 

bijlage 1).  

 

Figuur 3.1 Belemmeringen en potentiele locaties windenergie gemeente Bunnik 

 

Bron: Pondera Consult 

 

In de figuur zijn met paarse ovalen de potentiele locaties voor windenergie globaal 

weergegeven. Op deze plekken zijn er (op basis van deze verkenning) geen fysieke ruimtelijke 

belemmeringen aanwezig en is de verwachting aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen.  

 

Om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden binnen de potentiele locaties is, op basis van 

een onderlinge afstand tussen windturbines van vier keer de rotordiameter (400 meter), 

gekeken naar het aantal turbines dat per locatie gerealiseerd zou kunnen worden. Deze afstand 

wordt doorgaans aangehouden om onderlinge beïnvloeding van windturbines als gevolg van 
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‘turbulentie’ achter de windturbine zoveel mogelijk te voorkomen. In onderstaande tabel is een 

overzicht gegeven van de globale mogelijkheden per locatie. Hierbij is uitgegaan van een range 

aan windturbines op basis van ‘logische’ opstellingen binnen de beschikbare ruimte. 

 

Tabel 3.1 Indicatie potentie gebieden 

Potentiele locatie Potentieel aantal turbines Potentieel aantal MW’s* 

1 1 – 2 3 - 6 

2 2 – 4 6 - 12 

3 1 – 2 3 - 6 

4 1 – 2 3 - 6 

5 1 – 2 3 - 6 

6 4 - 6 12 - 18 

*Op basis van de referentieturbine met een vermogen van 3MW 

 

 


