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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 819 Versnelling energietransitie
Geachte Statenleden,
Op 27 juni 2018 heeft u bij de behandeling van de Kadernota 2019-2022 motie 819 aangenomen
waarmee u het college van Gedeputeerde Staten heeft verzocht: “Voor de vaststelling van de
begroting een verkenning te doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op provinciale
geluidsschermen te plaatsen inclusief de daaraan verbonden kosten.”
Conform de motie wordt een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor het plaatsen van
zonnepanelen op provinciale geluidsschermen. De verkenning wordt uitgevoerd door de Dienst
Beheer Infrastructuur (DBI). De verkenning resulteert in een eerste advies over op welke
geluidsschermen zonnepanelen geplaatst kunnen worden en wat globaal de kosten en
opbrengsten daarvan zijn. In de verkenning worden minimaal de volgende aspecten
meegenomen:
· de (wind)richting van de schermen;
· de hoek waaronder het scherm staat; en
·

het beschikbare oppervlak.

De verkenning is naar verwachting eind 2018 afgerond. De vervolgstappen die nodig zijn om
desgewenst tot realisatie over te kunnen gaan, worden mede opgenomen in de verkenning. De
uitkomsten van deze verkenning worden in een brief met u gedeeld. De verwachting is dat in een
vervolgonderzoek specifieker gekeken moet worden naar de volgende aspecten:
·
·
·

constructie van zonnepanelen op geluidschermen;
(positieve/negatieve) effecten op de geluidreductie van de geluidschermen;
beheer en onderhoud van de zonnepanelen;

·
·

impact op het landschap;
verkeersveiligheid (schittering).

De kosten voor realisatie zullen, na positieve besluitvorming door Provinciale Staten, via de
voorjaarsnota worden opgenomen in de begroting van 2019.

Ons kenmerk

Daarnaast kan in het vervolg, gezien de ervaring uit de projecten N470 en N211 geven energie,
worden gekeken naar andere mogelijkheden om energie op te wekken met een geluidsscherm.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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