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Vragenserie	aanpak	ontwikkeling	zonnewal	Harmelen	
	
Geacht	college,	
	
Door	STERK	Woerden	werd	op	23	juni	2016	een	motie	ingediend,	en	door	de	raad	van	
Woerden	aangenomen,	voor	het	realiseren	van	een	geluidswal	met	zonnepanelen.	Deze	
motie	 werd	 niet	 lang	 daarna	 ook	 door	 de	 Provinciale	 Staten	 ondersteund	 met	 een	
aangenomen	motie,	ingediend	door	de	Statenfractie	van	de	ChristenUnie.	
	
Sindsdien	bleef	het	op	dit	 vlak	 stiller	dan	verwacht	 en	daarom	heeft	onze	 fractie	 eind	
november	2016	 ,	via	onze	griffie,	navraag	 laten	doen	bij	de	Provincie	wat	de	status	 is.	
Eind	januari	kregen	wij	hierover	het	volgende	bericht:	

De	 gemeente	 Utrecht	 staat	 (ambtelijk)	 positief	 t.a.v.	 de	 mogelijkheid	 tot	
energieopwekking	 d.m.v.	 de	 aanleg	 van	

zonnepanelen	 op	 de	 geluidswal.	 De	 voorbereiding	 voor	 de	 aanbesteding	 heeft	 de	

gemeente	Utrecht	 intern	al	 in	gang	gezet.	Hierbij	 is	vooralsnog	de	keuze	gemaakt	

om	 eerst	 een	 wal	 te	 bouwen	 die	 geschikt	 is	 voor	 aanleg	 van	 zonnepanelen	 en	

gelijktijdig	een	plan	te	maken	om	bij	oplevering	van	de	wal	de	panelen	te	plaatsen	

De	 gemeente	 Woerden	 heeft	 aangegeven	 ermee	 geholpen	 te	 zijn	 als	 m.b.t.	 de	
duurzaamheidsmotie	 van	 Woerden	 met	 de	 drie	 betrokken	 overheden	 een	

overeenkomst	 wordt	 gesloten.	 Afgesproken	 is	 dat	 de	 gemeente	 Woerden	 het	

initiatief	neemt	voor	het	in	gang	zetten	een	bestuurlijk	overleg	(Woerden-Utrecht-

provincie)	 om	 na	 te	 gaan	 of	 en	 in	 hoeverre	 een	 toenadering	 door	 de	 gemeente	

Utrecht	kan	worden	gedaan	m.b.t.	de	wensen	van	Woerden	inzake	de	mogelijkheid	

van	energieopwekking.	En	of	hierover	afspraken	kunnen	worden	gemaakt.	

De	 provincie	 steunt	 het	 initiatief	 voor	 het	 mogelijk	 maken	 van	 duurzame	
energieopwekking	 op	 de	 aan	 te	 leggen	 geluidswal.	 Als	 er	 gekozen	wordt	 voor	 de	

aanleg	van	zonnepanelen	zullen	er	nog	wel	een	aantal	onderzoeken	moeten	worden	

gedaan	 (bouwtechnische	 consequenties	m.b.t.	 de	aan	 te	 leggen	geluidswal?	 Is	 een	

planherziening	noodzakelijk?	Financiële	risico’s?	Nieuwe	vergunningen?	etc.).	

In	bovenstaand	stukje	wordt	wat	onze	fractie	niet	duidelijk	wat	de	taakverdeling	is,	en	
welke	partij	de	leidende	rol	neemt	in	het	zodanig	aanleggen	van	de	wal	dat	de	
opwekking	van	zonne-energie	later	zonder	aanpassing	kan	plaatsvinden.		Het	initiatief	
voor	een	bestuurlijk	overleg	ligt	bij	Woerden,	maar	onbekend	is	wat	daar	sinds	de	
aangenomen	motie	aan	initiatieven	zijn	ontplooid	door	Woerden.	
	
De	fractie	van	STERK	Woerden	heeft	daarom	de	volgende	vragen:	

1. Wat	is	de	juridische	status	c.q.	eigendom	van	de	geluidswal	die	op	Woerdens	
grondgebied	door	de	gemeente	Utrecht	wordt	aangelegd?	(incl.	onderhoud	e.d.)	

2. Welk	(bestuurlijk)	initiatief	heeft	Woerden	genomen	om	Utrecht	aan	de	eisen	
voor	een	zonnewal	te	laten	voldoen?	

3. Welke	afspraken	zijn	hierover	reeds	vastgelegd?	



4. Wat	is	de	status	van	de	onderzoeken	welke	nog	door	de	provincie	worden	
aangehaald	in	bovenstaande	reactie?	

5. Heeft	het	college	al	een	besluit	genomen	ten	aanzien	van	de	exploitatie	van	de	
zonneweide	c.q.	het	gesprek	met	marktpartijen	opgestart?	

6. Wat	is	de	planning	voor	realisatie	van	de	aarden	wal	enerzijds	en	anderzijds	
zonnepanelen?	

7. Is	bekend	of	het	college	van	Utrecht	ook	plannen	voor	de	reeds	bestaande	
geluidswal	heeft	om	deze	te	verduurzamen	met	zonnepanelen?	

	
Namens	de	fractie,	
	
Elias	Bom	
	
	
Bijlage	1:	aangenomen	motie	gemeente	Woerden	
Bijlage	2:	aangenomen	motie	Provincie	Utrecht	
	



 
 
 
 
 
Motie duurzame geluidswal Veldhuizen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 juni 2016, 
 
Constaterende dat: 
 

1. De procedure voor het tegengaan van een geluidswal Veldhuizen, bij de Raad van 
State, vroegtijdig is vastgelopen door een vormfout, 
 

Overwegende dat: 
 

1. Het bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van de geluidswal onherroepelijk is 
geworden. Alleen de weg om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning 
m.b.t. de aanleg van de geluidswal staat nog open; 

2. De negatieve aspecten van de geluidswal mogelijk omgezet kunnen worden in 
positieve effecten voor andere doelen zoals de duurzaamheidsambities van de 
gemeente Woerden; 

3. De aan te leggen geluidswal een nagenoeg perfecte ligging en helling heeft voor 
plaatsing van zonnepanelen; 

4. De kosten voor realisatie van de geluidswal niet voor Woerden zijn, 
 
Verzoekt het college: 

1. Om in onderhandeling te gaan met de provincie en gemeente Utrecht om de 
geluidswal, welke zij op Woerdens grondgebied zullen aanleggen, zo aan te leggen 
en technisch voor te bereiden dat deze een bijdrage levert aan de 
duurzaamheidsdoelen van de gemeente Woerden. We denken daarbij aan realisatie 
van een zonneweide met zo’n 7000 zonnepanelen. Een door het college van 
Woerden nader te bepalen exploitant kan de crowdfunding en exploitatie voor 
zijn/haar rekening nemen, 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens de fractie STERK Woerden 
 
 
Bijlage: informatieblad t.a.v. berekening aantal zonnepanelen en situering. 
 
 
 
 
 



De geluidswal heeft in de gepresenteerde plannen bovenstaand profiel over een lengte 
van zo’n 660m1. De zuidzijde van de wal heeft 10m hoogte over een doorsnee van 15m, 
dit resulteert in een helling van zo’n 34 graden. Vrijwel de optimale hellingsgraad. 

  

De aarden wal heeft een nagenoeg perfecte ligging op Z/ZW en een schuin hellend vlak 
van zo’n 18m in lengte. Op een dergelijk perceel (18x660m) moet het mogelijk zijn om 
maximaal zo’n 7000 zonnepanelen te plaatsen, dat is genoeg om 500 Woerdense 
huishoudens per jaar volledig van energie te voorzien. (uitgaande van 1.575.000kwh 
opbrengst en 3000kwh gebruik per huishouden) 

Naar analogie van bijvoorbeeld de Zonneweide in Breda, of zonnepark A20 
Terbregseplein kan een dergelijk project worden geïnitieerd voor mensen die hierin 
willen participeren voor duurzaamheid of rendement. In januari van dit jaar is onze raad 
ook al benaderd door een inwoner uit Woerden die een groot collectief wil organiseren. 

                                                        
1 
http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/99/9926/NL.IMRO.9926.IP1411GWVEL
D-ON01/t_NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01.html  

http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/99/9926/NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01/t_NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01.html
http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/99/9926/NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01/t_NL.IMRO.9926.IP1411GWVELD-ON01.html


ln2ç
ChristenUnie SP.

Motie duurzame geluidsschermen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juli 2016, ter bespreking
van de Kadernota 2016,

constaterende dat
- Uit proeven blijkt dat geluidsschermen met bepaalde begroeiing fijnstof

kunnen absorberen;- Steeds meer testen worden gedaan met energieopwekkende
geluidsschermen;

- De Raad van Woerden heeft voorgesteld om op de nieuwe geluidswal langs
de A1 2 zonnepanelen te plaatsen;

overwegende dat
- De provincie actief wil bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;
- Er eveneens een provinciale verantwoordelijkheid ligt op het terrein van

energie;- Bouwbedrijven naarstig zoeken naar geschikte locaties voor pilots met
energieopwekkende geluidsschermen;

- Pilots met energieopwekkende schermen leiden tot innovatie,
kennisontwikkeling en werkgelegenheid en dragen daarmee bij aan een
versterking van de economie.

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
- in gesprek te gaan met de gemeente Woerden over het opwekken van

duurzame energie op de nieuwe geluidswal langs de 412:
- te inventariseren waar de provincie nog meer kan bijdragen aan

geluidsschermen die fijnstof absorberen of energie opwekken;

En gaan over tot de orde van de dag

Arne Schaddelee
ChristenUnie

Gerard Bosman
SP
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