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Motie - Zonnelint met geluidswal-scherm A12 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gehoord de beraadslaging over 

het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie, 

 

constaterende dat: 

1. in het coalitie-akkoord 2018-2022 de ambitie is vastgelegd om een CO2-neutrale  gemeente te 

realiseren; 

2. om deze ambitie te realiseren, een grote inspanning moet worden geleverd om binnen de 

gemeente  duurzame energie op te wekken; 

3. het vinden van goede locaties met draagvlak om grootschalig energie op te wekken daarbij 

noodzakelijk is; 

4. de A12 een snelweg is die langs de gemeente Woerden loopt; 

5. in de provincie Drenthe een ambitieus plan is ontwikkeld om met zonnepanelen rondom 

snelwegen een forse bijdrage te leveren aan de opgave, 

 

overwegende dat:  

1. tussen en langs de rijbanen van de A12 gronden liggen met een waarschijnlijk voor de opwekking 

van zonne-energie ideale situering; 

2. de provincie al heeft aangegeven te willen meewerken aan het opwekken van energie langs de 

rijkswegen; 

3. deze gronden direct naast en tussen de rijbanen geen belangrijke natuurwaarde hebben; 

4. op deze gronden zowel een grondopstelling als een opstelling op een mogelijk(e) geluidswal/-

scherm mogelijk zijn; 

5. een geluidswal/-scherm geluidsproblemen van omwonenden kan beperken zoals al eerder in de 

aangenomen motie in februari 2018 aan het college is gevraagd, maar tevens kan worden 

ingezet voor opwekking van energie, waardoor werk met werk gemaakt kan worden; 

6. de A12 gunstig ligt ten opzichte van het energieverzamelpunt bij Utrecht; 

7. gemeente Veenendaal onlangs een besluit heeft genomen om een zonnelint aan te leggen langs 

de A12 met een capaciteit die gelijkstaat aan ongeveer 8 windturbines; 

8. de RES U16 met A2, A12, A27 en A28 flink wat autokilometers op het grondgebied heeft, 

 

verzoekt het college: 
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1. om in overleg met de grondeigena(a)r(en) en andere eventuele belanghebbenden een 

onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de A12 als locatie voor de duurzame opwekking 

van zonne-energie en daarover zo snel mogelijk maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 te 

rapporteren aan de raad; 

2. in samenwerking met Rijkswaterstaat te onderzoeken of op deze locatie de combinatie van 

energieopwekking door zonnepanelen en een geluidswal/–scherm valt te combineren; 

. 

3. in overleg met de andere gemeenten in de U16 en de provincie te onderzoeken onder welke 

voorwaarden de aanpak uit Drenthe voor opwekking van zonne-energie  kopieerbaar is en welke 

bijdrage een dergelijke aanpak kan leveren aan de opgaven in 2030 en 2050 in U16-verband;  

4. de betrokken volksvertegenwoordigers uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 in kennis te 

stellen van de resultaten van dit onderzoek naar de mogelijkheden in U16-verband, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Jaap van der Does, LijstvanderDoes 

Job van Meijeren, CDA 

Simone Onrust, VVD 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Wilma de Mooij, WeDo politiek 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie 

Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 

in zijn openbare vergadering, gehouden op 15 juli 2021, 
 

De griffier, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 
  

 
 


