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Beantwoording van de vragen 
 Afgelopen maand lazen we dat er in Maartensdijk een fietspad met zonnepanelen werd geopend. Dit is een pilotproject 
van de Provincie Utrecht waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte; zowel fietsen als opwekken van duurzame 
energie. De provincie heeft al aangegeven dat wanneer de pilot een succes is, dit op grotere schaal te willen toepassen.  
 
D66 Woerden is voorstander van innovatieve manieren voor het opwekken van duurzame energie. Gezien de opdracht 
die gemeente Woerden voor de opwek van duurzame energie heeft en de recente besluiten daarover in de Woerdense 
gemeenteraad, meent de fractie van D66 Woerden dat dit een interessante ontwikkeling voor Woerden kan zijn. Zeker 
ook gezien de plannen om Woerden steeds fietsvriendelijker te maken.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen:  
 
1. Is het college bekend met het zonnepanelenfietspad in Maartensdijk?  
Ja. Het betreft een proef waarvan de resultaten pas over 3 jaar bekend worden.  
 
2. Staat het college net als de fractie van D66 positief tegenover dit soort initiatieven?  
Ja.  
 
3. Ziet het college kansen voor een zonnepanelenfietspad in Woerden? Bijvoorbeeld bij het nog aan te leggen deel van 
het snelfietspad richting Utrecht langs het spoor (Snellerpoort)?  
De plannen voor de aanleg van de snelfietsroute zijn al te ver gevorderd om nu nog de mogelijkheid van het toepassen 
van zonnepanelen te onderzoeken. Het budget voor de aanleg van de snelfietsroute is ook al toegekend. Dit najaar 
starten wij met de voorbereiding, begin 2022 start de uitvoering. Zoals blijkt uit de beantwoording onder 4, loopt de 
proefperiode in Maartensdijk gedurende drie jaar. 
 
4. Is het college bereid contact op te nemen met de Provincie Utrecht om te kijken wat de mogelijkheden zijn om zich aan 
te sluiten bij deze proef?  
De proef in Maartensdijk loopt over een periode van drie jaar. Pas daarna is duidelijk of het zonnepanelenfietspad ook op 
andere plekken in de provincie navolging krijgt. Uiteraard laten we ons tussentijds informeren over de ervaringen door de 
provincie.  
 
5. Mocht aansluiting bij de proef niet mogelijk zijn, ziet het college dan mogelijkheden om zelf een dergelijk initiatief te 
starten?  
We wachten de resultaten van de proef af en onderzoeken vervolgens of dit ook uitvoerbaar is in gemeente Woerden.  



 
6. Zou de energie die een zonnepanelenfietspad opwekt (als de pilot slaagt) kunnen bijdragen aan de opgave die de 
gemeente Woerden heeft binnen de RES-regio?  
Ja, mits de installatie groter is dan 15 kiloWattpiek.  
 
   
 
Bijlagen 
Schriftelijke vragen D66 - zonnepanelenfietspad D/21/035323 



 
 
Schriftelijke vragen - Zonnepanelenfietspaden 
 
Afgelopen maand lazen we dat er in Maartensdijk een fietspad met zonnepanelen werd geopend1. Dit     
is een pilotproject van de Provincie Utrecht waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte; 
zowel fietsen als opwekken van duurzame energie. De provincie heeft al aangegeven dat wanneer de  
pilot een succes is, dit op grotere schaal te willen toepassen. 
 
D66 Woerden is voorstander van innovatieve manieren voor het opwekken van duurzame energie. 
Gezien de opdracht die gemeente Woerden voor de opwek van duurzame energie heeft en de recente 
besluiten daarover in de Woerdense gemeenteraad, meent de fractie van D66 Woerden dat dit  een 
interessante ontwikkeling voor Woerden kan zijn. Zeker ook gezien de plannen om Woerden steeds 
fietsvriendelijker te maken. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Is het college bekend met het zonnepanelenfietspad in Maartensdijk? 
2. Staat het college net als de fractie van D66 positief tegenover dit soort initiatieven? 
3. Ziet het college kansen voor een zonnepanelenfietspad in Woerden? Bijvoorbeeld bij het 

nog  aan te leggen deel van het snelfietspad richting Utrecht langs het spoor (Snellerpoort)? 
4. Is het college bereid contact op te nemen met de Provincie Utrecht om te kijken wat 

de  mogelijkheden zijn om zich aan te sluiten bij deze proef? 
5. Mocht aansluiting bij de proef niet mogelijk zijn, ziet het college dan mogelijkheden om 

zelf  een dergelijk initiatief te starten? 
6. Zou de energie die een zonnepanelenfietspad opwekt (als de pilot slaagt) kunnen 

bijdragen  aan de opgave die de gemeente Woerden heeft binnen de RES-regio? 
 

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate 
toelichting.  
 
Namens de fractie D66 Woerden, 
 
Tom Boersma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3111120/langste-zonnefietspad-ter-wereld-in-maartensdijk.html 
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