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Geachte heer Polhout,
Hartelijk dank voor uw brief van 6 september j 1. waarin u het college van B&W oproept om de A28 te
overkappen en dit te koppelen aan energieopwekking.
U refereert in uw brief aan de plannen van de gemeente om in de toekomst aardwarmte in te zetten voor
verwarming van gebouwen. Stichting A28 Duurzaam is het eens met de verduurzaming van de
energiebehoeften maar wil dit koppelen aan de reductie van de overlast van de A28. Een aan te brengen
overkapping zou gecombineerd kunnen worden met energieopwekking. U vraagt het college van B&W om
samen met energiebedrijven en overheden een PPS op te zetten om dit voorstel te realiseren.
Zoals u uiteraard weet is de reductie van de geluidsoverlast van de A28 een verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat. In de plannen is voorzien in een rechtstandig scherm zonder overkapping. Door een
ongunstige oriëntatie op de zon is er geen goede combinatie te maken met het plaatsen van zonnepanelen.
Om een stap te zetten richting overkapping in combinatie met duurzame energieopwekking zullen partijen
moeten investeren in de meerkosten die dit met zich meebrengt. De gemeente heeft hier zelf geen geld voor
beschikbaar. De gemeente ondersteunt wel bedrijven en organisaties in de stad om met elkaar initiatieven te
ontwikkelen voor lokale duurzame energievoorziening. Er lopen bijvoorbeeld versch i I lende initiatieven
voor een lokale duurzame energiecoöperatie.
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Wij adviseren u om in samenspraak met Rijkswaterstaat na te gaan of er een interessante businesscase kan
worden opgesteld voor de overkapping van de A28 in combinatie met energieopwekking. Indien dit het
geval is kan de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte marktpartijen of kunt u
wellicht aansluiting zoeken bij een lokale duurzame energiecoöperatie.
Wij zijn uiteraard bereid om hier verder met ti van gedachten over te wisselen in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de burgemeester,
de secretaris,

