
Motie 78 Ook basisschoolleerlingen hebben recht op het eerlijke verhaal

• Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 ter bespreking

van de kadernota.

Constaterende dat: 

Op 14 juli 2021 een zonnefietspad is geopend in Maartensdijk; 

Dat de panelen volgens een deskundige o.a. door de vlakke ligging en de coating zo’n 70% 

minder opbrengst zal hebben dan reguliere panelen; 

Dat de op het digitale bord aangegeven besparing aan CO2-uitstoot volstrekt ongeloofwaardig 

is. De uitstoot (voor zover dat überhaupt interessant is) van gascentrales is veel lager dan de 

gesuggereerde bespaarde uitstoot; 

Daarnaast is de CO2-footprint van deze panelen in beton en voorzien van coating torenhoog; 

De proef duurt 3 jaar, de provincie liujkt er van uit te gaan dat daarna de panelen nog 4 jaar 

zullen liggen. Per saldo zal er dus meer CO2 uitstoot zijn; 

Recycling van zonnepanelen is ingewikkeld, staat nog in de kinderschoenen en kost zeer veel 

energie. Deze in betongestorte, van coating voorziene panelen zullen derhalve op de vuilsort 

terecht komen. 

Met een productie van 55 MWh heeft het fietspad 135 tot 400 jaar nodig voordat het de 

kosten heeft terug verdiend; 

Dat in Nederland maar ook wereldwijd alle proeven met zonnepanelen op het wegdek 

faalden; 

Dat ook dit zonnefietspad weer faalt vanwege het ontbreken van aansluitingen; 

Dat zelfs zij die van mening zijn dat het opwekken van energie via zonnepanelen, welke 

slechts stroom leveren als het daartoe licht genoeg is, intussen dit soort proeven afwijzen; 

Dat bij de opening van de het zonnefietspad basisschoolkinderen waren uitgenodigd met de 

suggestie dat dit een zinvolle besteding van belastinggeld zou zijn; 

Dat deze kinderen op het verkeerde been zijn gezet; 

Dat van een betrouwbare overheid mag worden verwacht dat het burgers en kinderen in het 

bijzonder juist informeert; 

VERWORPEN



 

Draagt GS op om: 

 

De desbetreffende basisschoolkinderen via hun school te informeren over de bovenstaande 

informatie en tevens dat: 

 

het zonnefietspad faalt en dat alle proeven daartoe wereldwijd eerder faalden; 

 

het een onjuiste beslissing is geweest om weer een proef te doen met het geld van de ouders 

van deze kinderen; 

 

de provincie Utrecht geleerd heeft van deze fout en dat het in vervolg zich eerst zal 

informeren alvorens geld over de balk te gooien; 

 

De provincie Utrecht nooit meer proeven zal doen met zonnepanelen op het wegdek. 

  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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