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Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
De WD heeft middels vragen gesuggereerd om zonneakkers aan te leggen bij verkeersknooppunt Hoevelaken.

De PW-fractie heeft daarover de navolgende vragen:

1. Hoeveel subsidie zou bij een dergelijk project, op te hoesten door hard werken Nederland, jaarlijks

dienen te worden uitgekeerd en hoeveel jaar?

Antwoord:
Het is nog niet mogelijk om aan te geven of subsidie wordt verleend voor de aanleg van zonneakkers

bij het knooppunt Hoevelaken. Dat komt doordat het op dit moment alleen nog om een ontwerp gaat.

De subsidie kan pas worden aangevraagd als er sprake is van uitvoering. Vanuit de provincie zijn tot

op heden geen subsidies beschikbaar om dit soort projecten te financieren. Vanuit het Rijk kan de

SDE+ subsidie in aanmerking komen.
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2. Bent u bereid voorafondezoekte doen naarde gevolgen voorde bodem van deze zonneakkers

(bijvoorbeeld: opname CO2, waterbeheer, grondwaterkwaliteit, biodiversiteit etc.) en naar de mogelijke

hinderende reflectie van de panelen voor de omgeving en verkeer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voordat de panelen geplaatst worden, dient er een vergunning te worden afgegeven. Voordat deze

vergunning wordt afgegeven, liggen daar verschillende ondezoeken en procedures aan ten grondslag.

Een van de ondezoeken is voor de wet Natuurbescherming, waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Ook dienen de effecten van de panelen op het verkeer in kaart gebracht te worden voordat deze
geplaatst worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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