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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de 
heer R. Dercksen van de PW betreffende 
"begrotingsdebat" (d.d. 24-11-2020). 

Geachte heer Dercksen 

Hierbij zenden wij u de beantwoording van de door u gestelde vragen. 

Uw toelichting: 
Bij het debat over de begroting van 11 november jl. zijn een aantal vragen onbeantwoord gebleven, dan wel 
behoeven ze nadere uitleg. Gedeputeerde Bruins Slot memoreerde dat er een proeftuin is geweest in de 
Provincie Overijssel ter zake het afvangen van stikstof door het aanplanten van bosschages. De Partij voor de 
Vrijheid heeft daarover de navolgende vraag. 

1. Graag ontvangen wij de informatie van de desbetreffende proef. Daarnaast gaf zij aan dat er nog geen 
"mogelijkheden waren om die gegevens te verwaarden" 
Antwoord: 
Het resultaat is verwoord in een A/terra-rapport dat vrij beschikbaar is. Zie 
http:llwww.proeftuinnatura2000.nl/wp-contentluploads/2016/01/Alterra-rapport-2689-2.pdf 

2. Betekent dit dat deze effecten door de instanties niet in de modellen worden verwerkt terwijl er wel 
degelijk effect is? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, wat is dan de reden? 
Antwoord: 
De hoeveelheid stikstof die bosschages kunnen afvangen wordt bepaald door twee mode/parameters: 
het betreft de ruwheidsfactor (factor die zorgt voor snellere neerslag van stikstof) en de droge depositie 
(de hoeveelheid stikstof die neerslaat zonder water). Beide zijn opgenomen in het AERIUS model. Zij 
zijn echter niet aan te passen op lokaal niveau. Een bosje kan met andere woorden niet worden 
toegevoegd. Het model richt zich voor de ruwheid op de regionale effecten, waarbij de aanwezigheid 
van grote oppervlaktes bos wel relevant zijn. De bij een bedrijf aanwezige bosschages maken ook 
geen onderdeel uit van de bestaande vergunde situatie van dat bedrijf Zij worden dus niet gezien als 
onderdeel van de vergunde activiteiten. Om de hierdoor eventueel beschikbare stikstofruimte te 
kunnen gebruiken, moet deze aantoonbaar vrij komen en moet dit juridisch geborgd worden. Dit zou 
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inhouden dat zowel de huidige ruwheidssituatie als de beoogde ruwheidssituatie in een vergunning 
vastgelegd moet worden. Dit wordt vooralsnog niet gedaan. Aangezien dergelijke elementen 
(bosschages) aan continue verandering onderhevig zijn, is het vastleggen hiervan ook een vrijwel 
onmogelijke opgave. 

3. Gedeputeerde Schaddelee gaf aan dat er weer proeven zullen worden gedaan met het plaatsen van 
zonnepanelen op fietspaden, terwijl in het hele land deze proeven falen. 
Is er een analyse gemaakt waarom de proeven faalden tot nu toe en dan niet alleen in onze provincie, 
maar in heel het land? Zo nee, waarom niet? Zo ja graag krijgen wij inzage daarin. 
Antwoord: 
Ja. In mei 2018 zijn wij gestarl met de vorige proef om zonnepanelen op de hoofdrijbaan van de N401 
aan te brengen. Deze proef hebben wij gemonitord, met als gevolg dat de proef in mei 2019 is gestopt 
vanwege het loslaten van de zonnepanelen door de zware verkeersbelasting. Da a maast heeft 
Provincie Zuid-Holland soorlgelijke ervaringen met beschadiging van zonnepanelen in een busbaan 
als gevolg van de zware verkeersbelasting. Op basis van evaluatie van deze resultaten hebben we 
besloten tot het plaatsen van zonnepanelen op fietspaden. Het betreft ons besluit van 8 juli 2019, 
waarvan de statenbrief 2019MM134 in de M&M commissie van 11 september 2019 is behandeld. Zie 
bijlage. 
Ook nu zullen we deze proef uiteraard monitoren. 

4. In hoeverre anticiperen de nieuwe proeven op de mislukte proeven? Graag nadere informatie. 
Antwoord: 
Juist om zware verkeersbelasting op de zonnepanelen te voorkomen worden deze nu aangelegd op 
fietspaden. Verder worden er nieuwe soorlen toplagen toegepast die slijtvaster en stroever zijn. Op dit 
moment leggen meerdere overheden in Nederland kleine oppervlaktes met zonnepanelen op 
fietspaden aan. Daarnaast hebben de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant elk 
een project in voorbereiding van ongeveer gelijke omvang als deze. 

5. Hoeveel stroom leveren de geplande zonnepanelen op en wat kost de nieuwe proef? 
Wat hebben de vorige proeven tot nu toe gekost? 
Antwoord: 
De opdrachtnemer voor de grootschalige proef op het fietspad langs de N417 bij Maarlensdijk heeft 
een jaarlijkse stroomlevering toegezegd van 136.000 kWh. De aanleg van deze zonneweg heeft 
helaas als gevolg van de wereldwijde Corona-crisis verlraging opgelopen en staat nu gepland voor het 
z:ie kwarlaal 2021. Sinds 27 november zijn de zonnepanelen in de N225 bij Remmerden in gebruik, 
maar de periode tot nu is te korl om iets zinnigs te melden over de stroomopbrengst. 
Belangrijker echter dan ons te richten op de korle termijn opbrengst, moeten deze proeven uitwijzen of 
deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toegepast 
kan worden en zo een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van duurzame energie uit weginfra. 
Waarbij we ook altijd rekening moeten houden met het feit dat experimenten en innovaties niet 
altijd slagen. 
De vorige proef op de N401 heeft €150. 000, - gekost en de twee huidige proefprojecten kosten samen 
€ 1.5 miljoen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

----- 
sl~_..__,· · .___,,_....___ 
mr. drs. A.G. ·Knol-van Leeuwen 
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