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Onderwerp Statenbrief: Proeven zonnepanelen op fietspad 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht gaat twee proeven nemen met zonnepanelen op een fietspad: 

1. Op het fietspad langs de N417 voor het opwekken van energie. 
2. Op het fietspad langs de N225 voor het verwarmen van het fietspad in de winter (gladheidsbestrijding). 

 
Voorgeschiedenis 
In mei 2018 zijn wij gestart met een proef om zonnepanelen om de hoofdrijbaan van de N401 aan te brengen. 
Deze proef is in mei 2019 gestopt vanwege het loslaten van de zonnepanelen door de zware verkeersbelasting. 
De overige resultaten uit de proef (geluid, weggedrag, stroomopbrengst, stroefheid, bestandheid tegen winterse 
omstandigheden) zijn dermate positief dat wij hebben besloten om het principe van zonnepanelen op 
wegverharding grootschaliger toe te passen op fietspaden vanwege de lichte verkeersbelasting. 
 
Essentie/ samenvatting: 
In 2020 wordt het fietspad langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading vernieuwd. Wij hebben 
besloten om het nieuwe fietspad over een lengte van circa 350 meter te voorzien van zonnepanelen als proef. 
Verder hebben wij besloten om op de N225 een proef uit voeren met zonnepanelen op het fietspad over een 
lengte van circa 25 meter die in de winter tevens het fietspad kunnen verwarmen.  
 
De proeven moeten uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere 
trajecten toe te passen. 
 
Meetbaar/ beoogd beleidseffect 
Met deze proeven dragen wij bij aan de energietransitie, CO2-reductie, meervoudig ruimtegebruik van verharding 
en de verkeersveiligheid bij winterse omstandigheden. Ook maken wij met de proef op de N225 een start met 
“Het fietspad van de toekomst”, motie 069 van PS, d.d. 12-7-2018. De proef sluit goed aan op de ambities van 
deze motie vanwege het innovatieve karakter waarbij, behalve energie wordt opgewekt, ook verwarming van het 
fietspad in de winter plaats vindt.  
 
De proeven leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve 
uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik 
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van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Doordat de zonnepanelen zich 
op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of 
natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van de beide proeven bedragen samen €1.500.000,- en worden betaald uit het Mobiliteitsprogramma 
2019-2023. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De planning is om in 2020 de zonnepanelen op de fietspaden langs de N417 en de N225 in gebruik te nemen. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/ Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 




