
Van:
Aan:

Wessel Koster 

Onderwerp: Zienswijze Drentse Zonneroute A37 (3x)
Datum: maandag 23 augustus 2021 12:19:11

Aan de Provinciale Staten van Drenthe,

Na telefonisch contact op 23-8-2021 met  het Provinciehuis Drenthe ben ik geïnformeerd dat ik de zienswijzen per e-
mail kon verzenden, daar ik op mijn vakantiebestemming ben.
Hierbij 3 zienswijzen met betrekking tot de Drentse Zonneroute A37
*****************************************************************************************************

Zienswijze Economische uitvoerbaarheid Drentse Zonneroute A37

Een zonnepaneel levert het hele jaar in de nacht en vijf maanden per jaar geen of weinig stroom.
Tevens is een zonneakker met een lengte van 42 kilometer en een oppervlakte van 200 hectare niet economisch rendabel,
vanwege het hoge stroomverlies, hoge kabel kosten en hogere kosten transformatoren. 
De economische uitvoerbaarheid en exploitatie zijn in de PIP niet onderzocht. Deze onderbouwing zou mijns inziens het
uitgangspunt moeten zijn bij het winnen van zonne energie op de manier zoals voorgesteld (Drentse Zonneroute A37). 

PIP aanpassen met: Economische uitvoerbaarheid en exploitatie studie.

*****************************************************************************************************

Zienswijze Verkeersveiligheid Drentse Zonneroute A37

Over de verkeersveiligheid wordt in de PIP uitgegaan van een weg met een limiet van 120 km/uur, de A37 heeft een
maximumsnelheid van 130 km/uur.
Tevens wordt niet vermeld dat onafhankelijk van de gekozen opstelling van de zonnepanelen deze langs het traject een
continue obstakel vormen.

In "Veilige bermen langs autosnelwegen: obstakelvrije zone, geleiderails of beide?" SWOV rapport: R-2017-16 zijn de
volgende adviezen zijn te lezen:
1.Wanneer zich continue obstakels in de berm bevinden die niet zijn te verleggen (bv. kanaal), is een flexibele
afschermingsconstructie met vluchtzone een logische keuze. Sanering van obstakels in de vluchtzone is dan nog wel nodig.
2.Een obstakelvrije ruimte van 14,5 m voor 130 km/uur-wegen.

Persoonlijk zie ik de zonneroute als een 'tunnel', bij calamiteiten kan men geen kant op door de onafgebroken opstelling van
de zonnepanelen.

PIP aanpassen met: Analyse van scenario’s van ongevallen, vergroten obstakelvrije zones, vlucht zones  en
veiligheidsbeheerplan.

ref.Rijkswaterstaat heeft aan SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd om te
onderzoeken welke inrichtingsvariant veiliger is (rapport: R-2017-16).

*****************************************************************************************************

Zienswijze Ruimtelijke kwaliteit Drentse Zonneroute A37

Voor de aanleg van de A37 tussen Hoogeveen en Holsloot heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een landschappelijke
ontwerp.
De weg heeft een opvallend brede middenberm. Zo breed, dat er zelfs geen middengeleider aanwezig is.
Het landschappelijke ontwerp is passend voor ons mooie Drenthe, want naast het gezicht op het mooie open landschap zijn
er gevarieerde en kleurrijke bermen in alle jaargetijden. (1)
De boeren hebben extra land moeten afstaan aan de overheid om deze weg te realiseren.
Nu wil deze zelfde overheid het land benutten voor andere doeleinden (Hernieuwbare energie op rijksgrond).

"De weg en zijn omgeving: het visitekaartje van Nederland. Voor een toerist of zakenman is de eerste kennismaking met
Nederland vaak een rit over de snelweg. Het is daarom geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat die snelweg en het
omliggende landschap aantrekkelijk zijn vormgegeven", aldus Rijkswaterstaat.(2)
Ondanks dat er veel aandacht is voor een evenwichtige landschappelijke inpassing van zonne-energie langs de A37, is het
 dan natuurlijk niet meer de snelweg die dan aantrekkelijk in het omliggende landschap ligt.
Het wordt een monotone weg met lange gekleurde banen parallel aan de weg. Het maakt niet meer uit in welk jaargetijde je
rijdt, de kleuren zullen altijd hetzelfde blijven. Geen 'visitekaartje' van Nederland / Drenthe!

Het provinciebestuur hanteert verschillende zienswijzen: A37 versus N34. Voor wat de verdubbeling van de N34 wordt er
gesproken over 'zo zorgvuldig mogelijk in het landschap dienen te worden ingepast'. Voor de A37 geldt dat het hier gaat om
een reeds in het landschap aangepaste weg. Nu zal de landschappelijke karakteristieke openheid verloren gaan met de
realisatie van de zonneroute.

PIP aanpassen met: 
1. Onderzoek automobilist als gebruiker (belastingbetaler) van de 42 km lange A37 naar de belevingswaarde nu en straks bij



realisatie van de de zonneroute. 
2. Onderzoek acceptatie bevolking Drenthe voor een 42 km lange zonneakker.

ref.
(1) citaat Rijkswaterstaat  "Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen, oktober 2008"
" Maar de automobilist als gebruiker van onze wegen ziet graag gevarieerde en fleurige bermen, zo blijkt uit enquêtes. De 
Rijksoverheid heeft zichzelf doelen gesteld waar het gaat om behoud van biodiversiteit en bescherming van flora en fauna; 
dit vanuit de plicht om te voldoen aan bestaande wet- en regel-geving, maar ook vanuit een eigen 
verantwoordelijkheidsbesef."
(2): https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanleg-wegen/routeontwerp-van-snelwegen/index.aspx

***************************************************************************************************** 
Kunt u mij alstublieft een bevestiging van ontvangst sturen.

Met vriendelijke groet,

Wessel Koster

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanleg-wegen/routeontwerp-van-snelwegen/index.aspx

