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Inleiding.
Al vanaf het begin van de procedure voor de totstandkoming van de Zonneroute A37 hebben wij 
als werkgroep geluidsoverlast A37/A28 meegedacht over de invulling van de route. Uiteraard 
vooral vanuit ons perspectief: de geluidsoverlast die wij als bewoners van de woonwijken ervaren 
langs beide autowegen.
Op inspraakavonden, in de klankbordgroep en in de contacten tussen de werkgroep en de 
gedeputeerde van de provincie Drenthe en de raad en wethouders van de gemeente Hoogeveen 
hebben wij enthousiast en constructief meegedacht over de invulling van de route.
Vanaf het begin hebben we aangegeven dat de aanleg van een Zonnewand langs de A37 bij 
Hoogeveen een unieke kans is om zowel zonne-energie op te wekken als de geluidsoverlast te 
beperken.
Van de kant van Rijkswaterstaat is vanaf het begin aangegeven dat het terugdringen van 
geluidsoverlast geen doel is van dit project. Dat heeft ons er niet van weerhouden gedurende het 
gehele traject van onze kant invulling te geven aan die gecombineerde functies.
Wij hebben de indruk dat men bij Rijkswaterstaat dit ook wel ziet als een volstrekt logische 
combinatie, maar dat men min of meer gevangen zit in het ‘raamwerk’ waarbinnen dit project is 
ontstaan en men beducht is voor het niet doorgaan van het project als de combinatie van 
functies wordt omarmd. Een logische gedachte is dan dat het ‘raamwerk’ te krap is.
Op andere plekken omarmt Rijkswaterstaat die combinatie juist wel. Als bij een proefproject 
zonnegeluidsscherm langs de A50 bij Uden minister Cora van Nieuwenhuizen de 
openingshandeling verricht door de stekker in te pluggen zegt ze o.a.: “Ik ben van nature 
optimistisch. Garanties op een goed resultaat zijn er echter niet, maar je moet wel je nek durven 
uitsteken. Anders kom je nooit verder.”
We zouden het ais werkgroep gezegd kunnen hebbenl
Inmiddels blijkt dat het zonnegeluidsscherm bij Uden boven verwachting presteert.

Terug naar het inpassingsplan van de Zonneroute zoals dat nu voor ons ligt en onze zienswijzen. 

Zienswijzen.
Op bladzijde 7 onder 1.1 “Aanleiding en doel” staat dat het plan uitsluitend betrekking heeft op 
Rijks(waterstaat)gronden. Wij vinden dat een te krap kader en stellen voor in het plan op te 
nemendat het plan ook op gronden van andere overheden en gronden van particuliere eigenaren 
betrekking kan hebben. Wij zullen verderop nader ingaan waarom we deze uitbreiding wenselijk 
achten.

Op bladzijde 27 staat onder de kop “Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen 
2019” onder “Toetsing”: “Bij de koppeling van zonnepanelen met infrastructuur denkt de 
gemeente aan de combinatie van geluidswallen/schermen en zonnepanelen op de taluds en op 
de op- en afritten langs de snelwegen.”
De door ons voorgestelde koppeling zonnewand/goluidsscherm past dus naadloos in het 
gemeentelijk beleid.
Dan is het wel erg zuinig wat op bladzijde 28 onder Ad 3 staat over de zonnewand bij Hoogeveen: 
“Het kan zijn dat deze zonnewand een geiuidswerend effect heeft”.
Op bladzijde 45 onder 4.4 staat dat op een aantal plaatsen langs de route, tot ons genoegen, 
tochgeluidsberekeningen zijn gemaakt. Hierbij blijkt dat volgens deze berekeningen er een 
reductie van 6 dB kan plaats vinden. Op een logaritmische schaal betekent dit dat er een 
geluidsvermindering van 75% kan plaatsvinden! (3 dB is een halvering van het geluid).
Uiteraard zijn wij, als werkgroep, buitengewoon tevreden met deze uitkomst, deze uitkomst is 
zo gunstig dat het een aantal wijzigingen in het plan noodzakelijk maakt.
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De zinsnede op bladzijde 28: "Het kan ziin deze zonnewand een geluidsyg,rqld effect heeft",

áàJgóiiJ" Àei'oóuensïáánoó, totaat gech recht aan de uitkomst van de gelLridsberekeningen..

Wevinden dat deze pálïàgàhersór,ráuen moet worden en recht moet doen aan deze uitkomst.

We willen hier nog verder op in gaan.-Hct.provinciaal inpassingsplan gaat op werkelijk alle.,

facetten op een geoege'i nïaÁiir in. cetukxig is.er daaibij tocÈ óok náar eventuele g^elYj-deffecten

oekeken. De uitnoáÀtËn vrn oó gàruiostreróËening en dsreductiemogelijkheid met 6 dB geeft

áan hoe essentieel dit ortderdeel is
fVfuulái is nog een funOamerrtele rerden waaront clit een onderdeelvan dit plan hoort te zijn.

De oehele eneroietransilie kan niet zorrcier de inbreng en instemming va,n burgers. Een transitie,

íËUá;'ig;;;ËË;.l'ró 
'nee 

nor.tr,ls tot misiukkon ijedoemd,of levert in.iedér geval ernstige

vertiáginó op en uei"iËoàè íóÀouolnge.n..De plaatà1ng van windmolens in de Drentse Monden,

zónàóï oát rret grootité-oóát uán de toiare oevàtking dàar ook maar enig voordeel van heeft, is

daar een treffend voorbeeld van.
Het ,raamwerk' voor dit project is daarom te nauw en vanu.it het oogpunt van het welslagen van

Ëilrgiàiànsiitá ópÀiejuween gemiste kans. Ën clat terwiil er,in de inleiding.van het
in;ilt'ió;-pian t Jiï0r,,It.eti1k gésproken wordt over lret'maatschappelijk draagvlak"
ebtulOsróOuctie hoort er:n integraar ondercleel te ziin van dit plan.

Terugkomend op de begtrelzing 
'7a11 

h,:l pl;rn: alk'er.' Rijks(waterstaat)gronden.
We {aven hierboven aai dat dÍ volgens orrs r-ritgcbl'e icl. ntoet worden en dat ook gronden van

anOëre overheden en particulier.err ónrJerderel vah het plarr moeten kunnen zijn.

Êet óàut onJ oáàrnij iorrcreet orn de grcnclen langs d'e A37 tussen het viaduct Alteveer en het

;;ÀËËpt;É Èifdó AZb. Éier zat votgóns ons eerr-strook van voldoende breedte in de tekst van

Àói pfán En óp cje plankaart aarrgegle-verr moeten worden met eenzelfde bestemming als de

zonnewand tusseá het viadr-rct aári Oe [\.1r. Cramerweg en het viaduct bij Alteveer.

De reden voor deze voo;gestelde wijziging is dat ook de bewoners van Hoogeveen die langs

áit gédèefté uun het trajr:ól woncn ló nl.rken lrebtretr nret ernstige geluidsoverlast'
Hèig*ge"en dat er op tiit rnonre;nI rroi; gecn inurllin.g; aarr.gegeven fqn yvqrden, om wat voof..re;

OànËàï ook, mag gáËn r"d"n zijrr onri."{t rn lret on1,árlravi[e-pl{ niet al plq!91,o-g]:91l99."]ht"
maken. Het hele ieálisat;etraject zal nolj eq,n aantal jaren duren. De gemeente Hoogeveen neeÏt

aangegeven nog na 1e cjenken ovel'clit i1ecee.lte..
Élj[Ë*át"rrtaatïap tot (je corrclusie ko'irc t rlat irel 'raiirnwerk'toch wel erg.nauw is en

LlÏêinOêiÍr. niót SóèO is 'sr11' 
een \/oo!'sp,oe,.lige ener.ciie.trarrsitie. We hopen dan ook dat

Rilkswaterstaat,"proviÀció en gemeerrtà tot di3 corrciirsie komen dat het een goede zaak is om

ook hier de zonnewaÀd door iá tr.:l<l<e rr F,'n apa''t lrlan voor dit gedeelte in eèn later stadium, als

àó ieiiuàÀ fiót trajeêt ái gerr,aki,;e'c.l is :a! l'tr;t'rit,;t :xpioitatic móeiliik maken.dit dan alsnog te

realiseren. Het is OLrÀ gà,ià o,l tia,rr nl in !iezatrrt rrl;jl<Írcid aan te werken, met steun van de
p-róviÁciate staten van"Dretttlre etr cle r)e nie'etttet.iratl v;ttl de genreente Hoogeveen'

Tot zover onze ziensr,vijz:n
We hopen uiteraarcl <lat ze gehorroreer-d zr-tilen worclen err zijn bereid tot nadere toelichting

Namens de werkgroep gtelui,lsoveriasl lt37 /A2B
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