
Aan 
Provinciale Staten van Drenthe. 
 
8 maart 2022  
 
Aanvulling op zienswijze Werkgroep geluidsoverlast A37/A28  (OPIP 025). 
Ontwerp-provinciaal Inpassingsplan Drentse Zonneroute A37. 
 
T.a.v.  Provinciale Staten bij de behandeling in de Statencommissie Omgevingsbeleid op 
woensdag 23 maart 2022. 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
In de reactie op ons verzoek om verdere uitbreiding van de Zonnewand ook voor het gedeelte  
tussen het viaduct Alteveer en het klaverblad bij de A28, geeft u aan dat slechts zonnepanelen 
mogelijk zijn op rijksgronden en niet op gronden van particulieren.  
Daarvan waren we uiteraard op de hoogte, maar ons pleidooi gaat er juist om, los van de huidige 
eigendomssituatie het in het onderhavige plan al planologisch mogelijk te maken dat hier een 
strook grond al een bestemming krijgt die het mogelijk maakt hier in de (nabije) toekomst een 
Zonnewand te realiseren. Verdere uitwerking kan dan de komende tijd plaats vinden in overleg 
tussen Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat, waarbij het ons niet het grootste probleem lijkt dat 
de benodigde strook grond in eigendom van Rijkswaterstaat komt. 
De Zonnewand zoals die tussen Mr Cramerweg en het viaduct bij de Alteveerstraat is 
geprojecteerd levert een geluidsreductie  van 6 dB op, dit betekent 75% minder geluidsoverlast! 
Juist in de hoek ten oosten van het klaverblad is de geluidsoverlast groot, vaak veroorzaakt door 
de overheersende wind uit het zuidwesten. 
Ook de (hoge) ligging van de A28 speelt daarbij een rol. Daar zijn in de (verre) toekomst 
geluidsmaatregelen gepland in het MeerJarenProgramma Geluidsanering (MJPG). 
In onze gedachtegang zou het goed zijn dat hier meer urgentie aan gegeven wordt, dat kan in 
onze ogen door hier (ook) een koppeling te maken tussen geluidschermen met tweezijdig 
zonnepanelen (oost/west), zoals bij Uden langs de  A50 als proefproject gerealiseerd is. 
 
Wat we zeggen is in feite dat een combinatie van zonne- en geluidschermen heel goed mogelijk is, 
dat bewijst de reductie van 6 dB op het stuk Zonnewand bij Hoogeveen dat helemaal niet op 
geluidsreductie ontworpen is! 
 
Ter informatie willen we hier ook nog aangeven dat de geluidsproductie langs zowel die A37 als de 
A28 zoals die door Rijkswaterstaat van achter de computer berekend is, in werkelijkheid veel 
groter is.  
Metingen ter plekke door het RIVM*,  in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat,  geven aan dat op twee meetpunten, bij de afslag Hollandscheveld langs de A37 en bij 
Pesse langs de A28,  het geluidsniveau jaar in jaar uit een stuk boven de  3 dB zit t.o.v. de 
computerberekeningen van Rijkswaterstaat.  
Dat verschil zit in de (gunstige) aannames die Rijkswaterstaat in de computer stopt, terwijl de 
RIVM ter plekke het geluid meet met speciale microfoons. 
 
Tot slot 
We snappen dat niet alles morgen voor de bakker is, maar waar we voor pleiten is dat Provincie,  
Gemeente Hoogeveen en Rijkswaterstaat samen om tafel gaan zitten om tot creatieve oplossingen 
te komen, en nu al in het PiP het stuk vanaf het viaduct Alteveerstraat  tot aan het klaverblad 
A37A28 planologisch mee te nemen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de werkgroep geluidsoverlast A37/A28,  
Wijnhout Punt. 
Tapuitlaan 78, 7905 CX Hoogeveen 
 
*RIVM geluidmonitor 2020. 


