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Excellentie,

Uw kenmerk

Betreft: Opname trajecten A2 in het Programma ‘Opwek van Energie 
op Rijksvastgoed (OER)’

Gronden langs rijkswegen in Noord-Holland en Utrecht geschikt 
voor opwekking van zonne-energie

In dat kader vragen de gemeenten Ouder-Amstel, De Ronde Venen en 
Stichtse Vecht en de provincies Noord-Holland en Utrecht u om de 
potentie van de rijksgronden en geluidsschermen langs en nabij de 
rijksweg A2 voor de opwekking van zonne-energie te benutten. De 
gemeenten verzoeken u de gronden op te nemen in het programma 
Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) en energieopwekking op te 
nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT). We maken hier graag bestuurlijke afspraken over.

Over de in de RES’en 1.0 geïdentificeerde kansen vindt nog 
besluitvorming plaats in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

In de Regionale Energiestrategie (RES) regio Noord-Holland Zuid (NHZ) 
en de Utrechtse energieregio UI 6 worden veel mogelijkheden gezien 
voor energieopwekking via dubbel ruimtegebruik van taluds en bij 
afslagen en knooppunten. Naast de mogelijkheden van zonnepanelen 
op de gronden langs rijkswegen worden er mogelijkheden gezien voor 
het gebruik van geluidsschermen voor de opwek van zonne-energie.

In uw brief over het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) 
Grondvergoeding Energievoorziening van 1 5 november 201 9 heeft u 
een maatregelenpakket aangekondigd met daarin de mogelijkheden 
voor het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie op 
rijksgronden.

In de brief geeft u aan dat het kabinet in de komende jaren 80 locaties 
zal aanwijzen voor de opwekking van hernieuwbare energie op 
rijksgronden. Hierbij hecht u sterk aan een gezamenlijke aanpak met 
decentrale overheden, zodat uitvoering van de klimaatdoelstellingen 
zorgvuldig en met lokaal draagvlak plaatsvindt. Dit werd nogmaals 
bekrachtigd in uw brief van 30 oktober 2020 over Programma’s voor de 
opwek van duurzame energie op Rijksareaal.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK 'S-GRAVENHAGE

Dreef 1
2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Telefoonnummer+6 53352321 
berkhoutm@noord-holland.nl

Provincie 
Noord-Holland

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

MJ. Berkhout

BEL/IOT

1 5 JULI 2021
Kenmerk

1669910/1669921

&



2 I 2 1669910/1669921

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

plv.

provincies etaris voorzitter

'iman A.Th.H. van Dijk
Gedeputeerde staten van Utrecht
Het college van de gemeente Ouder-Amstel
Het college van de gemeente De Ronde Venen 
Het college van de gemeente Stichtse Vecht

Vraag om opname in Nationale Programma's en samenwerking bij 
ontwikkeling

Wij zien ernaar uit samen de mogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame energie langs rijkswegen verder uit te werken en samen met 
u deze opgave te realiseren. Wij dragen hier graag aan bij met 
specifieke kennis over de gebieden, inpassing in het landschap en het 
betrekken van bewoners uit de directe omgeving van projecten.

De gronden langs de rijksweg A2 bieden ruimte om schaal te maken 
met het opwekken van duurzame energie. Bij de totstandkoming van de 
RES is gebleken dat het opwekken van zonnestroom op gronden en 
geluidsschermen langs infrastructuren kan rekenen op draagvlak bij 
inwoners. De betrokken gemeenten willen werk maken van de 
energietransitie maar kunnen rijksgronden en assets niet zelf 
beschikbaar stellen voor het opwekken van duurzame energie.

Samen bereiken we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor het 
opwekken van duurzame elektriciteit sneller.


