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Onderwerp: Zonne lint langs de A 12 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2021 

Agendapunt: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Foodvalley 

Constaterende dat: 
• De gemeente Utrechtse Heuvelrug een motie heeft aangenomen om een zonnelint op haar 

grondgebied aan te leggen aan de noordzijde van de A 12 
• De gemeente Ede eveneens zonnepanelen langs de A 12 wil (laten) aanleggen. 
• Uit een eerste inschatting vanuit Rijkswaterstaat (berichtgeving NOS) blijkt dat er grote 

potentie is voor het opwekken van groene energie langs snelwegen. 

Overwegende dat: 
• In overleg tussen de CDA fracties van Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en 

Veenendaal het idee is ontstaan om de mogelijkheid van de aanleg van een aaneensluitend 
lint van zonnepanelen vanaf de gemeente Ede tot en met de plaats Driebergen te 
onderzoeken. 

• Er in Veenendaal gewerkt wordt aan groene en duurzame energie, maar wij kansen zien 
om hier meer actief op in te zetten, waardoor zowel de eigen duurzaamheidambities als de 
bijdrage aan de RES bevorderd kan worden. 

Spreekt als zijn mening uit dat: 
De strook grond langs de Rijksweg A 12 over het traject tussen Driebergen en Ede een 
interessant voorbeeld kan zijn van intergemeentelijke samenwerking (ook richting 
Rijkswaterstaat) ter realisering van een locatie voor een grondopstelling voor de opwekking 
van zonne-energie. Waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het behalen van de 
doelstelling van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude, Veenendaal 
en Ede om C02 neutraal en energieneutraal te worden. 

Verzoekt het College om: 
• in overleg te treden met de collega wethouders in bovengenoemde gemeenten en met 

de grondeigena(a)r(en) (zoals Rijkswaterstaat) en andere eventuele belanghebbenden 
een verkenning te (laten) doen naar de haalbaarheid van de genoemde locatie voor de 
duurzame opwekking van zonne-energie en daarover voor l januari 2022 te 
rapporteren aan de raad. 

• de raad voorstellen te doen om te komen tot een meer actief beleid om binnen de 
gemeente groene en duurzame energie op te wekken, zowel gericht op de eigen 
duurzaamheidsambities als ook de gemeentelijke bijdrage aan de RES. 
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