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Motie (vreemd aan de orde van de dag}
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

7 maart 2018

Agendapunt nr. [X]

Motie: zonnepanelen geluidswal Bathmen/Deventer en combinatie geluidwerende
voorzieningen en duurzame energieopwekking
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 7 maart 2018
De Staten, gehoord de beraadslaging,
Overwegende
• dat GS in hun brief van 20 februari 2018 (PS/2017 /916) in antwoord op statenvragen
zijn ingegaan op de mogelijkheden tot plaatsing van zonnepanelen op de nog te
realiseren geluidswal langs de Al nabij Bathmen;
• dat GS daarin melding hebben gemaakt van afspraken en beleidsuitgangspunten die de
plaatsing van zonnepanelen zouden belemmeren;
• dat GS hebben geschreven dat als gevolg van extra geluidsmaatregelen de afspraken
tussen Rijkswaterstaat, Deventer en Overijssel veranderen;
• dat gelet hierop wellicht alsnog afspraken gemaakt zouden kunnen worden over het
plaatsen van zonnepanelen;
• dat GS in hun brief ook zijn ingegaan op de mogelijkheid elders geluidwerende
voorzieningen te combineren met duurzame energieopwekking, maar daarbij geen
concrete toezeggingen hebben gedaan;
van mening
• dat provinciale beleidsruimte wenselijk is voor zonnepanelen op de geluidswal bij
Bathmen en voor de combinatie van geluidwerende voorzieningen met duurzame
energieopwekking in het algemeen;
roepen GS op
• te onderzoeken of in het kader van de nieuw te maken afspraken alsnog de mogelijkheid
van zonnepanelen op de geluidwal bij Bathmen gecreëerd kan worden, en de
uitkomsten van dat onderzoek te delen met Provinciale Staten;
• Provinciale Staten een voorstel voor te !eggen voor het combineren van geluidwerende
voorzieningen en duurzame energieopwekking langs het provinciale wegennet.
en gaan over tot de orde van de dag.
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