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Onderwerp

Nieuwe wegen naar duurzame energie
Datum

25 september 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Van Vugt, mevrouw De Hoon,

C2232492/4412652
Uw kenmerk

Bij brief van 10 september 2018, ingekomen op 10 september 2018, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. De (provinciale) Weg van de Toekomst N329 in Oss beoogt
energieneutraliteit. Wij denken dat de ambitie kan zijn dat wegen en fietspaden
energie gaan opleveren. Bent u bereid de mogelijkheden te scheppen om ook in
Brabant al met ingang van 2019 gedurende een aantal jaren provinciale infra-/
wegvakken in te zetten/aan te bieden als pilotgebied/experimenteerzone?
Antwoord: Ja, omdat dergelijke experimenten en pilots kunnen bijdragen aan
verwezenlijking van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en
circulariteit. We overleggen momenteel met het bedrijfsleven om aan hen
wegvakken van onze infrastructuur ter beschikking te stellen om daar pilots te
kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld over de toepassing van ‘Zon op infra’. Samen
met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland ontwikkelen we nieuwe
mogelijkheden voor de opwekking van zonne-energie via onze infrastructuur.
In de N324 zullen we ongeveer 25 m2 zonnecollectoren rondom het busstation
te Grave aanbrengen. Deze leveren jaarlijks zo’n 1.750 kWh, genoeg voor
twee oplaadpunten voor e-bikes en de verlichting van het busstation.
Dergelijke pilots beogen de mogelijkheden voor verduurzaming en de rol die
onze infrastructuur daarin spelen kan, in te beeld brengen. Succesvolle en
bewezen technieken kunnen wij in de toekomst toepassen in onze infrastructuur.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

Email

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2. Inmiddels ligt ook de verbreding van de A27 in het verschiet. De
aanbesteding hiervan moet nog plaatsvinden. Ziet u mogelijkheden om er bij het
Rijk op aan te dringen verduurzaming en specifiek toepassingen van
solartechnieken in asfalt in de uitvraag mee te nemen?

Datum

25 september 2018
Ons kenmerk

C2232492/4412652

Antwoord: Ja. Duurzaamheid en circulariteit, zoals solartechnieken, zijn reeds
een permanent onderwerp van onze overleggen met Rijkswaterstaat.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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