Vitaal Druten
Samen aan de slag voor een vitale en duurzame regio!

Verslag van de ledenvergadering van Vitaal Druten op 22 mrt 2021
via Teams i.v.m. Corona.
→ Algemene ledeninformatie
Aanwezig ruim 20 van de inmiddels 50 ingeschreven leden.
Door Corona is de werving van nieuwe leden min of meer stil gevallen. Vandaar dat besloten is om in
de ‘Maas en Waler’ via een nieuwsbrief/advertentie onze plannen weer nieuwe aandacht te geven.
Tevens de projecten bij lokale bedrijven meer bekendheid geven.
Ook moet er een nieuwe digitale ledenwervingsavond georganiseerd gaan worden.
Advies kwam er ook van leden om artikelen te plaatsen in b.v. “Puiflijks dorpskrantje” en “De Klep” in
Horssen.
Vanwege de contactbeperkingen is de algemene ledenvergadering waarbij een nieuw bestuur
gekozen zou moet worden, uitgesteld naar het 4e kwartaal in 2021.
Financieel is er nog voldoende in kas. Uitgave 2000 € tegen inkomsten 5750 €.

→ Stand van zaken tot nu toe, lopende projecten
Er is een voorfinanciering aanvraag ingediend bij de provincie. Een lening met 3% rente die
kwijtgescholden wordt wanneer de vergunning afgewezen wordt door Raad van State
De omgeving is betrokken bij het bepalen van de plannen. Dit heeft geleid tot aanpassingen van
eerdere concepten.
De 40 MW piek van de beide velden is ook het max. wat het verdeelstation in Puiflijk (Liander)
aankan. Uitbreiding van het station zijn pas na 2025 realiseerbaar.
Ook zijn er reeds vorderingen gemaakt bij de samenwerking tussen Greentrust en Renewable Energy
Factory. Uiteindelijk kunnen beide zonnevelden via 1 kabel verbonden worden met het
verdeelstation in Puiflijk. Financieel weer een voordeel.
De stukken voor vergunningsaanvragen zijn klaar en worden zo spoedig mogelijk ingediend.
Probleem is nog of het wel of niet langs de raad moet. Deze week is hierover nog overleg.
Wanneer de procedure wel langer gaat duren komt de aanvraag voor subsidie bij SDE 2021 in gevaar
en moet de aanvraag naar SDE 2022 welke weer lager uit zal vallen.

Hierboven het meest recente overzicht van de situatie van Lavendeel.
Er is een rij knotwilgen toegevoegd om het zicht vanuit het 3 meter hoger liggend woongebied te
verbeteren. Langs de Maas en Waalweg wordt de haag hoger als eerder vastgesteld en aan de
zuidkant komt de beplanting aansluitend aan de rand van het zonnepanelenveld.

Bij Zevent is t.o.v eerdere ontwerpen 5 ha weggevallen omdat een eigenaar zich inmiddels heeft
teruggetrokken.
Besloten is de panelen te plaatsen in oost-west opstelling in tegenstelling tot Larendeel waar een
zuidopstelling gekozen is. Dit om de piek over de dag beter te verdelen.

Naar aanleiding hiervan geven leden het advies om te kijken op www.wnr.nl waar nog een andere
zienswijze staat over de opstelling van panelen.

→ Stand van zaken Gemeente Druten
Grote vraag is wat de gemeente gaat doen met de andere 4 projecten die ook ingezet zijn.
Met deze 4 projectontwikkelaars en de gemeente wordt nog geprobeerd hierover overleg te voeren.
In juni zal gestart worden met RES 2.0. Het college heeft aangegeven dat er naar wind gekeken zal
worden. Vitaal Druten wil in overleg met de gemeente blijven om met elkaar mocht het nodig zijn de
beste locaties voor wind te bepalen.
Verder blijkt dat de legeskosten (2,3% van de bouwkosten) voor een vergunning door de gemeente
een enorme kostenpost is. Vreemd gezien de inspanningsverplichting die de gemeente heeft t.a.v. de
energietransitie. Het is te hopen dat dit alsnog bespreekbaar is, tevens zullen we heb nog hebben
over het moment van betalen.

→ Samenwerking Arcadis
Arcadis levert de know-how en blijft betrokken tot en met de subsidieaanvraag voor projecten op
basis van no cure–no pay.

→ Update Vitaal West Maas en Waal
De gemeente is nog bezig met het vaststellen van een visie t.a.v. energievoorzieningen.
Vandaar dat Vitaal West Maas en Waal nog geen concrete plannen kan maken.
Inmiddels zijn er wel reeds 140 leden geworven.

→ Wat verder ter tafel kwam.
De fase van financiële participatie komt pas ter sprake na de afhandeling van de vergunningaanvraag
omdat hier nu onze focus op ligt.
Uit ervaring bij andere projecten elders in het land blijkt dat dit uiteindelijk geen probleem is om het
benodigde geld op te halen, er zijn wel een aantal punten om scherp te houden i.v.m. het
rendement.

