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Mogelijke zonne-energie locatie Wamel

Waar moet een goede locatie aan voldoen?

Netaansluiting Veerweg

Netaansluiting Druten

Netaansluiting Tiel
✓Dichtbij electriciteitsnet aansluiting 

(lengte en kosten van kabels)

✓Dichtbij verbruik, maar ook niet te 

dicht op het dorp  

✓Grondeigenaren bereid mee te 

werken

✓Geen natuur(bestemming)

✓Past in provinciaal beleid

✓Goede landschappelijke inpassing 

mogelijk → Zichtbaarheid



Mogelijkheden aansluiting electriciteitsnet

Netaansluiting Druten

Netaansluiting Veerweg

Netaansluiting Tiel



Elektriciteit aansluiting Veerweg.

Aansluitvermogen: 10 MW = 10.000 kW



Provinciaal beleid

• =

Grote zonneparken mogelijk

Dit zijn gebieden waar de 

gebiedskwaliteiten geen 

obstakel vormen voor de 

ontwikkeling van grote 

zonneparken. De gemeente 

heeft de uiteindelijke 

bevoegdheid om hier een groot 

zonnepark toe te staan. Deze 

gebieden zijn aangegeven op 

de themakaart voor Zonne-

energie.



Efficiency/optimale locatie 

✓Zo dicht mogelijk bij aansluitpunt.

✓Zo groot mogelijk, maar niet groter dan 

de 10 MW beschikbaar aan de 

Veerweg.

✓10 MW = ongeveer 12 – 15 hectare

✓Gunstige oriëntatie van percelen

➢Landschappelijke inpassing: locatie 

zoveel mogelijk uit het zicht van dorp en 

omwonenden



Hoe zou het er concreet uit

kunnen zien?

10 MW aansluit vermogen:

➢12 – 17 hectare 

➢Jaarlijkse opbrengst circa 11.800.000 

kWh

➢stroom voor circa 4.000 huishoudens.

➢Dat aantal zal zakken, want 

elektriciteitsbehoefte per huishouden 

neemt toe (warmtepomp + elektrisch 

rijden)

➢Aantal huishoudens:

➢ Wamel: 1.035 

➢ Gemeente West Maas en   

Waal: 8.085



Hoe verder ?

Eerste stappen zijn gezet:

➢Grondeigenaar werkt mee

➢Netcapaciteit is gereserveerd

➢Er is een investeerder aan boord, waarmee ervaring en expertise 

beschikbaar zijn, inclusief financiering van alle voorbereidingskosten.

Vervolg:

➢Draagvlak vaststellen 

➢Wijze van participatie uitwerken

➢ In gesprek met de gemeente over dit project 



Financiële participatie?

Intentie: Uitwerken met Vitaal West Maas en Waal

Indien samen met Vitaal West Maas en Waal → Wamelnaren gaan voor op de rest van de coöperatie 

leden

Opties:

• Eigendom: Wamelnaren kopen zonnepanelen

• Leningen: Wamelnaren vertrekken een lening met een vast rendement

• Stroom: De stroom van de zonnecellen wordt door Wamelnaren (via E-net) afgenomen

Haalbaarheid en behoefte moet nog bepaald worden

Omgevingsfonds:

Verdiensten vanuit het project worden aangewend om activiteiten in het dorp financieel te ondersteunen.


