
RAADSBESLUIT 
 
De Raad van de gemeente Druten, 
 
Gelezen het initiatiefvoorstel aanvulling Routeplan Energieneutraal Druten. 
 
Gezien het eerder genomen besluit tot vaststelling van de Routekaart Energieneutraal 
Druten d.d. donderdag 25 oktober 2018: 
 
Overwegende dat het gewenst is om nadere concrete  stappen te zetten om voortgang te 
maken om de gemeente Druten in 2040 energieneutraal te laten zijn; 
 
Gelezen het voorstel de fractie van Sociaal Maas en Waal van d.d. 22 februari 2019; 
 
Besluit: 

1. dat er uiterlijk in 2021 een transitievisie  warmte is vastgesteld waarin 
richtinggevende plannen staan opgenomen.  Voor de periode 2021 tot 2030 
gedetailleerde plannen en voor de periode 2030 tot 2040 dienen er richtinggevende 
plannen te zijn 
 

2. de volgende plannen in procedure te nemen voor de uit te voeren grootschalige 

energieleverende projecten waarbij rekening gehouden met de noodzakelijke 

verhouding tussen zonne- en windenergie en met de aan de RES regio gevraagde 

overprogrammering en om de netbeheerder ook een langjarige planning te kunnen 

laten maken: 

1. De Uivermeertjes, zonnepark op water 

2. Larendeel, gecombineerd zonnepark op land in combinatie met windturbines 

3. Zonnepark de Vissert mits de maatschappelijke kosten verantwoord zijn 

Voor deze projecten moeten de procedures nu worden opgestart. 

 

Daarnaast nader onderzoek te doen naar: 

• de mogelijkheid van cablepooling bij de projecten het Goor in combinatie met 

het Appelterns Veld.  

• de mogelijkheid van een drijvend zonnepark op de Ganzenkuil te Deest.  

 

3. dat de in de onderliggende nota aangedragen suggesties voor voorlichtingsavonden, 

goed voorlichtingsmateriaal, een adequaat energieloket, en voorlichting al dan niet 

in samenwerking met leveranciers worden omgebouwd tot een goed 

voorlichtingsplan per buurt en dorp en daar waar mogelijk voor de gehele 

gemeente. 

 

4. de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te belasten met de uitvoering van de meest 

recente wijziging van de Wet milieubeheer waarbij bedrijven en instellingen met een 



verbruik > 50.000 kWh per jaar of > 25.000 m3 gas per jaar een besparingsplicht en 

informatieplicht hebben. 

 

5. in overleg met de ZLTO en OVD voor een projectmatige aanpak zorg te dragen om de 
daken van stallen en bedrijfsgebouwen te beleggen met PV-panelen. Vanuit deze 
organisaties moeten ‘trekkers’ komen die met de betrokken ondernemers in gesprek 
gaan om een plan te ontwikkelen waarbij door een gezamenlijke inkoop de 
voordelen maximaal benut kunnen worden.  

 

 
6. om de dorpshuizen te verduurzamen met behulp van een provinciale subsidie in 

overleg te treden met de bestuurders van de dorpshuizen en wijkcentra en met deze 
bestuurders een concrete aanvraag op te stellen die door deze besturen bij de 
provincie kan worden ingediend. 

 
7. om de sportcomplexen energieneutraal te maken gaat de gemeente in overleg met 

de sportverenigingen met veldverlichting. Voor zover als mogelijk wordt een beroep 
gedaan op de regeling van de KNVB om een professioneel advies te krijgen van 
Essent om de sportcomplexen te verduurzamen. Met deze plannen wordt 
vervolgens een beroep gedaan op een EDS subsidie. men een beroep doen op de 
gemeentelijke duurzaamheidslening. 

 
8. een inkomensafhankelijke subsidieverordening te ontwerpen voor eigenaren van 

woningen met een laag inkomen conform in het initiatiefraadsvoorstel aanvulling 
Routeplan genoemde bedragen en inkomenspositie. Deze aan de raad ter 
vaststelling voorleggen. Dit fonds zal worden gevoed door de bijdrage 
maatschappelijke compensatie Kaliwaal, de maatschappelijke compensatie die 
verkregen moet worden uit de grootschalige energieprojecten en een storting van  

€ 50.000 euro door de gemeente uit de algemene middelen. 

 
9. op grond van artikel 220d, lid i van de gemeentewet zonnepanelen uit te zonderen 

bij de waardebepaling van woningen en gebouwen. De belastingverordening dient 
op dit punt worden aangepast.  

 


