
Beste mensen,

Onlangs heeft de Gemeente

Tiel een viertal kleine zonne-

energie projecten min of meer

geadopteerd als proefprojec-

ten. Met twee daarvan hebben

wij niet veel moeite. Bij de

eerste gaat het om een pane-

lenveld op het Wetro-terrein

aan de Papesteeg in Tiel. De

bodem van dat terrein is zo

zwaar vervuild dat men er niets mee kan. Waardevol Tiel heeft

de gemeente er op geattendeerd dat het, mede qua ligging,

juist wel uitstekend geschikt is voor een panelenveld. Wij zijn

dus blij dat de Gemeente daartoe het initiatief gaat nemen.

Het tweede project is gelegen achter de uitspanning De Hamse

Brug, is tamelijk klein, uit het zicht en grenzend aan de

geluidswand van de A15. Wij zien dat als een locatie die

afdoende is ingebed in het landschap.

De twee overige projecten, waar we het niet helemaal mee

oneens zijn, maar waarbij we toch bedenkingen hebben betref-

fen een drijvend panelenveld op het ontzandingsgat van

Mourik, langs de Provincialeweg in het Tielse deel van Kerk-

Avezaath en een teeltondersteunende voorziening met half

lichtdoorlatende zonnepanelen in Wadenoyen. Wat het drijven-

de panelenveld betreft, dat is door de bossage, die het zandgat

omzoomt, vrijwel aan het zicht onttrokken. De landschappelij-

ke inpassing lijkt dus geschikt. Maar de vraag is wat het doet

met de biologie van plant en dier in, op en rond het water. En

wordt dat ook onderzocht?

Bij de teeltondersteunende voorziening gaat het er om de plas-

tic overkappingen bij de teelt van zachtfruit te vervangen door

half lichtdoorlatende zonnepanelen. De meerwaarde die dat

oplevert is niet onmiddellijk een hogere opbrengst van het

fruit, maar de verdienste uit de electriciteitsproductie. Het fruit

blijft in kwaliteit zelf iets achter. Kan er dan nog wel sprake
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zijn van teeltondersteuning?

Maar er wordt tegengeworpen dat de panelenoverkapping duurzamer is dan plastic,

beter bestand tegen stormwind. En ja, dat het er beter uitziet dan de plasticoverkap-

ping valt toe te geven. Hoewel, het gebruik van de plasticoverkapping schijnt maar

een deel van het jaar toegestaan te zijn; de panelen blijven het hele jaar liggen.

Wat het betreffende project betreft: dat is iets waar ook de Universiteit van

Wageningen bij betrokken is. Er wordt dus, mogen wij aannemen, degelijk onderzoek

verricht. Maar zou de proef mislukken, dan zal de dure overkapping met bijgaande

elektrotechnische installaties niet worden gesloopt. In dat geval zou er sprake zijn van

een panelenveld op agrarische teeltgrond, zonder gewas. En dat willen we niet.

Een andere ongewilde ontwikkeling zou kunnen zijn dat, wanneer er meer wordt ver-

diend aan de panelen dan aan het gewas, het gewas als bijkomstig wordt gezien en

behandeld. Het feitelijk niet ter zake doende gewas zou dan gebruikt kunnen worden

om panelenvelden aan te leggen op teeltgronden, zonder werkelijk te telen. Maar ook

als de proef goed uitpakt, want het is zeker een integer project, waar zal het dan heen

gaan met de ontwikkelingen? Hoe wordt dit in goede banen geleid? Welke voorwaar-

den komen er om dit aanvaardbaar en inpasbaar te houden in het landschap. Wij zijn

niet helemaal tegen dit proefproject, maar zien wel beren op de weg. Want wat we

niet willen is dat het landschap vol komt te liggen met zonnepanelen. Wij en met ons

immers ook het Atelier voor de Regionale Energiestrategie, kiezen in principe voor de

ladder van duurzaamheid. Dat wil zeggen uitsluitend panelen leggen op alle geschikte

daken van gebouwen en woonhuizen in de eerste plaats. En in de tweede plaats pane-

len leggen langs de infrastructuur van A15 en Betuwespoorlijn. Daarnaast hebben

zowel het Atelier als wij een voorkeur voor windmolens, die met veel minder ruimte-

beslag heel veel meer energie genereren dan tientalle hectaren aan zonnevelden. Want

er moet wel heel wat gebeuren.

Ton.

Notulen Vergadering Waardevol Tiel 7 december 2019.

Aanwezig: Ton Schiltmans, Ronald van Lith, Jan van Doesburg, Cees van Winden,

Nancy Hageman (notulist).

Afwezig: Arnoud Reijnen, Peter Schipper.

Opening.

Ton opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Notulen.

De notulen van zaterdag 2 november 2019 worden doorgenomen.Ton vertelt dat

Gerard Volmer hem heeft gemaild met opmerkingen over deze notulen. Er staat bijv.

dat zijn website "Tiels Bijzondere Verleden" zou heten. Dit moet zijn: "Tiel Bijzonder

Verleden". Ook kloppen de kosten voor het participeren daaraan van Waardevol Tiel

niet die in de notulen staan. Er staat dat dit ca. 30,- euro zou kosten. Dit moet 25,-

euro zijn. Verder stond er in de notulen dat de heer "van Oyen" uit Wamel ons via

Gerard Volmer heeft uitgenogd voor een gesprek. Zijn naam was echter verkeerd 

gespeld: het is "van Ooijen". Tenslotte heeft Gerard Volmer gevraagd of wij als

Waardevol Tiel een link op onze website naar de website "Tiel Bijzonder Verleden"

zouden willen zetten. Hier hebben we geen bezwaar tegen.
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Mededelingen en stukken.

Overkapping zacht fruit met zonnepanelen:Ton wijst op de overkapping bij het zacht

fruit. Er is een nieuwe ontwikkeling om hier zonnepanelen in te verwerken. Dit zou

interessant kunnen worden voor fruittelers. Daarom is het goed om hier als Waardevol

Tiel over na te denken, wat wij hier van vinden. Afgesproken wordt om contact op te

nemen met de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie om te vragen wat hun standpunt

is. Cees wil dit wel doen.

Brief Cathrijn Haubrich (over Fruitbelevingspark Wadenoyen):Arnoud heeft hierover 

gemaild en ook de andere bestuursleden hadden al besloten dat Waardevol Tiel geen

bezwaar heeft tegen de kleinschalige plannen, zolang het niet zou uitbreiden en iets

veel groters zou worden. We gaan de brief dan ook niet mee indienen. Het enige punt

van aandacht vinden wij de verkeersveiligheid. We zullen dus een bericht sturen naar

Cathrijn dat wij niet akkoord zijn met haar brief, maar alleen mee in willen dienen

over het verkeer. 

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Kleine Willemswaard: Het moet draagbaar zijn om het beheer op ons te nemen, ook

over 5 jaar bijv.  Cees en Arnoud houden zich hier mee bezig. Wordt vervolgt.

Erfgoedsymposium: Dit loopt goed. Waarschijnlijk zullen er veel meer bezoekers

komen dan de vorige keer. Toen kwamen er ongeveer 80 personen.

Kraan Oliemolenwal: Men is bezig met een model. Verder komt het idee op om een

kraam van Waardevol Tiel neer te zetten op het symposium van de Oudheidkamer.

Kiosk: De vergunning is rond en de Kiosk is als monument aanvaard. 

Bordje oorlogsgraven: Dit bordje is weg. Het wordt nu beheerd in Loenen.

Facebook: In de vorige notulen stond dat deze niet bij werd gehouden en dat het laat-

ste nieuws dateerde van augustus 2018. Dit blijkt niet te kloppen. Ten tijde van de

vorige vergadering dateerde het laatste bericht van juli 2019 en ten tijde van deze ver-

gadering dateert het laatste bericht van 15 november 2019. 

Vergaderdatums 2020: Het vergaderschema voor 2020 wordt besproken en er zijn

twee wijzigingen. De vergadering van 5 december verschuift naar 12 december; de

vergadering van 4 januari verschuift naar 11 januari.

Kleinschalige zonnevelden. De eventuele locaties die aan de orde kunnen zijn voor

zonneparken worden besproken. Locatie 1 Molenstraat Kerk-Avezaath is prive-eigen-

dom en ligt tegen de snelweg aan. Locatie 2 Gat van Mourik zijn we mee eens,

zolang het niet te vol wordt. Locatie 3 Wetroterrein zijn we mee eens. 

Wat verder ter tafel komt.

Jubileumboom in Vlindertuin: We zullen advies vragen over wat voor boom we kun-

nen laten planten. Er zit namelijk een parkeergarage onder de vlindertuin. 

Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Sluiting.

Ton sluit de vergadering.

Actielijst.

Restanten stadsmuur: Peter.

Dijkverzwaring: Arnoud.
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Kleine Willemswaard: Arnoud en Cees.

Erfgoedsymposium: Peter, Cees en Jan.

Kraan Oliemolenwal: Cees en Jan.

Kennismaking stadsbouwmeester: Peter en Ton.

Kiosk: Arnoud.

Facebook: Nancy.

Jubileumboom bij Vlindertuin: Ton.

Vergoeding gemeente: Ronald.

Standpunt GNMF over teeltondersteuning met zonnepanelen: Cees.

Vergaderingen 2020.

Aanvang 14.00 uur.

Plaats: Kerkstraat 32.

zaterdag 11 januari.

zaterdag 1 februari.

zaterdag 7 maart.

zaterdag 4 april.

zaterdag 2 mei.

zaterdag 6 juni.

zaterdag 4 juli.

zaterdag 5 september.

zaterdag 3 oktober.

zaterdag 7 november.

zaterdag 12 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 11 januari 2020.

Opening.

Notulen zaterdag 7 december 2019. 

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Betrokkenheid Waardevol Tiel met Wamelse historie van Hr. van Oijen.

Kleinschalige zonnevelden.

Monumentenlijst.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag.

Sluiting.

Mededeling aan onze lezers.

De meesten van onze leden krijgen dit maandblad digitaal toegezonden. Van een klein

aantal van u ontbreekt het ons echter aan een e-mail adres. Willen degenen die een

papieren exemplaar in de brievenbus krijgen maar over een e-mail adres beschikken

dit adres s.v.p. doormailen naar de secretaris?

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar vooral

gezondheid in een in alle opzichten gezondere wereld.


