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Geachte college,
Op 25 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Druten de ‘Routekaart naar een energieneutraal
Druten in 2040’ vastgesteld. In de routekaart heeft een afweging plaatsgevonden tussen de
verschillende initiatieven. Het drijvende zonnepark “Uivermeertjes” is het best scorende initiatief
voor de periode 2018-2023.
In augustus 2019 heeft uw college een ontwerp Visie op Zonne-energie gepubliceerd waarin
gevraagd wordt om passende voorstellen te doen. GroenLeven heeft een voorstel voor ontwerp
uitgewerkt conform het uitnodigingskader zoals door de gemeente is opgesteld. Het ontwerp is in de
afgelopen tijd uitgebreid besproken met de gemeente. Met dit project wordt 45% van het
elektragebruik in de gemeente Druten duurzaam opgewekt. Dit project draagt direct bij om de
doelstellingen van het Gelders Energieakkoord daadkrachtig te realiseren.
Samen met SBNL (erfpachter van de Uivermeertjes) heeft GroenLeven in de voorjaarsronde van 2017
SDE+ subsidie aangevraagd voor de Uivermeertjes. Op 14 juli 2017 is de beschikking door de RVO
afgegeven. Sindsdien is GroenLeven voortdurend in gesprek met uw gemeente. Tijdens deze
gesprekken is duidelijk geworden dat uw gemeente de voorkeur geeft aan het vestigen van een
erfpacht /opstalovereenkomst met GroenLeven boven een route waarbij er een recht van
ondererfpacht/onderopstal wordt gevestigd met SBNL.
Aangezien GroenLeven zowel de medewerking van de gemeente als die van SBNL nodig heeft, is het
voorstel om een drie-partijen-overeenkomst op te stellen. Hiermee wordt ook transparantie
gewaarborgd over de onderling gemaakte afspraken. Dit is conform de afspraak die met de
gemeente is gemaakt op 25 april 2019.
Op dit moment constateren wij dat de tijd begint te dringen. Op 14 juli 2020 zal de SDE+ beschikking
verlopen. Voor die tijd zal er een start moeten zijn gemaakt met de werkzaamheden. Gebeurt dit
niet, dan zal de SDE+ verlopen en kan er 3 jaar lang geen nieuwe SDE+ worden aangevraagd voor dit
gebied, ook niet door andere partijen. Het realiseren van een drijvend zonnesysteem zal dan op de
lange baan worden geschoven.
Middels deze brief vragen wij u om op korte termijn medewerking te verlenen om een
erfpachtrecht/opstalrecht te vestigen voor de zandwinput Uivermeertjes ten behoeve van de bouw

van een drijvend zonnesysteem zodat het project in 2020 kan worden gerealiseerd. Wij hebben de
gemeente in augustus een conceptversie gestuurd, ter overleg.

We vernemen graag op korte termijn uw reactie, en zijn graag bereid tot overleg.
Met vriendelijke groet

Frank Oomen
GroenLeven B.V.

De bijlage bij deze brief is als volgt opgebouwd:
1. Projectomschrijving
a. Uniek ontwerp drijvend zonnesysteem
b. Voorgesteld ontwerp
c. Levenscyclus
d. Landschappelijke analyse
2. Voorstel financiële participatie
a. Retributie gemeente Druten voor gebruik zandwinput
b. Mogelijkheid tot financiële participatie
c. Oprichting fondsen voor SBNL en gemeente Druten
d. Uitgebreide compensatie voor planschade
3. Overzicht proces tot op heden
4. Initiatiefnemer GroenLeven
Extra bijlage: Actiepuntenlijst bespreking 25 april

1. Projectomschrijving
1a. Uniek ontwerp drijvend zonnesysteem
GroenLeven heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar bestaande drijvende zonnesystemen. Onze
engineers hebben daarvoor de hele wereld afgereisd, om drijvende zonnesystemen te bekijken. Al
vrij snel werd de conclusie getrokken dat de meeste systemen nog in de kinderschoenen staan. Veel
van deze systemen zijn niet geschikt voor gebruik voor een periode van 25 jaar, zijn niet bestand
tegen Nederlandse weersinvloeden of voldoen niet aan de Nederlandse milieu-eisen.
Om een systeem te krijgen dat op al deze vlakken wel goed scoort, is samenwerking gezocht met
nationale en internationale partners, waaronder bedrijven en kennisinstellingen die gespecialiseerd
zijn in de offshoretechnologie, scheepsvaart, staalbouw, plastics en drijvende constructies. Ons
systeem is volledig getest en heeft een TÜV-certificering ontvangen. Het is daarmee het enige
systeem dat ook financierbaar is. Vanwege de effort die wij in het systeem hebben gestoken, heeft
GroenLeven als enige de rechten verkregen om dit drijvende systeem in Nederland te plaatsen.
GroenLeven heeft ondertussen ervaring opgedaan met de bouw van drijvende zonneparken.
Momenteel is het grootste drijvende zonnesysteem van Noord-Europa gebouwd door GroenLeven in
Zwolle. Op de Sekdoornse Plas is een systeem gerealiseerd van 40.000 panelen (14,5 MWp), genoeg
stroom voor 4000 huishoudens.
Met de realisatie van de Uivermeertjes, 20 ha met stroom voor 7500 huishoudens, zal het grootste
drijvend zonnesysteem van geheel Europa gebouwd kunnen worden in uw gemeente.

Figuur 1: Detailfoto drijvend zonnepark GroenLeven

Uniek aan het systeem van GroenLeven is dat de transformatoren zich op het water bevinden. Dit
voorkomt dat er grote bundels kabels naar de wal lopen. Er gaat slechts één middenspanningskabel
naar de wal waar het inkoopstation wordt geplaatst. De locatie van het inkoopstation wordt in
overleg met de netbeheerder bepaald. Er zijn twee locaties mogelijk. Beiden liggen ver van de
bewoners die zicht hebben op het zonnepark.

Figuur 2: Mogelijke locaties aansluiting (oranje pijl)

Eveneens uniek is dat het systeem veel licht doorlaat op het water. De drijvers beslaan slechts een
klein deel van het water, de zonnepanelen zijn van het type dat een deel licht doorlaat en bovendien
zijn er openingen in het systeem tussen de drijvers.
Ten aanzien van de verankering heeft GroenLeven een uniek concept. Door slimme samenwerking
met bedrijven die werkzaam zijn in de offshore techniek, is het mogelijk om bijna alle ankers onder
het drijvende zonnepark te plaatsen. De overige ankers zullen enkele meters vanaf het zonnepark
naar de bodem worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om het water rondom het park te
gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om te vissen of te varen.

Figuur 3: verticale verankering drijvend zonnepark

1b. Voorgesteld ontwerp
Het project omvat een drijvend zonnesysteem op de Uivermeertjes, met een omvang van 20 ha dat
stroom voor 7500 huishoudens kan opwekken, genoeg om 45% van het energieverbruik in uw
gemeente te compenseren. De totale omvang van deplas Uivermeertjes bedraagt 60 ha.

Figuur 4: Ontwerp Uivermeertjes

In het voorgestelde ontwerp heeft GroenLeven geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met
de wensen van de gemeente, visvereniging en omwonenden. Dit blijkt uit het feit dat het ontwerp
veel kleiner is geworden, dan eerder gepresenteerd. Ook de situering ten opzichte van de wal is
zodanig gewijzigd dat er overal een forse afstand is tot het drijvende zonnepark.
Bij zonneparken op het water spelen verschillende aspecten een rol:
- de hoogte van de installatie op het water;
- de afstanden vanaf de oever;
- mogelijke zichtlijnen over het water.
Hoogte van het systeem
Bij dit ontwerp komt de bovenzijde van de zonnepanelen circa 80 cm boven het wateroppervlak uit.
Door de geringe hoogte is het zonnesysteem minder opvallend in de omgeving aanwezig. De kleur
van de panelen is in lijn met de kleur van het water. Het park is wel zichtbaar, maar is niet storend
aanwezig. GroenLeven kleurt de transformatoren tegenwoordig ook donkergrijs. In eerdere versies
werd de transformator lichtgrijs gekleurd, maar wij vonden dit zelf te opvallend. Panelen reflecteren
minder licht dan het water. Er zal dan ook geen sprake zijn van hinderlijke reflectie vanaf het
drijvende zonnesysteem.

Figuur 5: drijvend zonnesysteem Tynaarlo geplaatst door GroenLeven (vergelijkbaar systeem als gepland voor
Uivermeertjes)

Afstand vanaf de oever
De minimale afstand tot aan de oever is 50 meter. Aan de westzijde bedraagt de afstand minimaal
170 meter. Deze afstanden geven ruimte om ander gebruik van de Uivermeertjes mogelijk te maken.
Voorts wordt door de ruime afstand de mogelijke zichthinder beperkt.
Zichtlijnen
Door voldoende afstand aan te houden van het zonnepark tot aan de oever en door de geringe
hoogte worden zichtlijnen behouden. Door de donkere kleur van de zonnepanelen valt het systeem
visueel minder op.
Er kan worden afgeweken van het uitgangspunt om aan alle zijden van het zonnesysteem een
landschappelijke inpassing aan te brengen omdat er een ruime afstand tot de oever aanwezig is.
Daar waar nodig is GroenLeven zeker bereid om extra struikgewas/bomen te planten om de
zichtlijnen verder te beperken.
Kwaliteitsverbetering van het landschap
Omdat het hier een zonnepark betreft op verweesde gronden is een verdere kwaliteitsverbetering
niet noodzakelijk. Echter, als onderdeel van het pakket om het drijvende zonnepark te realiseren is
GroenLeven bereid een storting te doen in een gebiedsfonds t.b.v. SBNL. SBNL kan het bedrag van
500.000 euro gebruiken voor het verder versterken van de aanwezige kwaliteiten van het gebied. Dat
kan direct grenzend aan het zonnepark, maar ook in de nabije omgeving. Hierover kan een nadere
uitwerking met alle stakeholders van het gebied plaatsvinden.

1c. Levenscyclus
De levensduur van het drijvende zonnepark is 25 jaar. Een zonnepark wordt door de gemeenten
Druten dan ook als tijdelijke functie gezien.
We presenteren voor de gehele levenscyclus een duurzaam ontwerp.

•

Aanleg
Er wordt gebruik gemaakt van materialen die voldoen aan de hoogste eisen. De drijvers zijn
vervaardigt van HDPE. Een kunststof die ook in de voedsel en warenindustrie wordt gebruikt
en absoluut veilig is voor de waterkwaliteit. De staalconstructie wordt met Magnelis gecoat.
Dit is een anticorrosieve laag die uitloging in het water minimaliseert. Door deze behandeling
heeft het staal een minimale milieu-impact over de gehele levensduur. Het staal heeft
daarvoor de volgende certificaten ontvangen (ISO 14025 en EN 15804)1. De verankering vindt
plaats met een verticaal verankeringssysteem.

Figuur 6: Verankeringssysteem

•

1

Met beton verankeren heeft een grote milieu-impact, dat heeft ons systeem niet. Tijdens de
aanleg wordt getracht zoveel mogelijk werkzaamheden elektrisch uit te voeren. GroenLeven
werkt met elektrisch gereedschap, elektrische batterij-opslag (i.p.v. dieselaggregaten) en
tracht zoveel mogelijk elektrisch materieel te gebruiken. Bij de aanleg van het drijvende
zonnepark op de Bomhofsplas wordt bijvoorbeeld een elektrische Manitou (verreiker)
gebruikt.
Beheer en Onderhoud
GroenLeven voert zijn eigen onderhoud uit. Het park wordt 24/7 gemonitord door onze
dispatchers in de centrale control room. Alle omvormers en transformatoren geven real time
de beschikbaarheid en opbrengst door. Zodra er een mankement optreedt wordt hiervan
melding gemaakt naar het onderhoudsteam. In principe wordt het probleem dezelfde dag
verholpen. Ook de opbrengst wordt digitaal gemonitord. Door vervuiling leveren panelen
minder energie. GroenLeven heeft rekenmodellen die op basis van actuele weersgegevens
aangeven hoeveel performanceverlies er optreedt als gevolg van vervuiling. Indien dit boven
een bepaald percentage komt, wordt een schoonmaakploeg gestuurd.

Bron: arcelormittal

Figuur 7: Centrale controlroom

•

Afbraak en recycling
Doordat GroenLeven hoogwaardige materialen toepast, is de restwaarde groot. Het
materiaal van de drijvers en de staalconstructie is dan ook uitermate geschikt voor recycling.
Doordat GroenLeven niet verankert met grote betonblokken, maar met ingenieus
verankeringssysteem is de milieu-impact hiervan ook veel kleiner. Er blijven geen grote
betonblokken op de bodem liggen.

2. Voorstel financiële participatie
De basis van het gemeentelijke beleid is het streven naar een goede verdeling van ‘lusten’ en ‘lasten’.
Door de opbrengsten zoveel mogelijk in de omgeving terug te laten vloeien, kunnen de bewoners en
belanghebbenden ook daadwerkelijk (financieel) profiteren van de lokaal opgewekte duurzame
energie. Hiermee kan ook de maatschappelijke acceptatie worden vergroot. GroenLeven is bereid
ruimhartig te compenseren. Dit is mogelijk doordat GroenLeven beschikt over een SDE+ beschikking
uit 2017. Op basis van een nieuwe SDE+ aanvraag (met een minder hoge vergoeding per opgewekte
kwh) zijn de mogelijkheden voor compensatie veel beperkter.
In dit initiatief hebben we de financiële participatie als volgt uitgewerkt:

2a. Retributie gemeente Druten voor gebruik zandwinput
De gemeente Druten zal jaarlijks een retributie ontvangen van 50.000 euro voor de vestiging van het
erfpacht/opstalrecht (o.b.v. 20 hectare). De retributie wordt geïndexeerd aan de CPI-index en stijgt
dus mee met de inflatie. Daarnaast ontstaan er voor de gemeente inkomsten vanuit de OZB en
vanuit de leges.

2b. Mogelijkheid tot financiële participatie
Bewoners kunnen participeren in het zonnepark, door een zonnedeel te kopen van het zonnepark
met een vast rendement van 4%. GroenLeven zal dit mogelijk maken door een samenwerking te
zoeken met een platform (bijvoorbeeld via zonnepanelendelen.nl).

2c. Oprichting gebiedsfonds
GroenLeven wil twee gebiedsfondsen mogelijk maken. Voor beide wordt elk 500.000,- euro
beschikbaar gesteld. Het eerste fonds is bedoeld voor natuurontwikkeling in de regio en zal worden
beheerd door SBNL. Het tweede fonds kan worden ingezet voor sociaal maatschappelijke projecten
of verduurzaming in de omgeving van het zonnepark en kan worden beheerd door de gemeente. De
hoogte van het fonds is op basis van realisatie van 20 hectare aan zonnepanelen en realisatie in
2020.

2d. Uitgebreide compensatie voor planschade
Er zijn slechts enkele aanwonenden aan de Uivermeertjes die zicht hebben op het zonnesysteem.
GroenLeven zal echter een ruime bandbreedte nemen waarvoor onderzoek wordt gedaan naar
planschade. GroenLeven biedt bewoners met planschade volledige compensatie van de planschade
(en niet vanaf 2% van de WOZ-waarde). De kosten van de studie voor zijn rekening van GroenLeven.
Voor bewoners binnen een straal van 500 meter van het drijvende zonnepark worden panelen
aangeboden tegen inkoopsprijs of een eenmalige uitkering van 500 euro per huishouden.

2e. Omgevingsdialoog
In het afgelopen jaar is er veel beroering ontstaan over de plannen voor een drijvend zonnesysteem
op de Uivermeertjes. In de komende periode zullen wij met bewoners gaan praten over de plannen
en de wijze waarop wij compenseren. Op basis van de artikelen in de krant lijkt er namelijk een groot
verschil te zijn tussen onze plannen en de interpretatie van deze plannen door de omgeving. Wij
nodigen de gemeente van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

3. Overzicht proces tot op heden
3a. Besprekingen
2017
-

-

In het voorjaar van 2017 heeft GroenLeven samen met SBNL een aanvraag ingediend voor
SDE+ subsidie. Hiermee ontstaat een interessant dubbelgebruik van de zandwinput. Met de
bijdrage aan SBNL kan SBNL een kwaliteitsimpuls aan het landschap geven.
Op 17 juli geeft de RVO een positieve beschikking af.
Op 12 september neemt de gemeente contact op met GroenLeven voor het inplannen van
een afspraak.
Op 26 september is er een overleg geweest tussen SBNL en de gemeente over de plannen
voor een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes.
Op 26 september besluit het college om de 7 principeverzoeken voor het ontwikkelen van
zonneparken binnen de gemeente voorlopig aan te houden. Het college wil dat er eerst een
Startnotitie ‘decentrale opwekking van energie’ wordt gemaakt

2018
-

-

-

1 februari: behandeling van de Startnotitie in de Raad. Het streven was om de Routekaart
vóór 1 juli 2018 te laten vaststellen
Op 4 juni was GroenLeven aanwezig op de bijeenkomst, waarin geïnteresseerde inwoners,
bedrijven en andere stakeholders. De gemeente heeft aan deze partijen advies gevraagd
over beleidskeuzes die uiteindelijk in de routekaart verwerkt zijn. In tegenstelling tot andere
vormen van duurzame energieopwekking, werden drijvende zonneparken door alle
vertegenwoordigde groepen ondersteund
In september heeft GroenLeven een bijeenkomst gehouden voor omwonenden in ‘De Uiver’,
om hen te informeren over de plannen. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is de
omvang van de plannen aangepast. Het aantal hectares is sindsdien sterk beperkt.
In oktober heeft de gemeente de routekaart Energieneutraal Druten 2040 vastgesteld;
Op 19 december hebben wij een eerste ruimtelijke onderbouwing ter vooroverleg gestuurd
aan de gemeente Druten
Na vaststelling van de routekaart is GroenLeven in overleg getreden met de gemeente

2019
-

-

-

In januari is er overleg geweest met de visserijvereniging. Het overleg verliep positief, maar
de vissers gaven aan geen zonnepark te willen.
Op 25 april is er overleg geweest met wethouder Springveld over de voortgang van het
project. Hieruit is een actiepuntenoverleg opgesteld over vergunningverlening en het
vestigen van erfpacht/opstal. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan om hier
medewerking aan te verlenen. Actieplan is bijgesloten.
Op 11 juni is er overleg geweest met de gemeente op operationeel niveau. Er is uitgebreid
gereageerd op de vergunningsaanvraag. Er is nog geen actie genomen op de
erfpacht/opstalovereenkomst.
Op 8 juli 2019 is er overleg geweest met gemeente over de opstal/erfpachtovereenkomst.
Gemeente is hier nog niet aan toegekomen.
Op 8 augustus is een concept erfpacht/opstal overeenkomst door GroenLeven gedeeld met
de gemeente.
Op 16 september 2019 wordt er kennis gemaakt met de nieuwe experts vanuit de gemeente.
Op 30 oktober vindt er overleg plaats met wethouder Springveld waarbij de gemeente nog
een aantal zaken niet blijkt te hebben opgevolgd.

3b. Vergunningsaanvraag
GroenLeven heeft de vergunningsaanvraag gefinaliseerd voor het drijvende zonnepark. Vanuit de
gemeente is uitgebreid op gereageerd op 11 juni 2019.
De vergunningsaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke onderbouwing
Plattegrond
Detailtekeningen verankering
Detailtekeningen systemen
Datasheets panelen
Referentiebeelden t.b.v. welstand
Uitgebreide natuurtoets
Afschrift digitale watertoets

Voor het opstellen van de omgevingsvergunning en bijbehorende documentatie zijn behoorlijke
kosten gemaakt (meer dan 100.000 euro).
Gelet op de beperkte resterende tijd zal GroenLeven naast een uitgebreide procedure ook een
aanvraag indienen voor een tijdelijke vergunning voor een periode van 10 jaar.
Begin december wordt de vergunningsaanvraag ingediend. We stellen het op prijs als de gemeente
voortijdig reageert op de erfpacht/onderopstalovereenkomst. Indien gewenst, zijn wij uiteraard
graag bereid ook de raad van alle benodigde informatie te voorzien voor de aanvraag van de tijdelijke
vergunning van 10 jaar zodat zij goed op de hoogte zijn van alle details.

4. Initiatiefnemer GroenLeven
Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werken wij elke dag gepassioneerd
aan onze missie: de wereld voorzien van schone energie.
Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en
innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen,
vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken
duurzame energie terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende
generaties.
In 2019 heeft Groen Leven circa 500.000 zonnepanelen geïnstalleerd op daken, velden, boven
parkeerplaatsen en met zijn drijvende systemen. Per jaar wordt er met deze panelen meer dan
120.000 MWh opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 50.000 huishoudens.
GroenLeven bestaat nu 7 jaar en is marktleider in zonnesystemen. Op dit moment werken er 150
mensen bij GroenLeven om alle projecten te realiseren.
GroenLeven is het enige bedrijf in Nederland met een TUV-gecertificeerd en financierbaar ontwerp
voor een drijvend zonnesysteem.

Figuur 8: Onze medewerkers op het drijvende zonnepark Oosterwolde

ACTIEPUNTEN LIJST nav overleg Zonnepark Uivermeertjes dd 25 april 2019
Aanwezig waren Patrick Aelmans en Ron Josten van de Werkorganisatie DrutenWijchen, André Springveld, Rini Smits van
SBNL, Robert Bode van Groenleven en Rinus Hoogeslag van Royal Haskoning (adviseur van Groenleven).
Naar aanleiding van de bespreking van de Memo zijn de volgende afspraken en actiepunten gemaakt.
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Korte omschrijving
SBNL is niet de initiatiefnemer, maar Groenleven. Zij
hebben SBNL gevraagd om medewerking te verlenen en
hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst
gesloten.
SBNL ziet zich niet een planschade en
exploitatieovereenkomst ondertekenen met de
gemeente. Zij wil hiervoor juridische onderbouwing
ontvangen.
Uitzoeken welke rol SBNL moet krijgen en hoe de
erfpachtovereenkomst dan aangepast moet worden.
Om de rollen, activiteiten en financiële bijdragen
duidelijk te krijgen.
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Week 18/19

Met een overzicht van verankering en eventuele andere
verbindingen naar de oevers.

Groenleven en
SBNL

Week

Aanvullend beleid t.a.v. zonne-energie wordt opgesteld.
Bureau Waalbrug wordt gevraagd om Groenleven te
consulteren.
Het doel (natuurbeheer) aanpassen want het doel wordt
verbreed door komst zonnepark.
Gemeente wil een financiële bijdrage ontvangen voor
haar medewerking.
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Verduidelijken rollen opnemen in pvA en eventuele
andere afspraken hierin meenemen.
Informele toets op de door Royal Haskoning ingediende
onderbouwing. Liefst binnen 2 weken reactie geven.
O.g.v. erfpachtovereenkomst medewerking verlenen. Rol
SBNL opnemen in deze brief.
De stakeholders inventariseren inclusief hun contracten.
Soort contract benoemen en looptijd en opnemen in
plan van aanpak.
De komst van het zonnepark mag geen belemmering zijn
voor de lopende contracten. Bijzondere aandacht voor
contracten met hengelsportvereniging en Sagrex

DGS levert groene stroom aan 17 gemeentelijke
organisaties uit de regio. Het is wenselijk dat dit project
hieraan een bijdrage levert.
Zodra informele R.O check is gedaan en de opstelling
bekend is.
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