
Samen aan de slag voor een vitale en duurzame regio!   
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Visie & Missie 

Onze leefruimte, ons landschap en dus ook onze energie! 

De gebiedscoöperatie 
draagt bij aan een 

vitaal én duurzaam 
Land van Maas en 

Waal waarin boeren, 
burgers en bedrijven 
het prettig vinden om 

te ondernemen, te 
wonen en te recreëren 
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Doel Gebiedscoöperatie Vitaal Druten  

Regie in lokale handen

• De gebiedscoöperatie zorgt voor 
regie door samen met lokale 
inwoners de ontwikkeling en 
realisatie van hernieuwbare 
energieprojecten te organiseren 
en uit te voeren. 

Opbrengsten voor lokale gemeenschap

• De opbrengsten vloeien terug naar 
de lokale gemeenschap waardoor 
een evenwichtige verdeling van 
lusten en lasten ontstaat. 

• Dit kan door financiële participatie 
en door een omgevingsfonds. 
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Tijdlijn gebiedscoöperatie 

• Oktober 2019: Oprichting 
gebiedscoöperatie

• Voorjaar 2020: Ledenwerving 
doormiddel van dorpenronde

• Zomer 2020: Tender gemeente Druten 
zonne-projecten

• Najaar 2020: Met 2 projecten 
(zonneweide Zevent en Zonneweide 
larendeel) vergunningsproces ingegaan, 
waarbij Vitaal Druten bij beide projecten 
50% eigenaar wordt. 
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• Najaar 2020: Met alle belangstellende 
ruimtelijke inpassing geven aan beide 
zonneweideprojecten. 

• Voorjaar 2021: samen met de leden 
kijken hoe er invulling gegeven gaat 
worden aan de financiële participatie.

• Zomer 2021: vergunningsaanvragen 
afronden van beide zonneweide 
projecten. 

• Voorjaar 2022: realisatie 2 
zonneweideprojecten 

• 2021/2022: Met de leden kijken hoe er 
in de gemeente Druten voldaan kan 
worden aan het energievraagstuk, dit in 
samenwerking met gemeente, provincie 
en de netbeheerder. 

Reeds afgeronde acties Acties komende periode 
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Lidmaatschap
Onze regio, onze energie! 

Wie kan er lid worden?

• Alle inwoners van de gemeente Druten 

Wat krijg je? 

• Stem in gebiedsontwikkeling

• Stem in voorwaarden voor verdeling 
energieopbrengsten in de regio 

• Eerste mogelijkheid om financieel te 
participeren 

Wat vragen we? 

• Actieve bijdrage in gebiedsproces

• Eenmalige inleg €100,-
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Acties voor de belangstellende
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Lid worden van Vitaal Druten, en zo een stem krijgen in het proces van de energietransitie. 

Actief meedenken over de landschappelijke inpassing, door deel te nemen 16 december aan 
de klankbordgroep.  

Als actief lid mee te denken over de financiële participatie, en als eerste financieel kunnen 
participeren in de projecten. 

Meer informatie kunt u vinden op www.vitaaldruten.nl en als u 
vragen heeft kun u deze mailen naar vitaaldruten@gmail.com
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