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Aanleiding
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Aanleiding: 
o Druten wil in 2040 energieneutraal zijn
o Ambitie: tot 2023 50 hectare zonne-energie realiseren

Initiatieven:
o Tender Zomer 2020 gemeente Druten
o Twee initiatieven zijn geselecteerd: Zonneweide Larendeel en 

Zonneweide Zevent
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Project in notendop
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• Lokale initiatiefnemers

• 75% lokaal eigendom / participatie

• Initieel windplan omgevormd tot zonneweide
• Ruime aandacht landschappelijke inpassing

• Lokale stroom voor Druten: jaarlijks 28 GWh –
vergelijkbaar met verbruik van bijna 10.000 huishoudens

• Stakeholders en omwonenden nauw betrekken bij proces



Lokale deelname
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Lokale initiatiefnemers:

• Gebiedscoöperatie Vitaal Druten
50% lokaal eigendom. 

• Lokale grondeigenaren / ondernemers
25% (Marc Verbruggen en Tonny en Harry van der Stroom). 

• Green Trust uit RES-regio Arnhem-Nijmegen (Oosterbeek)
25% gespecialiseerd bedrijf in wind- en zonne-energie. 

Samenwerking Wiek-II / Burgers Geven Energie.



Participatie
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Financiële participatie en andere baten:

• Financiële participatie burgers via lidmaatschap Vitaal Druten

• Zonneweidefonds:
o tijdens exploitatie bijdrage van €0,25 per MWh
o besteding door omgeving bepaald

• Bijdragen aan de lokale werkgelegenheid



Zonneweide Larendeel
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• Locatie bij lokale veehouder

• Totale gebied ruim 50 ha.

• Initieel plan windenergie -> locaties ingevuld met bloemrijk 
grasland

• Zonneweide: 24 ha (netto ca 16 ha)
• Ruimte voor landschappelijke inpassing 

• Uitgangspunt zuid-opstelling; tussenrijen van 2.5m

• Hoogte zonnepanelen maximaal 2m
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Afbeelding 10: visualisatie vanuit de lucht (vooralsnog zonder de uiteindelijke 
landschappelijke inpassing/ beplanting) 
 
 

 
Afbeelding 11: visualisatie vanaf de Tolboom in Afferden (vooralsnog zonder de uiteindelijke 
landschappelijke inpassing/ beplanting) 
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 bron: bureaubuiten.nl 
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Voorlopige planning Zonneweide Larendeel
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• Opstellen en uitwerken landschappelijk ontwerp: 2020-jan 2021

• Omgeving betrekken en uitwerken participatie: 2020-2021
• Onderzoeken uitvoeren – natuurtoets, archeologie, ruimtelijke onderbouwing

• Omgevingsvergunningaanvraag: Q1 2021
• Definitieve Omgevingsvergunning en SDE: zomer 2021 

• Start bouw: voorjaar 2022


