
Opbrengsten uit 
energieprojecten
benutten voor het realiseren

van een vitaal platteland.

Gebiedscoöperaties Maas en Waal
Samen aan de slag met duurzame energie voor een vitale regio!

Actieplan 2020
Fase 2 1 jan. 2021 – 31 dec. 2023

Doelstellingen per gebiedscoöperatie: 
• Ledenaantal: 500 
• Uitwerking gebiedsplan 2-3 hernieuwbare 
 energieprojecten 
• Openstelling 1e participatie project voor leden

Eerste ALV ALV Keuze gebiedsplan
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Green deal regio
Partijen uit de regio bundelen in een 
samenwerkingsovereenkomst om externe partijen te 
ontmoedigen

Scenario’s gebiedsplan
Overeenkomstig met de Regionale Energiestrategie én de visie van 
de gemeente een lokaal gebiedsplan opstellen met daarin wenselijke 
locaties en randvoorwaarden. 
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Verkenning projecten
Op basis van gebiedsplan concreet invulling geven aan de ontwikkeling 
en realisatie van zon- en windprojecten

Ledenwerving
Draagvlak en proces-
participatie vraagt om 
substantieel aantal 
leden uit de regio. 

Missie 
De gebiedscoöperaties

met boeren, burgers en bedrijven 
dragen bij aan een vitaal én 
duurzaam Land van Maas.

Onze leefruimte, 
ons landschap en dus 
ook onze energie! 

Regie in lokale handen
Samen met lokale inwoners de 

ontwikkeling en realisatie van 

hernieuwbare energieprojecten 

organiseren

Opbrengsten 
Opbrengsten vloeien terug naar 

lokale gemeenschap waardoor 

evenwichtige verdeling lusten 

en lasten ontstaat 

Opstellen gebiedsplan
Op basis van Regionale Energiestrategie en 

wensen van de gemeente. Voorwaarden:

verdeling lusten en lasten

verbinden en betrekken van leden met grond

stem bij de ontwikkeling van projecten door leden

Coöperatie ontwikkelt projecten 
Op basis van gebiedsplan en voorwaarden van  

leden worden haalbare projecten verkend en 

ontwikkeld

Financieel rendement
Leden krijgen bij haalbare projecten de eerste 

mogelijkheid om financieel te participeren en 

rendement te ontvangen 

Gebiedsplan

Voor wie?
Enkel inwoners van Maas en Waal of 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,-

Lidmaatschap

Vraagstukken
Grootschalige energieprojecten

Ruimtelijk
• Veel interesse grondposities

• Regie locaties bij externe

partijen NIET bij lokale bewoners

Sociaal
• Sprake van onredelijke 

verdeling lusten en lasten

• Toename weerstand: 

 lokale splijtzwam 

Fase 1 Tot 1 jan. 2021

Oplossingen


