
 

 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 26 april 2022 

Registratie nummer 
Voorstelnummer 

: GZDGWB378531/378561 
: RV2022/046 

Portefeuillehouder : Annet IJff 

Bijlage(n) : 3; Begeleidend schrijven, plattegrond en tekening PV-systeem 

Onderwerp : Nieuwe alternatieve locatie teeltondersteunende voorziening boven zacht 
  fruit in beleidskader Zon. 

 

 

Onderwerp 

Nieuwe alternatieve locatie voor teeltondersteunende voorzieningen boven zacht fruit. 

 

Beslispunten 

1. Het principeverzoek voor de zonnepanelen als teeltondersteunende voorziening (TOV) boven 

aardbeien aan de Meersteeg 32c te Tricht te zien als alternatief voor twee locaties die niet 

doorgaan van de pilots TOV uit het beleidskader zon als teeltondersteunende voorziening.  

2. De verklaring van geen bedenkingen ook voor deze aanvraag van toepassing te verklaren en 

daarmee de vvgb voor twee locaties van één van de pilots die niet doorgaan in te trekken.  

 

Inleiding 

Op 30 september 2020 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Zon en het Beleidskader Zon als 

teeltondersteunende voorziening (TOV) vastgesteld. Een van de beslispunten van dat laatste 

Beleidskader was de goedkeuring aan een aantal pilots voor zonnepanelen als teeltondersteunende 

voorziening op 4 verschillende locaties in de gemeente, ingediend door 2 initiatiefnemers. De realisatie 

van deze 4 locaties is ook meegenomen in ons bod voor duurzame opwek in de Regionale 

Energiestrategie (RES) 1.0 van zomer vorig jaar.   

Per mail van 6 oktober is door 1 van de initiatiefnemers aangegeven dat hij geen gebruik zal maken 

van de optie om een teeltondersteunende voorziening te realiseren op 2 van zijn ingediende locaties. 

Daarmee komt er dus ruimte om een alternatieve locatie aan te wijzen.    

  

Samenvatting 

n.v.t. 

 

Besluitgeschiedenis 

30 september 2020: Beleidskader Zon vastgesteld door de gemeenteraad.  

 

Beoogd effect 

Een alternatieve locatie aan te wijzen als vervanging van twee locaties van een van de pilots 

Teeltondersteunende Voorzieningen uit het Beleidskader Zon, waarvan de initiatiefnemer zich heeft 

teruggetrokken.  
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Argumenten 

1.1 Vanwege het niet doorgaan van een tweetal locaties wordt de leemte die daardoor ontstaat 

opgevuld met dit alternatief. 

In ons gemeentelijk bod bij de RES 1.0 is rekening gehouden met de ontwikkeling van alle pilots die 

door de gemeente als locaties positief waren bestempeld bij de vaststelling van het beleidskader Zon 

als TOV.  De omvang van dit project heeft een maximale oppervlakte van 6,8 ha met ruim 24.000 

panelen boven aardbeien.  

 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het betreft hier een pilot in het kader van het beleidskader Zon. Het betreft geen tijdelijke situatie, 

maar een definitieve opstelling. 

De eigenaar van dit perceel heeft aangegeven dit niet te zien als een definitieve opstelling. De 

levensduur van zonnepanelen ongeveer 25 jaar.  

 

Financiën 

Dit initiatief heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. 

 

Communicatie 

Omdat het een principe verzoek betreft, wordt hier verder nog niet over gecommuniceerd. Wel zal de 

initiatiefnemer worden verzocht om zijn initiatief te communiceren naar de directe omgeving.  

 

Uitvoering/Planning 

Na goedkeuring door uw raad van dit principeverzoek, zal de initiatiefnemer worden gevraagd een 

aanvraag Omgevingsvergunning te doen, die dan de gebruikelijke procedure doorloopt.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De loco-secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman                          Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2022, 

 

besluit: 

 

1. Het principeverzoek voor de zonnepanelen als teeltondersteunende voorziening (TOV) boven 

aardbeien aan de Meersteeg 32c te Tricht te zien als alternatief voor twee locaties die niet 

doorgaan van de pilots TOV uit het beleidskader zon als teeltondersteunende voorziening.  

2. De verklaring van geen bedenkingen ook voor deze aanvraag van toepassing te verklaren en 

daarmee de vvgb voor twee locaties van één van de pilots die niet doorgaan in te trekken.  

  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/046, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff                  Servaas Stoop 

 

 


