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Onderwerp 

Realisatie proefopstelling agri-PV ten behoeve van kersenteelt aan de Deilsegraaf 1 te Enspijk. 

  

Kennisnemen van 

Het voornemen om een proefopstelling voor teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van 

zonnepanelen (agri-PV) te realiseren ten behoeve van kersenteelt aan de Deilsegraaf 1 te Enspijk. 

 

Inleiding 

Aan de Deilsegraaf 1 in Enspijk is een fruitbedrijf gevestigd dat zich richt op de teelt van kersen. In het 

eerste kwartaal van 2022 wordt hier gestart met de realisatie van een proefopstelling voor 

teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van zonnepanelen ten behoeve van de kersenteelt op 

dit perceel. Het gaat om een oppervlakte van ca. 1200 m2. De proefopstelling vervangt gedeeltelijk de 

reeds bestaande teeltondersteunende voorzieningen die op het perceel aanwezig zijn.  

  

Kernboodschap 

De proefopstelling is een gezamenlijk initiatief van GroenLeven, een ontwikkelaar van zonne-

energieprojecten met de focus op dubbelfuncties en de fruitteler. Het doel van de proefopstelling is 

om te onderzoeken wat het effect van agri-PV is op de kersen. GroenLeven heeft in samenwerking met 

diverse Nederlandse fruittelers al meerdere proefopstellingen boven zacht fruit gerealiseerd. Een 

proefopstelling voor de kersenteelt ontbreekt echter nog. Agri-PV heeft een aantal belangrijke 

voordelen ten opzichte van traditionele teeltondersteunende voorzieningen: 

 

- Betere bescherming tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, storm en hagel 

waardoor de kans op schade en daardoor laagwaardig product wordt verminderd/voorkomen. 

- Betere arbeidsomstandigheden. De temperatuur onder folie is aanmerkelijk hoger dan onder 

zonnepanelen. 

- De panelen hebben een dubbelfunctie waardoor tevens duurzame energie wordt opgewekt. 

- Het aanbrengen, verwijderen en vervangen van plastic folie is niet langer nodig. 

- Een aanzienlijke reductie van het gebruik van plastic folie. 

 

Het onderzoek zal in samenwerking met de Fruit Tech Campus worden uitgevoerd. Om deze 

proefopstelling te realiseren, zal een omgevingsvergunning voor de duur van 5 jaar worden verleend. 
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Het besluit om de vergunning te verlenen is gedelegeerd aan de wabo-werkgroep. Na deze 

proefperiode wordt de installatie verwijderd of wordt er een nieuwe tijdelijke of definitieve 

omgevingsvergunning aangevraagd.  

 

 
Figuur 1: Locatie plangebied 

 

 
Figuur 2: Voorbeeld opstelling agri-PV 
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Figuur 3: Voorbeeld opstelling agri-PV 

  

Consequenties 

Agri-PV zal naar verwachting een positief effect hebben op de teelt van kersen op het perceel. Evenals 

bij het gebruik van traditionele teeltondersteunende voorzieningen, blijft het innetten van het fruit ter 

bestrijding van de Aziatische fruitvlieg wel nodig. Naast het rendement dat de panelen opleveren voor 

de fruitteler, draagt het opwekken van duurzame energie bij aan de klimaatdoelstellingen van de 

gemeente West Betuwe. De ruimtelijke consequenties zijn daarnaast gering. Agri-PV heeft een nette en 

moderne uitstraling. De proefopstelling is bovendien gelegen aan de achterzijde van het perceel, achter 

diverse velden met traditionele teeltondersteunende voorzieningen. De opstelling wordt op geruime 

afstand van de openbare weg geplaatst waardoor deze grotendeels aan het zicht worden onttrokken.  

  

Financiën 

De kosten die zijn gemoeid met het realisatie van agri-PV en het verkrijgen van de 

omgevingsvergunning, zijn voor rekening van de initiatiefnemers. Voor de gemeente West Betuwe zijn 

er geen financiële consequenties. 

  

Communicatie 

N.v.t. 

  

Vervolg 

GroenLeven heeft een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 5 jaar 

ingediend via het Omgevingsloket. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend en wanneer er geen 

bezwaar wordt aangetekend tegen de omgevingsvergunning, kan na 6 weken worden gestart met de 

realisatie van de proefopstelling.  
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Bijlage(n) 

Geen. 

  

  

  

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-secretaris,              de burgemeester, 

Philip Bosman             Servaas Stoop 

  

 

 


