
Geldermalsen, 28 oktober 2022

Geacht College en leden van de gemeenteraad van de gemeente Buren,

We worden met zijn allen hard geraakt door de voortdurende energiecrisis. Zo ook een van de economische 

paradepaardjes binnen de regio Rivierenland, de fruitsector. De fruitsector wordt nu geconfronteerd met een 

ongewenste situatie waar zij graag grip op willen krijgen. 

Omwille van de natuur zijn we al enige tijd actief bezig met onze Regionale Energie Strategie en schonere 

energievormen. Een strategie gericht op het energieneutraal worden op lokaal niveau. De huidige kostprijs van 

energie functioneert nu als aanjager voor de doelstelling om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. 

Voor de fruitsector is dit geen mogelijkheid, maar bittere noodzaak. 

De fruitsector heeft laten zien dat zij in staat is om haar producten het jaar door plukvers te kunnen leveren. 

Hiermee kunnen zij iedere concurrentieslag aan. Voor het opslaan en het vers houden van het fruit is echter 

veel energie nodig. De sterke stijging van de energiekostprijs is direct van invloed op de kostprijs van het 

product. Dit is ongewenst voor de consument en nadelig voor de concurrentiepositie van de fruitsector. 

Veel fruitteeltbedrijven hebben al fors geïnvesteerd in zonne-energie. Een mooie stap voorwaarts binnen onze 

Regionale Energie Strategie. Er is echter meer nodig voor de doelstelling om lokaal energieneutraal te kunnen 

worden. We hebben het dan initieel over windenergie en een voorziening om energie op te kunnen slaan.

Door het hoge energieverbruik van de fruitsector is op lokaal niveau reeds een zware stroominfrastructuur 

aanwezig. Het elektriciteitsnet is op locatie dus al geschikt voor een zon- en windinvulling. 

Graag willen wij op korte termijn met u aan tafel om met elkaar te bezien hoe wij met elkaar de fruitsector 

energieneutraal kunnen maken. Wij stellen voor het gesprek te starten met de verantwoordelijke bestuurders 

voor duurzaamheid en economie. In dit gesprek stemmen wij de rest af.

Mocht u op voorhand vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze kwijt op:

energieneutralefruitteelt@jcvankessel.nl.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Gebr. Peters Fruithandel B.V., Oostveen Maurik B.V., 

Fruitstation Van Arkel B.V., Van Ossenbruggen Fruit B.V. 

Bijlagen
In bijgevoegde documenten geven wij nader tekst en uitleg over de noodzakelijke elementen om onze doelstelling te halen.

• Energieneutrale fruitteelt

• Factsheet Energieneutrale fruitteelt

   met zon en wind. 


