
 

   

Acties Glastuinbouw Nederland Energiecrisis 
 
Overzicht van berichten op de website van Glastuinbouw Nederland met betrekking tot de energie-
crisis. De berichten zijn zo goed mogelijk gerubriceerd. Per categorie staat het meest actuele be-
richt bovenaan. Het overzicht omvat de periode september 2021 t/m juli 2022. 

 

Lobby in Den Haag en Brussel 
- Glastuinbouw katalysator Europees gasbesparingsplan > link 
- Glastuinbouw Nederland blij met inzet Tweede Kamer op tijdelijke correctierege-

ling SDE > link 
- Europa koester nulbelasting in energiebelastingrichtlijn voor groene glastuinbouw > 

link 
- Glastuinbouw slaakt noodkreet om energieprijzen; ons failliet is bom onder natio-

naal klimaatbeleid > link 
- Terugkoppeling eerste bestuurlijke overleg energietransitie > link 
- Groene glastuinbouw verlangt stimulerend Europees klimaatbeleid > link 
- Maak Nederlandse land- en tuinbouw klimaatkampioen > link 
- Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) in de kas; overheid is hard nodig om 

duurzaam te telen > link 
- Brede meerderheid Kamer verwerpt motie aardgas in sierteelt > link 
- Klimaatminister: Groot risico vertrek glastuinbouw naar buitenland bij Europese 

CO2-prijzen > link 
- Rijksaanpak vraagt nog concreet handelingsperspectief klimaatneutrale glastuin-

bouw > link 
- Glastuinbouw kan versneld verduurzamen maar gezamenlijkheid is vereist > link 
- EU kondigt steunpakket land- en tuinbouw aan; Kabinet is nu aan zet > link 
- Standpunten Glastuinbouw Nederland voor SDE-debat Tweede Kamer > link 
- Telers en Glastuinbouw Nederland tevreden over bezoek ministers Staghouwer en 

Jetten > link 
- Meeste moties Tweede Kamer over energieprijzen en CO2 aangenomen > link 
- Ministers Jetten en Staghouwer in gesprek met telers over energiecrisis > link 
- Brussel werkt aan compensatieregeling voor dure gas glastuinbouw > link 
- Meerdere moties Tweede Kamer over hoge energieprijzen, CO2, ODE en SDE > link 
- Bestuurlijk overleg met LNV en EZK biedt lichtpuntje > link 
- Glastuinbouw Nederland verwacht concreet resultaat van bestuurlijk overleg LNV 

en EZK > link 
- Minister Jetten voorziet geen problemen met levering gas deze winter > link 
- Vooralsnog geen glastuinbouw in afschaffingsplan EZK > link 
- Kamerleden stellen vragen aan Kabinet over gevolgen hoge energieprijzen > link 
- Video terugblik overhandiging brandbrief hoge energieprijzen aan ministers Jetten 

en Staghouwer > link 
- Glastuinbouw Nederland voert gesprekken over leveringszekerheid met ministeries 

> link 
- Glastuinbouw Nederland volop in overleg met overheid over energieprijzen en mo-

gelijk gastekort > link 
- Kamervragen over CO2-voorziening glastuinbouw > link 

 

Glastuinbouw Nederland in de media 
- Glastuinbouw in de media: veel aandacht voor impact energieprijzen > link 
- Aandacht voor tegengas glastuinbouw op regionale radio > link 

 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-katalysator-europees-gasbesparingsplan/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-blij-met-inzet-tweede-kamer-op-tijdelijke-correctieregeling-sde/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/europa-koester-nulbelasting-in-energiebelastingrichtlijn-voor-groene-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-slaakt-noodkreet-om-energieprijzen-ons-failliet-is-bom-onder-nationaal-klimaatbeleid/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/terugkoppeling-eerste-bestuurlijke-overleg-energietransitie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/groene-glastuinbouw-verlangt-stimulerend-europees-klimaatbeleid/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/maak-nederlandse-land-en-tuinbouw-klimaatkampioen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/europarlementarier-bert-jan-ruissen-sgp-in-de-kas-overheid-hard-nodig-om-duurzamer-te-telen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/brede-meerderheid-kamer-verwerpt-moties-aardgas-in-sierteelt/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/klimaatminister-groot-risico-vertrek-glastuinbouw-naar-buitenland-bij-europese-co2-prijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/rijksaanpak-vraagt-nog-concreet-handelingsperspectief-klimaatneutrale-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouwsector-kan-versneld-verduurzamen-maar-gezamenlijkheid-is-vereist/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/eu-kondigt-steunpakket-land-en-tuinbouw-aan-kabinet-is-nu-aan-zet/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/standpunten-glastuinbouw-nederland-voor-sde-debat-tweede-kamer/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/telers-en-glastuinbouw-nederland-tevreden-over-bezoek-ministers-staghouwer-en-jetten/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/meeste-moties-tweede-kamer-over-energieprijzen-en-co2-aangenomen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/ministers-jetten-en-staghouwer-in-gesprek-met-telers-over-energiecrisis/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/brussel-werkt-aan-compensatieregeling-voor-dure-gas-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/meerdere-moties-tweede-kamer-over-hoge-energieprijzen-co2-ode-en-sde/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/bestuurlijk-overleg-met-lnv-en-ezk-biedt-lichtpuntje/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-verwacht-concreet-resultaat-van-bestuurlijk-overleg-lnv-en-ezk/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/minister-jetten-voorziet-geen-problemen-met-levering-gas-deze-winter/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vooralsnog-geen-glastuinbouw-in-afschakelplan-ezk/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kamerleden-stellen-vragen-aan-kabinet-over-gevolgen-hoge-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/video-terugblik-overhandiging-brandbrief-hoge-energieprijzen-aan-ministers-jetten-en-staghouwer/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-voert-gesprekken-over-leveringszekerheid-met-ministeries/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-volop-in-overleg-met-overheid-over-energieprijzen-en-mogelijk-gastekort/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kamervragen-over-co2-voorzieninig-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-in-de-media-veel-aandacht-voor-impact-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/aandacht-voor-tegengas-glastuinbouw-op-regionale-radio/


 

   

- Ed Nijpels: onbenut investeringsplan glastuinbouw biedt goede kansen voor ver-
snelde klimaattransitie > link 

- Glastuinbouw in de media: Adri Bom-Lemstra bij Goedemorgen Nederland > link 
- Glastuinbouw in de media: Bedrijfsleven moet zelf de broek ophouden > link 
- Glastuinbouw in de media: Noodsignaal Glastuinbouw Nederland breed uitgedragen 

> link 
- Glastuinbouw in de media: Glastuinbouw Nederland over energie en krapte op de 

arbeidsmarkt > link 
- Glastuinbouw in de media: Veel aandacht voor overhandiging brandbrief > link 
- Glastuinbouw in de media: Glastuinbouw Nederland en telers over impact hoge 

energieprijzen > link 
- Glastuinbouw in de media: Glastuinbouw Nederland luidt noodklok over gasprijs > 

link 
- Glastuinbouw in de media: Maar CO2 glastuinbouw niet zonder slag of stoot > link 
- Glastuinbouw in de media: Bijlage duurzaam leven bij dagblad Trouw > link 
- Glastuinbouw in de media: Telers en Glastuinbouw Nederland over impact gasprijs > 

link 
- Glastuinbouw in de media: Veel aandacht voor hoge gasprijs > link 

 

Persberichten en evenementen Glastuinbouw Nederland over energie 
- Belangrijke bijdrage glastuinbouw aan energietransitie wordt onvoldoende belicht > 

link 
- Zet Nederlandse kas niet in de kou, rek steunmaatregelen in Europa gelijk > link 
- Glastuinbouw doet aanbod aan politiek en maatschappij > link 
- Terugkijken online spreekuur energiecrisis > link 
- Steun de glastuinbouw en red daarmee ook de energietransitie > link 
- Glastuinbouwsector overhandigt brandbrief energieprijzen aan ministers Jetten en 

Staghouwer > link 
- Terugkijken online spreekuur energieprijzen > link 
- Glastuinbouw Nederland verwacht daadkracht Kabinet nu gaslevering mogelijk in 

het geding komt > link 
- Wie heeft de glazen bol voor energievraagstukken? > link 
- Hoge energieprijzen zorgen bij helft glastuinbouwondernemers voor kostenstijging > 

link 
- Energiesessie: strategie bepalen is voor iedereen het credo > link 
- Hoge gasprijs zit glastuinbouw in de weg bij verdere verduurzaming > link 
- Strategische energiesessie, wat kan ik nu doen en waar moet ik in de toekomst op 

letten > link 
- Energieprijzen: probleem concreter, noodzaak van hulp steeds groter > link 
- Inventarisatie Tuinbouw Overlegteam: vooral tuinder voelt pijn van hoge energie-

prijzen > link 
- Glastuinbouw formeert crisisteam vanwege enorme impact hoge energieprijzen > 

link 
- Stijgende energieprijzen onderstrepen belang energietransitie > link 

 

Informatie Adri Bom-Lemstra in Kas Topics 
- Kas Topics 14 juli 2022 SDE en Warmteprojecten > link 
- Kas Topics 5 juli 2022 Afschakelplan en wetsvoorstellen > link 
- Kas Topics 21 juni 2022 Circulaire plannen en stikstof > link 
- Kas Topics 2 juni 2022 Leveringsstop gas Rusland > link 
- Kas Topics 5 mei 2022 Energietransitie > link 
- Kas Topics 21 april 2022 Aanbod energietransitie > link 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/ed-nijpels-onbenut-investeringsplan-glastuinbouw-biedt-goede-kansen-voor-versnelde-klimaattransitie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-in-de-media-adri-bom-lemstra-bij-goedemorgen-nederland-en-radio-1-over-gaslevering/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-in-de-media-bedrijfsleven-moet-zelf-de-broek-ophouden/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-in-de-media-noodsignaal-breed-uitgedragen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-media-glastuinbouw-nederland-over-energie-en-krapte-op-arbeidsmarkt/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-in-de-media-veel-aandacht-voor-overhandiging-brandbrief-energie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-media-glastuinbouw-nederland-en-telers-over-impact-hoge-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-media-glastuinbouw-nederland-luidt-noodklok-over-gasprijs/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-vakmedia-meer-co2-glastuinbouw-niet-zonder-slag-of-stoot/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-media-bijlage-duurzaam-leven-bij-dagblad-trouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/in-de-media-telers-en-glastuinbouw-nederland-over-impact-gasprijs/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-in-de-media-veel-aandacht-voor-hoge-gasprijs/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/belangrijke-bijdrage-glastuinbouw-aan-energietransitie-wordt-onvoldoende-belicht/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/zet-nederlandse-kas-niet-in-de-kou-trek-steunmaatregelen-in-europa-gelijk/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-doet-aanbod-aan-politiek-en-maatschappij/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/terugkijken-online-spreekuur-energiecrisis/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/steun-de-glastuinbouw-en-red-daarmee-ook-de-energietransitie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouwsector-overhandigt-brandbrief-energieprijzen-aan-ministers-jetten-en-staghouwer/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/terugkijken-online-spreekuur-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-verwacht-daadkracht-kabinet-nu-gaslevering-mogelijk-in-het-geding-komt/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/wie-heeft-de-glazen-bol-voor-energievraagstukken/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/hoge-energieprijzen-zorgen-bij-helft-van-de-glastuinbouwondernemers-voor-kostenstijging-1/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/energiesessie-strategie-bepalen-is-voor-iedereen-het-credo/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/hoge-gasprijs-zit-glastuinbouw-in-de-weg-bij-verdere-verduurzaming/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/strategische-energiesessie-wat-kan-ik-nu-doen-en-waar-moet-ik-in-de-toekomst-op-letten/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/energieprijzen-probleem-concreter-noodzaak-van-hulp-steeds-groter/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/inventarisatie-tuinbouw-overlegteam-vooral-tuinder-voelt-pijn-van-hoge-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-formeert-crisisteam-vanwege-enorme-impact-hoge-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/stijgende-energieprijzen-onderstrepen-belang-energietransitie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-circulaire-kas-en-stikstofplannen-van-het-kabinet-1-1/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-circulaire-kas-en-stikstofplannen-van-het-kabinet-1/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-circulaire-kas-en-stikstofplannen-van-het-kabinet/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-leveringstop-gas-rusland-aan-nederland-debat-gewasbescherming-kom-in-de-kas/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-energietransitie-en-waterkwaliteit/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-floriade-en-ons-aanbod-voor-de-energietransitie/


 

   

- Kas Topics 12 april 2022 Politiek over energietransitie > link 
- Kas Topics 24 maart 2022 Politiek over energiecrisis > link 
- Kas Audio Topics 15 maart 2022 Borgstellingsregeling > link 
- Kas Audio Topics 10 maart 2022 Bestuurlijk overleg politie > link 
- Kas Topics 8 maart 2022 Oekraïne en energiecrisis > link 
- Kas Topics 24 februari 2022 Situatie Oekraïne > link 
- Kas Topics 10 februari 2022 Debatten in Tweede Kamer > link 
- Kas Topics 27 januari 2022 Energieprijzen > link 
- Kas Topics 13 januari 2022 Energieprijzen > link 
- Kas Audio Topics 24 december Werken aan brandbrief > link 
- Kas Audio Topics 22 december 2021 Contact met overheid > link 
- Kas Topics 16 december 2021 Reactie coalitieakkoord > link 
- Kas Topics 2 december 2021 Energieprijzen > link 

 

Reacties Glastuinbouw Nederland op informatie derden 
- DNB: energie-intensieve bedrijven ,et liquiditeitsproblemen gebaat bij overheidsga-

rantie > link 
- Groen licht collectieve warmteprojecten dankzij groeifonds > link 
- Nog veel onduidelijk over verplicht afschakelen gasverbruik > link 
- Reactie op klimaat- en transitiefonds: maak glastuinbouw via publieke infrastruc-

tuur klimaatkampioen > link 
- Huidig sectorsysteem en verlaagd tuinbouwtarief ketelgas t/m 2024 > link 
- Systematiek subsidies duwt duurzame glastuinbouwbedrijven terug naar aardgas > 

link 
- Gasprijs daalt door lng-aanvoer maar blijft hoog > link 
- Nieuwe regering erkent potentie glastuinbouw op gebied van verduurzaming > link 

 

Reacties en betrokkenheid praktijkverhalen 
- Standpunt EZK over diepe geothermie in gesteende frustreert telers in Brabant en 

Limburg > link 
- Liander en glastuinbouw maken werk van verhoging netcapaciteit > link 
- Start bouw CO2-afvanginstallatie van Twence voor glastuinbouw > link 
- Aardwarmte N-Brabant en Limburg centraal tijdens werkbezoek Adri Bom-Lemstra > 

link 
- Mogelijkheden energietransitie voor telers Erica en Klazienaveen > link 
- Energietransitie Zuidwest-Nederland; behoefte aan gebiedsgerichte aanpak > link 

 
 
Zoetermeer, 31 juli 2022 

 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-publieke-website-aanbod-politiek-over-energie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-overleg-met-de-politiek-over-de-energiecrisis/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kas-audiotopics-borgstellingsregeling-gasmarkt-energietransitie/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kas-audiotopics-bestuurlijk-overleg-kamer-moties-energieprijzen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-oorlog-in-oekraine-energiecrisis/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-situatie-in-oekraine-gietwatervoorziening/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-debatten-in-de-tweede-kamer-over-energie-en-arbeidskrapte/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-energieprijzen-gewasbescherming/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-energieprijzen-en-cao/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kas-audiotopics-energie-2-werken-aan-brandbrief/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kas-audiotopics-energie-1-contact-met-overheid/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-reactie-glastuinbouw-nederland-op-coalitieakkoord/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/kastopics-waterkwaliteit-energieprijzen-en-fossielvrij-telen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/dnb-energie-intensieve-bedrijven-met-liquiditeitsproblemen-gebaat-bij-overheidsgaranties/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/groen-licht-voor-collectieve-warmteprojecten-dankzij-groeifonds/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/nog-veel-onduidelijk-over-verplicht-afschakelen-gasverbruik/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/reactie-op-klimaat-en-transitiefonds-maak-glastuinbouw-via-publieke-infrastructuur-klimaatkampioen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/huidig-sectorsysteem-en-verlaagd-tuinbouwtarief-ketelgas-tm-2024/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/systematiek-subsidies-duwt-duurzame-glastuinbouwbedrijven-terug-naar-aardgas/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/gasprijs-daalt-door-lng-aanvoer-maar-blijft-hoog/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/nieuwe-regering-erkent-potentie-glastuinbouw-op-gebied-van-verduurzaming/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/standpunt-ezk-over-diepe-geothermie-in-gesteente-frustreert-telers-in-brabant-en-limburg/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/liander-en-glastuinbouw-maken-werk-van-verhoging-netcapaciteit/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/start-bouw-co2-afvanginstallatie-van-twence-voor-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/aardwarmte-noord-brabant-en-limburg-centraal-tijdens-werkbezoek-adri-bom-lemstra/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/mogelijkheden-energietransitie-voor-telers-ericaklazienaveen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/energietransitie-zuidwest-nederland-behoefte-aan-gebiedsgerichte-aanpak/

