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1  Team Energie werkt met het 

team Regio aan de uitvoering 

van het Klimaatakkoord door 

samen plannen te maken 

voor de verkenning en  

realisatie van businesscases 

voor het ontwikkelen van  

CO2 vrije projecten, zoals 

geothermie, restwarmte en 

warmtepomptoepassingen  

in de glastuinbouwgebieden. 

2  Binnen Het Nieuwe Telen 

wordt gewerkt aan een  

sterkere verbinding met het 

team Netwerk en aan een  

inhoudelijke verbreding met 

de teams Plantgezondheid  

en Water & Omgeving. 

3  Het team Energie gaat vijf  

tot tien landelijke commissies 

bezoeken om het klimaat- 

beleid bij de achterban te 

toetsen en te verdiepen. 

1  De CO2-voorziening uitbreiden naar 2 Mton in 2030. Hiervoor moeten 

belemmeringen worden omgezet in oplossingen door uitbreiding 

SDE-subsidie, CO2 -hergebruik (CCU) volwaardig inzetten naast  

CO2-opslag (CCS), maximaal inzetten van Bio-CO2 en erkenning  

van de gerealiseerde CO2-reductie. 

2  Beïnvloeding van het huidige beleid inzake Opslag Duurzame Energie 

(ODE) elektriciteit om te komen tot een grondige herziening van het 

fiscale systeem gecombineerd met een stimulans voor bedrijven  

om de CO2-reductie te stimuleren.

3  Kennisontwikkeling en – uitwisseling rondom innovaties vanuit het 

programma Kas als Energiebron.

4  De mate van eerlijke concurrentie en gelijke wetgeving voor  

glastuinbouwbedrijven binnen Europa onderzoeken mede in relatie  

tot de EU-ETS en Europese Green Deal.

5  Vertalen van de ambities en randvoorwaarden uit het Klimaatakkoord 

in een Convenant Energietransitie 2030.

6  Ontwikkelen van energiegebiedsvisies voor alle glastuinbouwregio’s  

in samenwerking met Greenports Nederland.

7  Inzet plegen op verbeteringen in de subsidieregelingen EG, MEI en 

SDE++. 

De Nederlandse glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om deze ambitie te realiseren, is het een voorwaarde dat de huidige gas-infrastructuur 

en de WKK de komende jaren beschikbaar blijven, voldoende externe CO2 beschikbaar komt en de systematiek van de ODE-heffing wordt verbeterd.  

SPEERPUNTEN

AMBITIE

VERSTERKING TUSSEN TEAMS LEDEN & RELATIES

•   De informatievoorziening van 

het klimaat- en energiebeleid 

beter aan laten sluiten op de 

behoeften van de leden door 

de kennis praktischer aan te 

bieden. 

Energie

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

De Nederlandse glastuinbouw is pionier in de ontwikkeling en  

toepassing van energiebesparende strategieën en duurzame  

energietechnologieën waarmee de bedrijven een bijdrage leveren  

aan de vermindering van de CO2-emissie en een impuls geven  

aan de (energie)verduurzaming in hun regio.
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