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Het politieke landschap is na de verkiezingen van afgelopen jaar nog sterker verdeeld dan voorheen met een variatie aan  

kleine partijen. Al deze partijen proberen zich te onderscheiden van de rest. Of dit ten goede komt aan de toekomst van het  

Nederlandse bedrijfsleven is de vraag. 

Ook in Europa zien we het politieke klimaat veranderen. Met de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU zich 

ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Als tussenstap heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd, 

want de emissies moeten tegen die tijd met minstens 55% naar beneden. Dat zijn flinke stappen waar wij als sector vanuit  

Verantwoorde Glastuinbouw hard aan werken. Bijvoorbeeld via het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030,  

maar ook via de Kas als Ecosysteem. In dit jaarplan leest u daar meer over. 

Ook bouwen we het komende jaar verder aan ons thema Gezondheid & Geluk. Dit doen we om een verantwoorde, financieel

gezonde en toekomstbestendige sector te zijn en te blijven, die een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van  

maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Belangrijk is de rol die ondernemers hierin  

hebben. Iedere ondernemer heeft als ambassadeur de taak om de waarde van bloemen, planten, groenten en fruit actief uit  

te dragen. Vanuit Glastuinbouw Nederland kunt u hiervoor inspirerende tools verwachten, waarmee u zelf de dialoog voor 

de samenleving met uw omgeving kan starten. 

Tot slot raad ik u allen aan om in 2022 een bezoek te brengen aan de Floriade in Almere. Neem iemand mee die nog niet  

bekend is met de Nederlandse glastuinbouw en laat hem of haar de wondere wereld van The Green House zien. 

Ruud Paauwe 
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Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering  

van het gewasoverstijgend onderzoek voor drie innovatieprogramma’s, 

namelijk Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en 

Glastuinbouw Waterproof. Dit onderzoek wordt gefinancierd door alle  

glastuinbouwbedrijven in Nederland. Inmiddels zijn 56 projecten  

gehonoreerd voor de verschillende programma’s. Speerpunten  

voor 2022 zijn:

•  De verlenging van de verbindend verklaring 2023 t/m 2027;

•   Evaluatie van de onderzoeksprioriteiten en de eerste reeks  

afgeronde projecten;

•  Vergroten van de bekendheid van KijK binnen de glastuinbouwsector. 

De werkorganisatie gaat in 2022 een training volgen in het kader van  

multidisciplinair werken. Doordat de activiteiten van Glastuinbouw  

Nederland vaak vragen om verschillende vaardigheden, capaciteiten  

en denkpatronen kan een multidisciplinaire aanpak zorgen voor betere  

resultaten. Deze training heeft tot doel meer inzicht te krijgen over  

elkaars kernkwaliteiten, een effectieve onderlinge communicatie  

en een betere samenwerkings- en overlegstructuur, geborgd door  

enkele procedureafspraken. 

De koers van Glastuinbouw Nederland, zoals verwoord in de visie 

Verantwoorde Glastuinbouw, bestaat uit een aantal lange termijn ambities 

in het kader van de circulaire glastuinbouw. In 2022 gaan we deze 

ambities verbinden aan ons nieuwe thema Gezondheid & Geluk. 

Daarnaast worden voor de thema’s transitiepaden ontwikkeld, waarmee 

per jaar zichtbaar wordt welke acties nodig zijn om richting de lange 

termijn ambities te bewegen. 

KENNIS IN JE KAS

MULTIDISCIPLINAIR WERKEN VERANTWOORDE GLASTUINBOUW 2.0

Algemeen
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Publieke landingspagina

Vanuit de noodzaak tot een actieve verbinding met de samenleving 

lanceert Glastuinbouw Nederland in het voorjaar van 2022 een publieke 

landingspagina met content over de glastuinbouw. Dit onderdeel van de

website bevat inspirerende en informerende content voor een breed publiek.

Actieve PR

Werken aan de voortdurende verbetering van de beeldvorming over de 

glastuinbouw door adequaat te reageren op media en een actieve pr-inzet. 

Vanuit een content jaarkalender worden diverse media actief benaderd 

en worden relaties met journalisten onderhouden.

Daarnaast de bestaande communicatiemiddelen interactief inzetten 

om onder leden en stakeholders de betrokkenheid bij onze organisatie 

en het inzicht met nadruk op actuele issues te vergroten. 

Floriade 2022

Maximale inzet om van The Green House op de Floriade een succes te 

maken. Inzet is gericht op het ontwikkelen van een communicatiestrategie 

voor de gehele kas en te zorgen voor de nodige pr-ondersteuning. 

Optimale inzet middelen

Optimaliseren van de huidige informatie- en kennisoverdracht via de eigen

mediakanalen door nadrukkelijk vanuit Glastuinbouw Nederland te praten

en de autoriteit van specialisten en coördinatoren te benadrukken. Tevens 

de mediakanalen up-to-date houden.

Glastuinbouw Nederland wil autoriteit zijn op het gebied van de 

glastuinbouw door zichtbaar te zijn binnen en buiten de sector, 

duidelijke en transparante argumentatie en rekening te houden 

met de gevoeligheden in de samenleving. 

SPEERPUNTEN

AMBITIE

Communicatie
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Interne contacten

Verbetering van de interne contacten met de teams Arbeid, Energie en 

Water & Omgeving. Van belang is dat de teams op verzoek snel en 

adequaat aangeven of bepaalde dossiers/ontwikkelingen die in Brussel 

voorbijkomen, relevant zijn voor de glastuinbouw.

Brusselse contacten

Opbouwen van Brusselse contacten in het politieke veld van de tuinbouw-

sector en tuinbouwoverstijgende onderwerpen die de sector echter wel 

raken, zoals Energie en Due Diligence.

‘Farm-to-Fork’- en EU-Biodiversiteitsstrategie

Middels publieke consultaties, roadmaps en vergaderingen met politici, 

adviseurs en Europese ambtenaren i.s.m. andere Nederlandse 

ketenpartijen de standpunten van Glastuinbouw Nederland m.b.t. de 

‘Farm-to-Fork’- en EU-Biodiversiteitstrategieën 2030  weergeven in  

heldere position papers. Daarbij voortdurend aandacht vragen voor de 

verduurzamingsslag en innovatie van de Nederlandse glastuinbouw- 

ondernemers. Inzet o.a. op versnelde toelating van laag-risico middelen, 

biostimulanten, nieuwe veredelingstechnieken en het Europese deel 

van het dossier veenvrije potgrond/substraat.

Glastuinbouw = high tech

De Nederlandse glastuinbouw profileren als hoogtechnologische en 

circulaire sector in Europese debatten over duurzaamheid.

Copa-Cogeca

De samenwerking binnen de werkgroep Flowers & Plants van Copa-

Cogeca (voorzitter Eveline Herben) versterken om de Nederlandse 

sierteeltbelangen te behartigen. In 2020 is hierin het dossier veenvrije 

potgrond/substraat ingebracht. Mogelijk kunnen op die manier ook 

andere dossiers onder de aandacht worden gebracht.

Glastuinbouw Nederland wil, samen met EU-lobbyisten van 

ketenpartners, een krachtige Brusselse lobby neerzetten om daarmee 

de belangen van de glastuinbouw beter voor het voetlicht te brengen 

en duidelijk te maken dat de glastuinbouw op een verantwoorde manier 

bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van EU-burgers.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

Beleidsbeïnvloeding EU
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Verbinding met de visie

De knelpunten en uitdagingen van vandaag beter verbinden met  

Verantwoorde Glastuinbouw, de toekomstvisie van de glastuinbouw.  

Dit vraagt om maatwerk per gewasgroep, heldere transitiepaden en 

het stellen van prioriteiten in afstemming met de actieve leden in 

het netwerk.

Samenwerking met themaspecialisten

Het effectief verbinden van actuele vraagstukken vanuit het netwerk 

aan de thema’s door het versterken van de interne dialoog met beleids-  

en themaspecialisten. 

Thema- en gewasoverstijgend onderzoek

Verbetering van de aansluiting bij het netwerk en de procesaansturing 

van het thema- en gewasoverstijgend onderzoek. Dit betreft vaak  

publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS’en) waarbij meerdere 

gewasgroepen zijn betrokken.

Introductie nieuwe thema’s

De netwerkcoördinatoren fungeren als verbindinde schakel bij de 

invoering van nieuwe thema’s in het netwerk, zoals Gezondheid & Geluk 

en Digitalisering & Robotisering. 

Veiligheid op de werkvloer

Samen met het team Arbeid het thema veilg werken en robotisering 

agenderen bij de verschillende gewasgroepen. 

Gewasoverstijgende kennisuitwisseling

Organiseren van meer gewasoverstijgende kennisuitwisseling  

tussen ondernemers van potplanten, snijbloemen, glasgroenten 

en zachtfruit onder glas.

Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk 

zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw, waarin 

effectieve gewasgerichte kennisontwikkeling en –uitwisseling de 

hoogste prioriteit heeft.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

Netwerk
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Sectorbranding

Glastuinbouw Nederland neemt het initiatief om samen met andere 

ketenpartners een langdurige imagovormende arbeidsmarktcampagne 

te starten. De werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw  

(HCA) 2022 staat in het teken van dit onderwerp. 

Leren op de werkvloer

Via Kasgroeit zet Glastuinbouw Nederland in op activiteiten om de  

leercultuur op glastuinbouwbedrijven te vergroten. Hiervoor wordt  

het scholingsbeleid (subsidies & regelingen) via Colland Arbeidsmarkt 

passender gemaakt. Ook gaat Glastuinbouw Nederland diverse 

werkmethodieken beschikbaar stellen in het kader van personeels-

ontwikkeling.  

Samenwerking tussen onderwijs, kennis en bedrijven versterken

Samen met regio- en netwerkcoördinatoren zorgt het team Arbeid dat de 

kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen wordt versterkt met 

als doel betere aansluiting van het onderwijs bij de praktijk. Daarmee 

willen wij meer jeugd interesseren voor de glastuinbouw en zorgen dat  

zij praktijkgericht onderwijs kunnen volgen.

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Glastuinbouw Nederland werkt samen met LTO Nederland en partners  

binnen Greenports Nederland aan een Masterplan Arbeidsmarktkrapte. 

Hierin komen concrete acties voor zowel de lobby als projecten ter  

ondersteuning van werkgevers, gericht op vergroten van het aanbod  

en beperken van de uitstroom.

Veilige en gezonde werkomgeving

Via Stigas wordt gewerkt aan de uitrol van de bewustwordingscampagne 

‘Wat kan jou nou gebeuren?’ gericht op werkgevers om alert te zijn op een 

veilige en gezonde werkomgeving. 

Cao Glastuinbouw

Tot stand brengen van een sterk vereenvoudigde algemeen verbindend 

verklarende cao, die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de 

gehele glastuinbouwsector. De ingangsdatum is zo kort mogelijk na 

1 januari 2022. Aansluitend vindt een voorlichtingscampagne richting 

werkgevers en werknemers plaats.

De glastuinbouw wil bekend staan als een goede en aantrekkelijke 

werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, 

een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer. 

SPEERPUNTEN AMBITIE

Arbeid

glastuinbouwnederland.nl
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De werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs stelde begin 2021 het

Masterplan Internationale Werknemers op. De speerpunten van dit  

masterplan zijn erop gericht ondernemers bewust te maken van hun 

verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en 

uit te dragen richting de (internationale) werknemers. Met de campagne 

Trotse werkgevers, gedreven werknemers draagt Glastuinbouw Nederland 

deze boodschap uit richting ondernemers: Love your people like your crop. 

In 2022 wordt vanuit dit masterplan door het team Arbeid gewerkt aan:

•   Verder vergroten van het bewustzijn van ondernemers;

•   Invloed uitoefenen en betrokken zijn bij de uitwerking van de  

adviezen voor de glastuinbouw vanuit het Aanjaagteam Bescherming 

Arbeidsmigranten;

•   Een realistische uitwerking van de adviezen van de commissie-Borstlap;

•   Het aanpakken van malafide uitzenders en tuinders via een  

samenwerking met ketenpartners in Greenports Nederland, Inspectie 

SZW, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie; 

•   Beschikbaarheid van voldoende huisvesting en het verstrekken van 

kennis aan leden over het goede gebruik van bestaande wettelijke  

regelingen om internationale werknemers in Nederland te laten werken.

In 2020 stelde de ondernemersgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs de  

Human Capital Agenda Glastuinbouw op. Hierin zijn de speerpunten,  

waaraan team Arbeid werkt, voor een aantal jaren vastgesteld. In 2022 

wordt opnieuw een werkconferentie met leden en stakeholders  

georganiseerd. Op basis van de bevindingen uit deze bijeenkomst wordt 

de Human Capital Agenda Glastuinbouw [HCA] geactualiseerd voor de  

komende jaren. 

Masterplan Internationale Werknemers

HUMAN CAPITAL AGENDA



Energiewetgeving & markt

Actieve monitoring en kennisuitwisseling van de actuele ontwikkelingen 

op de energiemarkt en waar nodig actieve beïnvloeding van politiek.

CO2-voorziening 

Om de huidige CO2-levering uit te breiden, werkt Glastuinbouw Nederland 

samen met de overheid aan de verdere uitwerking van de pilot  

CO2-toedeling. Daarnaast wordt ingezet op wijzigingen in de SDE++,  

ter bevordering van CCU.

Beprijzing en stimulering in balans

•  Ontwikkelen van een nieuw concept voor het CO2-sectorsysteem  

dat is ingericht op individuele bedrijfssituaties;

•  Lobbyen voor een fiscaal stelsel dat zo goed mogelijk is gericht  

op duurzaam ondernemen; 

•  Wegnemen van de onrendabele top via goede subsidieregelingen  

[SDE, MEI en EG].

Gebiedsaanpak

•  Uitvoeringsplannen van collectieve systemen voor warmte  

en CO
2 verder realiseren en opstarten in gebieden waar op dit  

terrein nog weinig ontwikkeling is;

•  Extra inzetten op kansen voor solitair gelegen bedrijven  

en modernisering areaal.

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma, van Glastuinbouw  

Nederland en het Ministerie van LNV, dat energiebesparing en het  

gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert.  

In 2022 wordt vanuit dit programma gewerkt aan: 

Kennisontwikkeling

•   Beter isolerende kasconcepten inclusief ontvochtiging;

•   Kennis over het optimale spectrum en hoe te telen met LED-belichting;

•   Optimalisatie CO
2-dosering en zoeken naar nieuwe CO2-bronnen;

•   Ontwikkeling en demonstratie van klimaatneutrale teeltconcepten;

•   Ontwikkeling visie en verder onderzoek naar digitalisering en  

autonoom (data gestuurd) telen.

Kennisuitwisseling

•   Stevig voortzetten van kennisoverdracht rondom Het Nieuwe Telen  

en het bieden van meer maatwerk voor groepen ondernemers;

•   Uitbreiden van kennisoverdracht rondom duurzame energie,  

LED-belichting en CO
2-dosering;

•   Gericht op de mogelijkheden van energiebesparing voor solitair  

gelegen bedrijven;

•   Versterken verbinding met het mbo en hbo onderwijs;

•   Meer monitoring van innovaties in de praktijk en delen van  

die kennis met het netwerk. 

Samen met partners transformeren wij de energievoorziening, zodat 

groenten, fruit, bloemen en planten uit de Nederlandse kassen 

in 2040 klimaatneutraal worden geteeld. 

Om volledig klimaatneutraal te worden, moet iedere ondernemer de 

beschikking krijgen over duurzame warmte, elektriciteit en CO
2. Voorwaarde 

is dat alle schakels goed staan. In de lobby richting de Rijksoverheid zet 

Glastuinbouw Nederland daarom in op het scheppen van passende rand-

voorwaarden en regelgeving waarbij het beprijzen van de CO2-uitstoot in 

balans is met energiebelasting en stimuleringsmaatregelen via met name 

subsidies. Zo kan de glastuinbouw verder met verduurzamen en krijgt de 

nationale energieverduurzaming een extra impuls. Lees ons manifest.

SPEERPUNTEN

KAS ALS ENERGIEBRON

AMBITIE WERKEN AAN RANDVOORWAARDEN

Energie

glastuinbouwnederland.nl
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In het Klimaatakkoord zijn de hoofdlijnen en randvoorwaarden genoemd 

om de uitstoot van CO2 te verlagen. Voor de glastuinbouw wordt dit  

uitgewerkt in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021 – 2030. 

Vanuit Kas als Energiebron geven we in samenwerking met de overheid 

uitvoering aan de afspraken en monitoren we de voortgang.

UITVOERING CONVENANT 2030



Voorkomen en oplossen knelpunten

Oplossen van knelpunten rond ziekten en plagen vanuit de basis  

van het probleem en gericht op preventie. Daarbij werken aan een  

balans tussen korte en lange termijn zaken en aan invulling van  

randvoorwaarden.

Stimuleren en aansturen van innovatie

Stimuleren van innovatie(onderzoek) met de focus op hightech,  

weerbare planten, biologische bestrijders en goede correcties voor  

beheersing van ziekten en plagen. Verder ontwikkelen en uitrollen  

van de pilot Kas als Ecosysteem (KaEco).

Behoud essentiële gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Inspanning tot behoud van essentiële gewasbeschermingsmiddelen  

binnen de EU en nationale wet- en regelgeving (medicijnkast) en behoud 

van de inzet van biociden voor de glastuinbouw voor algehele hygiëne  

en (fytosanitaire) preventie. Dit benaderen we vanuit wetenschappelijk 

gedreven inzichten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Kennisdeling

Kennis delen gericht op een verantwoorde inzet van biologie, technologie 

en chemie. Starten van een communicatietraject met betrekking tot  

een vernieuwde strategische aanpak, waarbij de focus verschuift 

van chemie naar biologie en technologie.

Borging fytosanitaire eisen en inperking bedreigingen 

In de keten zorgen voor borging van de fytosanitaire eisen zodat  

bedreigingen van nieuwe ziekten en plagen worden ingeperkt.

Lobby in Brussel

Samen met de beleidsadviseur EU in Brussel aandacht vragen voor  

erkenning van onze duurzame hoog-technologische glastuinbouw met 

gesloten watersystemen, wat resulteert in een lage milieu-impact per  

geoogst product. Intensivering van de nationale en EU-lobby voor een  

gelijk speelveld voor plantgezondheid binnen Europa en mondiaal.  

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid is hét innovatieprogramma van  

Glastuinbouw Nederland dat is gericht op een structurele aanpak om 

ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen, dan wel te beheersen. Door 

te kiezen voor een integrale systeemaanpak wordt de slag gemaakt van 

symptoombestrijding naar preventieve groene oplossingen. Dat biedt  

extra kansen voor een duurzame productie. In 2022 wordt vanuit dit  

programma gewerkt aan:

Kennisontwikkeling

•   Screeningsonderzoek voor oplossen knelpunten in ziekten,  

plagen en onkruiden;

•    Nieuwe biologische bestrijders;

•    Inzet nieuwe technologieën voor preventie en beheersing;

•    Innovatieve detectie en monitoringssytemen van ziekten en plagen;

•    Sturingsmogelijkheden op plantweerbaarheid;

•    Herontwerp Kas als Ecosysteem (KaEco).

Kennisuitwisseling

•    Uitbreiding kennisoverdracht integrale benadering plantgezondheid;

•    Versterking interactie en verbinding praktijk en onderzoek.

In 2030 teelt de glastuinbouw in een ecosysteem binnen een circulaire kas (KaEco). De sector teelt, nagenoeg zonder emissie naar het milieu, 

de gezondste bloemen, planten, groenten en fruit. Nederland is en blijft daarin koploper.

SPEERPUNTEN HET NIEUWE DOEN IN PLANTGEZONDHEID

AMBITIE

Plantgezondheid
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Gietwatervoorziening

Vanwege de druk op de beschikbaarheid van diverse waterbronnen 

(grondwater, oppervlaktewater en leidingwater) en de veranderende 

klimaatomstandigheden is het van groot belang dat voor de glastuinbouw 

voldoende goed gietwater beschikbaar blijft. Glastuinbouw Nederland 

maakt hiervoor regionale afspraken en stelt samen met stakeholders  

actieplannen in de glastuinbouwregio’s op. Extra aandachtspunt is het 

beschikbaar houden van omgekeerde osmose. 

Oppervlaktewater

Verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater door blijvende 

inzet op de gebiedsgerichte aanpak in diverse regio’s (Delfland, Rijnland, 

Zuiderzeeland, Brabantse Delta, Rivierenland en Hollands Noorderkwartier) 

en daar waar deze aanpak niet voldoende is, werken aan aanvullende 

maatregelen. Specifieke aandacht voor het vergroten van bewustwording 

bij ondernemers over de effecten van lekkages door meer communicatie, 

kennisontwikkeling en verbetering van de handhaving. 

Milieuvoorschriften

Werken aan een goede overgang van het Activiteitenbesluit naar het 

Besluit Activiteiten Leefomgeving met behoud van duidelijke en  

werkbare milieuvoorschriften voor ondernemers. Op 1 juli 2022 treedt 

naar verwachting deze nieuwe wetgeving in werking. Glastuinbouw  

Nederland spant zich in voor een gelijk speelveld t.a.v.  

milieuvoorschriften in de verschillende glastuinbouwregio’s. 

Platform Duurzame Glastuinbouw

Inzet op behoud van het Platform Duurzame Glastuinbouw met als doel 

gerichte en concrete inhoudelijke afspraken met overheden inzake water 

en milieuwetgeving. 

Definitie vaststellen nagenoeg nul-emissie

Om de ambitie in 2027 te bereiken, is het van belang dat de definitie 

‘nagenoeg’ wordt vastgesteld. Team Water & Omgeving gaat gesprekken 

voeren met ondernemers om vast te kunnen stellen wat haalbaar en nodig 

is, zodat werkbare afspraken met de overheid kunnen worden gemaakt.  

Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om  

tot een nagenoeg nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermings-

middelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs-  

of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede de beschikbaarheid van 

voldoende goed gietwater. Binnen dit programma wordt samengewerkt 

met diverse partners en co-financierders. Vanuit dit programma wordt 

gewerkt aan:

Kennisontwikkeling

•   Oplossen knelpunten bij emissieloos telen substraatteelt;

•   Doorontwikkeling virtuele lysimeter voor de grondteelt;

•  Alternatieve duurzame gietwaterbronnen; 

•  Voorkomen van (bodem) lekkage en ontwikkeling handelingsperspectief;

•   Ontwikkeling meettechnieken om gerichter te kunnen sturen op 

waterkwaliteit;

•   Verbeteren kennis om gerichter met waterkwaliteit te kunnen sturen 

op weerbare teelt.

Kennisuitwisseling

•   Implementatie van (nagenoeg) emissieloos telen in de praktijk;

•   Uitbreiden van kennisoverdracht rondom emissiebeperking in  

de grondteelt;

•  Versterking met het onderwijs;

•   Vergroten terugkoppeling van praktijkervaringen naar het  

onderzoek en delen met het netwerk. 

De Nederlandse glastuinbouw wil de komende jaren haar milieu-footprint verder verkleinen, zonder dat daarbij de rentabiliteit van 

bedrijven in gevaar komt. Zo vindt in 2027 nagenoeg geen emissie meer plaats van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 

SPEERPUNTEN GLASTUINBOUW WATERPROOF

AMBITIE

Water & Omgeving

glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl
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Vergunningverlening stikstof

Voor vergunningsverlening stikstof (Wet Natuurbescherming) tot 

werkbare beleidsregels komen, zodat glastuinbouwondernemers snel 

en eenvoudig vergund kunnen worden voor stikstofdepositie. 

Modernisering en herstructurering teeltareaal

Het versnellen van de modernisering en herstructurering van het teeltare-

aal. Hiervoor wordt de transitietafel Ruimtelijke Inrichting van Greenports 

Nederland als vliegwiel benut om pilots op dit gebied te versnellen en 

knelpunten op te lossen. Daarnaast biedt de nieuwe Omgevingswet kan-

sen om regionaal concrete projecten op te zetten voor ondernemers, bij-

voorbeeld in de Zuidplas of in Midden-Delfland waar het voor de gemeente 

lastig is om aan voldoende (financiële) middelen te komen. 

De Nederlandse glastuinbouw wil voldoende ruimte beschikbaar houden 

en ontwikkelen bij voorkeur in duurzaam bestemde glastuinbouwgebieden, 

waar ondernemers hun bedrijven op een verantwoorde manier en in 

harmonie met hun omgeving kunnen ontwikkelen.

Instrumentarium voor herstructurering

Via Greenports Nederland wordt ingezet op een instrumentarium voor 

herstructurering en toekomstperspectief voor verspreid liggend glas. In 

2022 gaat de specialist Ruimtelijke Ordening in gesprek met leden over 

dit instrumentarium om de wensen hierin te peilen en hun verwachtingen 

hierin ten aanzien van de rol van Glastuinbouw Nederland. 

Omgevingswet

Ondernemers inzicht geven in de  Omgevingswet en hen activeren 

de kansen te pakken van het ‘ja, mits-principe’ in deze wet. 

Voor leden en adviseurs worden demonstratiesessies voor het nieuwe 

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) georganiseerd. Dit wordt 

in afstemming met de regio- en netwerkcoördinatoren georganiseerd. 

Glas-PAS

Onder de noemer Glas-PAS (GLAStuinbouw Persoonlijke Advisering op  

het gebied van Strategie) start de specialist Ruimtelijke Ordening pilots  

op om op commerciële basis individuele ondernemers bij te staan met  

strategische advisering op het gebied van ruimtelijke omgevingsplannen 

en stikstof.

SPEERPUNTEN

AMBITIE

Ruimte

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl
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Regio’s Glastuinbouw Nederland

Brabant / Zeeland

Friesland / NOP / Overijssel

Groningen / Drenthe

Gelderland

Limburg

Noord-Holland

Zuid-Holland

Regionale energieverduurzaming

Mobiliseren, motiveren, stimuleren en faciliteren van ondernemers- 

groepen bij de verduurzamingsaanpak die aansluit op specifieke 

regionale kansen, randvoorwaarden en ondernemersbehoeften gericht 

op de energietransitie van glastuinbouw.  

Arbeidsmarktbeleid & Internationale werknemers

Vanuit de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland met 

partners werken aan een regionaal arbeidsmarktbeleid en projecten om 

de aantrekkingskracht van de sector als werkgever te vergroten en in de 

vraag naar personeel te voorzien. Vanuit het Masterplan Internationale 

Werknemers wordt samen met het team Arbeid ingezet op de 

beschikbaarheid van voldoende gecertificeerde huisvesting. 

Ontwikkelings- en vestigingsruimte

De kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van ondernemers aan 

ontwikkelings- en vestigingsruimte vertalen en verankeren in 

provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen. 

Waterbeschikbaarheid en kwaliteit water

In afstemming met het team Water in de regio afspraken maken met, 

waterschappen gemeenten en provincies over de beschikbaarheid van 

voldoende gietwater, van passende kwaliteit van diverse waterbronnen 

(grondwater, oppervlaktewater en leidingwater). Komen tot emissie- 

beperking van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen en realiseren 

van goede kwaliteit oppervlaktewater. 

Biodiversiteit

In samenwerking met het team Plantgezondheid inzetten op het 

vergroten van de kennis bij ondernemers over landelijke inpasbaarheid 

en biodiversiteit binnen de verschillende glastuinbouwregio’s. Nadenken 

Regionale behoeften verbinden aan de landelijke ambities 
Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders 

en partners een duurzame glastuinbouw in de regio realiseren. Dat wil 

zeggen: klimaatneutraal, nagenoeg emissievrij, circulair, rendabel, 

rekening houdend met de omgeving, aantrekkelijk voor werknemers, 

regionaal en lokaal verbonden en maatschappelijk gewaardeerd. 

met elkaar hoe glastuinbouwgebieden biodiverser kunnen worden 

ingericht op een wijze die winstgevend is voor zowel natuur als bedrijven. 

Regionaal netwerk

Onderhouden van een regionaal netwerk van bestuurders en medewerkers 

bij Greenports, gemeenten, provincies, waterschappen, regionale 

energiestrategieën en onderwijsinstellingen, banken, advies- en 

kennisorganisaties, regionale LTO organisaties al naar gelang regionale 

behoefte en speerpunten. SPEERPUNTEN

AMBITIE

Regio’s

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl
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Draagvlak creëren

Ondernemers, bestuurders en medewerkers meenemen in de waarde 

van dit thema voor de glastuinbouwsector en hen bewust maken van 

en te activeren in de rol die zij hebben als ambassadeur van de 

Nederlandse glastuinbouwsector.

Glastuinbouw Nederland heeft de ambitie om samen met ondernemers 

meer bekendheid te geven aan de meerwaarde van de producten die 

worden geteeld en over de duurzame productiewijze van de Nederlandse 

glastuinbouwsector. Dit doen we om een verantwoorde, financieel 

gezonde en toekomstbestendige sector te zijn en te blijven, die een 

belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.   

Storytelling

Kernachtige verhalen ontwikkelen en inspirerende tools aanbieden 

waarmee zij zelf de dialoog met hun omgeving, zoals ambtenaren, 

lokale politiek, omwonenden en werknemers, kunnen starten. 

Coalitie verkennen

Verkennen van mogelijke samenwerkingen met ketenpartners, 

maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen om vanuit de 

Nederlandse glastuinbouw een zichtbare bijdrage te gaan leveren aan 

maatschappelijke uitdagingen op het terrein van gezondheid en 

duurzaamheid. Gevonden samenwerkingen worden in fase 2 uitgewerkt.

Uitvoeringsagenda Partner van de Samenleving 

Samen met stakeholders een gezamenlijke uitvoeringsagenda opstellen 

voor het programma Partner van de Samenleving (fase 2). Hierbij worden 

diverse rollen en activiteiten van partners aan elkaar verbonden. Randvoor-

waarde om hiermee te starten is het werven van fondsen voor deze fase.  

SPEERPUNTEN

AMBITIE

Gezondheid & Geluk

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl
14



15

FINANCIERING

Glastuinbouw Nederland werkt nauw samen met SIGN. Het werkapparaat 

van SIGN wordt gefinancieerd door de regionale lto’s en Glastuinbouw  

Nederland gezamenlijk en LNV.

SIGN werkt aan het stimuleren van gezonde keuzes door onder andere 

het initiëren van nieuwe oplossingsrichtingen voor een gezond aanbod 

bij scholen en zorginstellingen. Daarnaast brengt SIGN alternatieve routes 

voor groenteconcepten in kaart samen met het groene innovatie platform.

Uitvoering van het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw met als  

belangrijkste instrument Living Lab Bleiswijk. Vanuit dit programma wordt 

gewerkt aan vernieuwde concepten met reststromen vanuit glastuin-

bouwbedrijven. Daarnaast werkt SIGN op dit terrein o.a. aan visievorming 

en communicatie, het agenderen en oplossen van wet- en regelgeving en 

stimulerende kaders voor eindafval.

GEZONDHEID EN WELZIJN

CIRCULAIRE TUINBOUW

Stichting Innovatie Glastuinbouw

www.glastuinbouwnederland.nl
+31 85 003 64 00

  info@glastuinbouwnederland.nl

Ter versnelling van de duurzame ontwikkeling van de sector agendeert 

SIGN het thema Innovatielandschap -het geheel aan regelingen en  

instituties - die het voor ondernemers mogelijk maken te investeren in 

duurzaamheid en transities gericht op maatschappelijke opgaven. SIGN 

richt zich op toegankelijkheid voor ondernemers en het vergroten van 

passend instrumentarium.

INNOVATIELANDSCHAP

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) heeft de ambitie om vanuit 

maatschappelijke opgaven, grensverleggende perspectieven en nieuwe  

verdienmodellen voor de glastuinbouw te ontwikkelen. SIGN organiseert 

pilots om missiegedreven innovaties in de praktijk te toetsen en werkt  

met marktpartijen samen aan de opschaling daarvan.

AMBITIE




