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Manifest Energie

Ondernemers in de glastuinbouw investeerden de afgelopen jaren flink  
in energiebesparende maatregelen, het verminderen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen en het ontwikkelen van duurzame alternatieven, 
zoals aardwarmte, biomassa, elektrificatie en warmtenetten. Om volledig 
klimaatneutraal te worden, moet iedere ondernemer de beschikking 
krijgen over duurzame warmte, elektriciteit en externe CO2.  
Voorwaarde is dat alle schakels goed staan. Daarom vraagt Glastuinbouw 
Nederland de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen.  
Zo kan de glastuinbouw verder met verduurzamen en krijgt de nationale 
energieverduurzaming een extra impuls.

Rem op energietransitie

Knelpunt in energietransitie

Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040
Samen met partners transformeren wij de energievoorziening, zodat groenten, fruit, bloemen en planten uit de Nederlandse  
kassen in 2040 klimaatneutraal worden geteeld. Als Glastuinbouw Nederland willen wij een klimaatneutrale en daarmee  
een toekomstbestendige sector. Om dat doel te bereiken werken we al meerdere jaren succesvol samen met het  
ministerie van LNV binnen het programma Kas als Energiebron.

Randvoorwaarden  
om door te pakken

Innovatie is de norm in de Nederlandse glastuinbouw. 
Kassen zijn op weg gesloten productie ecosystemen 
te worden, circulaire kassen.

De maatschappij profiteert van innovaties die ondernemers in de 
glastuinbouw ontwikkelen. Zo werken we aan alternatieve energie
bronnen waarvan de omgeving ook gebruik maakt. Gezinnen in 
verschillende gemeenten verwarmen hun huis met warmte uit 
kassen of aardwarmte. De circulaire kas helpt gemeenten boven dien 
met duurzame oplossingen voor droge voeten. We vangen regenwater 
op in buffers om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. 
Ook maken we planten weerbaarder en sluiten we de waterkringloop 
en voorkomen daarmee vervuiling van het oppervlaktewater. 
Bovendien leveren glastuinbouwbedrijven banen, economische 
groei en een technologische impuls op. Door het sterke innovatie 
vermogen is de Nederlandse glastuin bouw in staat de wereld te 
voeden met gezonde en smaakvolle groenten en fruit en te 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten, die 
bijdragen aan een gezonde levensstijl en het welzijn van iedereen.



Energiebelastingstelsel gericht op duurzaam ondernemen
Het huidig fiscaal stelsel rond energie, denk aan de Opslag Duurzame 
Energie (ODE), remt de ingezette energietransitie van de glastuinbouw.

  Wij vragen om een herziening van het energiebelastingstelsel  
dat verduurzaming stimuleert.

  Wij vragen om een passend belastingstelsel, waarmee 
vrijstellingen niet meer nodig zijn. Een combinatie met ons 
huidige CO2-sectorsysteem is een mogelijkheid.

Externe CO2 voor duurzame groenten, bloemen en planten 
Externe CO2 is een randvoorwaarde om de glastuinbouw klimaatneutraal  
te maken. Planten hebben voor een optimale groei CO2 nodig. Nu komt 
deze CO2 nog vrij bij de verbranding van aardgas in de WKK of ketel. Op 
weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw moet de CO2 van externe 
bronnen beschikbaar komen. De industrie wordt onvoldoende aangespoord 
om de externe CO2levering (CCU) te behouden en uit te breiden in 
samenhang met CO2opslag (CCS).

  Wij vragen om de juiste impuls via de SDE++, CO2-heffing en het 
behalen van emissiereductiedoelstellingen door sectoren.

Richt SDE++ in voor warmtetransitie
De SDE++ is op dit moment onvoldoende ingericht voor investeringen  
in duurzame warmte opties, zoals aardwarmte. Hierdoor maken deze 
innovaties niet of nauwelijks kans op subsidie en dit maakt het voor 
ondernemers onmogelijk om hierin te investeren. Bovendien wordt de 
referentiewarmteprijs binnen SDE++ te hoog gewaardeerd. Hierdoor  
is de subsidie te laag en gaat er onvoldoende stimulans vanuit.

  Wij vragen de SDE++ beter in te richten voor de warmtetransitie 
door bijvoorbeeld aparte categorieën voor elektra, warmte en  
CO2 te creëren.

  Wij vragen voor de SDE++ referentie warmteprijs de juiste markt-
referentie te gebruiken. Voor glastuinbouw is dit de sparkspread.

Aardwarmte duurzame vervanger
Aardwarmte is een duurzame vervanger van aardgas. De glastuinbouw
sector wil het aandeel aardwarmte in snel tempo vergroten. Door 
stroperige procedures en minimale ondersteuning uit de SDE wordt deze 
innovatie helaas geremd. 

  Wij vragen om uitvoering van het Masterplan Aardwarmte, gericht 
op: risicobeheersing en kosten reductie, profes sio nalisering van 
de sector, kennis van de ondergrond, het verbeteren van wet- en 
regelgeving en heldere risicokaders, versnelling van de 
vergunning verlening, verbetering van de SDE++ en behoud van  
de RNES Aardwarmte.

Restwarmte vereist warmtenetwerk
De realisatie van warmtenetwerken kan de verlaging van de CO2uitstoot 
door de glastuinbouw versnellen.

  Wij vragen om de aanleg van de infra structuur voor warmte mogelijk 
te maken als gemeenschappelijke infrastructuur, vergelijkbaar 
met die van gas en elektriciteit. Het grootste probleem voor 
warmtenetten is hoofdinfrastructuur maar ook warmtedistributie-
netten zijn niet in alle situaties voldoende geborgd.

Aandeel duurzame elektriciteit vergroten
Elektriciteit wordt momenteel door de ondernemers zelf opgewekt  
met een gasWKK. De sector wil het aandeel duurzame elektricteit 
vergroten. Hiervoor is extra netcapaciteit nodig én verbetering van  
de energiebelasting.

  Wij vragen om voldoende netcapaciteit voor de 
elektriciteitsvoorziening, flexibele tariefregulering van het 
transport en belastingvrijstelling op duurzame elektriciteit.



Exportwaarde:
€ 9,2 miljard

8.283 ha glas op gespecialiseerde  
bedrijven, waarvan 4.816 ha glasgroente  
en 3.467 ha sierteelt (1.666 ha pot- en 

perkplanten, 1.801 ha snijbloemen).

1990

2019

1990

2019

Aardgasverbruik teelt: 
2,4 miljard m3, daarnaast  

gebruik 0,9 miljard m3 gas  
voor levering stroom openbare net

CO2-emissie teelt:  
4,3 Megaton

9,4% van het energiegebruik in 2019 
komt uit duurzame bronnen

(dat is hoger dan het aandeel duurzame  
energie voor Nederland: 8,7%)

1990

2017

3.117 gespecialiseerde* 
glastuinbouwbedrijven in Nederland, 
waarvan 1.251 glasgroente en 1.866  

sierteeltbedrijven

1990

2019

Energieverbruik bij productie  
sierteelt- en glasgroenteproducten  
per eenheid product is sinds 1990 
meer dan gehalveerd

20 geothermiebronnen

1990

2019

Energietransitie ook voor solitair gelegen bedrijven
Kleine clusters en verspreide glastuinbouwbedrijven hebben andere 
voorzieningen voor een duurzame energie voor ziening nodig  
dan concentratiegebieden. Het toepassen van groen gas, regionale 
reststromen van biomassa en concepten om helemaal over te schakelen 
naar elektriciteit zijn mogelijkheden voor solitair gelegen bedrijven om 
invulling te geven aan de energietransitie.

  We vragen de stimuleringsregeling SDE++ te behouden en te 
versterken voor groen gas, regionale biomassa-reststromen  
en elektrificatie van de energievoorziening.

Kengetallen 2021  2022

In gesprek met Glastuinbouw Nederland?

Wilt u naar aanleiding van de inhoud van dit manifest in gesprek 
met Glastuinbouw Nederland? Heeft u vragen, of zijn er onder
werpen waarover u met ons wilt sparren? Wij hebben uiteraard 
genoeg energie om hierover met u in gesprek te gaan.

Neem daarvoor contact op met:

 Adri BomLemstra, 
voorzitter Glastuinbouw Nederland
Telefoon: +31 6 110 008 94
Email: abom@glastuinbouwnederland.nl

Of met:

Alexander Formsma, 
beleidsspecialist Energie & Klimaat
Telefoon: +31 6 515 669 06
Email: aformsma@glastuinbouwnederland.nl

Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
085 003 64 00     info@glastuinbouwnederland.nl

Juni 2021
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Innovatie op weerbare planten
Plantgezondheid wordt integraal aangepakt met als basis de plant en  
haar natuurlijke afweersysteem. Om te komen tot weerbare planten  
is innovatie noodzakelijk. Nieuwe ontwikkelingen op resistentie via 
genetische eigenschappen, fysieke afweer of geïnduceerd door 
teeltmaatregelen of gunstige (micro) organismen zijn noodzakelijk  
om doorbraken te realiseren. Daarbij hoort ook de mogelijkheid voor 
toepassing of toelating van nieuwe veredelingstechnieken.

  We vragen de overheid om de innovatieagenda af te stemmen  
op deze duurzame vernieuwing, gericht op plantweerbaarheid, 
inclusief de financiering.

  We vragen de overheid om wettelijke ruimte te zoeken naar 
toepassing van nieuwe veredelingstechnieken binnen Europa. 

Innovatie op weerbare teeltsystemen
De glastuinbouw wil de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen 
verlagen door kassen en teeltsystemen zo in te richten dat enerzijds de 
emissie en anderzijds het risico op ziekten en plagen tot een minimum 
wordt beperkt. Als deze toch doordringen, staat een leger van biologische 
bestrijders in het ecosysteem klaar om ze aan te pakken. De basis principe 
binnen het Integrated Pest Management (IPM) systeem zijn hierbij 
leidend. Wij werken met levende producten in een ecosysteem, waarbij 
elk systeem uniek is. Door verder te experimenteren met bestaande  
en nieuwe mogelijkheden, wordt door telers nieuwe kennis op maat 
opgedaan, om te komen tot een functioneel ecosysteem. 

  We vragen van de overheid ondersteuning om IPM te bevorderen  
en te ontwikkelen tot ecosystemen. Hiervoor is nodig:

   Meer experimenteerruimte voor inzet van micro- en 
macrobiologie

   Stimuleringsregeling voor inzetten van biologie
   Innovatiegelden voor verdere ontwikkeling van ecosysteem  

in de kas

 Innovatie op toelatingsbeleid binnen een gelijk 
speelveld in de EU 
De glastuinbouw wil vergroening van gewasbescherming versnellen.  
Om de milieulast te verlagen zijn meer groene middelen met een laag 
risico nodig. Deze vergroening loopt echter vast door bureaucratie en  
een ongelijk EU-speelveld. Daarnaast neemt het huidige middelen pakket 
versneld af. Voor de opbouw en het in stand houden van het ecosysteem  
is een aanvullend middelenpakket van belang.

  We vragen van de overheid ondersteuning om het ecosysteem  
op te bouwen en in stand te houden met een aanvullend 
(complementair) middelenpakket. Hiervoor is nodig:

   Mogelijkheid van de inzet van biociden voor preventie  
en hygiëneprotocollen

   Versnelling van toelating van groene/biologische/laag  
risico middelen

   Adequate calamiteitenregeling (vrijstelling) bij IPM 
knelpunten

   Mogelijkheid van IPM-systeemtoelating
   Beter aansluitende wetgeving voor de inzet van 

biostimulanten
   Gelijk speelveld binnen de EU

Vragen aan Rijksoverheid

Manifest Plantgezondheid

Gezond gewas
In 2030 telen we de meest gezonde groenten, bloemen en planten in de circulaire kas ofwel de Kas als Ecosysteem (KaEco2030).  
We telen in een biologisch ecosysteem nagenoeg zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.  
Pijlers daarin zijn: een gezond en sterk gewas, een weerbaar teeltsysteem, high tech en een effectief en duurzaam  
middelen- en maatregelenpakket. Glastuinbouw Nederland vraagt de Rijksoverheid passende randvoorwaarden  
te scheppen om dit te realiseren. 

Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
085 003 64 00     info@glastuinbouwnederland.nl

Maart 2021
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Klimaatbestendige watervoorziening
De glastuinbouwsector werkt samen met andere partijen aan nieuwe 
watervoorzieningen om voorbereid te zijn op de effecten van klimaat-
verandering en de omgeving te helpen wateroverlast te voorkomen.

  Voor de realisatie van deze nieuwe watervoorzieningen vragen  
we van het Rijk een bijdrage aan de onrendabele top en het 
stimuleren van regionale overheden om ook bij te dragen voor  
de maatschappelijke baten.

  Daarnaast vragen we op juridisch vlak inzet van het Rijk om via 
regelgeving de toepassing van deze innovaties in de praktijk 
mogelijk te maken.

Goed Gietwater
Kwalitatief goed gietwater is voor de glastuinbouw en het milieu van 
groot belang. Waar nieuwe watervoorzieningen nog niet mogelijk zijn, 
hebben glastuinbouwbedrijven toestemming nodig om zelfvoorzienend 
te zijn en goed gietwater te maken door ontzouting van grondwater.  
De huidige regelgeving biedt daarvoor via maatwerk mogelijkheden.

  We vragen de rijksoverheid om deze mogelijkheid definitief 
beschikbaar te maken in de landelijke wetgeving en toepassing  
in de regio te ondersteunen.

Glastuinbouw Waterproof
De glastuinbouw wil belasting van het milieu sterk verminderen. Om  
deze ambitie te realiseren zijn het onderzoeksprogramma Glastuinbouw 
Waterproof en stimuleringsregelingen, zoals MIA1/VAMIL2, van groot 
belang. Voortgang van beide is essentieel.

  We vragen de overheid de cofinanciering van het programma 
Glastuinbouw Waterproof voort te zetten en oog te hebben voor 
de onderzoekswensen van de glastuinbouw. 

  Daarnaast vragen we de stimuleringsregelingen als MIA/VAMIL  
te handhaven en uit te breiden met een investeringssubsidie.

Consistente regelgeving
Regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening hoort 
consistent, transparant en niet belemmerend te zijn voor de glastuinbouw.

  Om dit te realiseren vragen we de overheid om een beleids neutrale 
overgang van het Activiteitenbesluit naar Besluit Activiteiten 
Leefomgeving (BAL). Het moet voor glastuinbouwbedrijven 
helder zijn welke regels gelden en waarom. 

Vragen aan Rijksoverheid

Manifest Water & Omgeving

Waterefficiënte kas
We (her)gebruiken het water in de kas optimaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen (nagenoeg)  
niet in het milieu en voor onze omgeving kunnen we wateroverlast voorkomen. Glastuinbouw Nederland vraagt  
de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren.



Manifest Water & Omgeving

Deltaplan voor herstructurering
De glastuinbouw werkt aan het optimaliseren van de bestaande glastuin-
bouwgebieden en totstandkoming van nieuwe gebieden. Het up-to-date 
houden van duurzame glastuinbouwgebieden en de modernisering van 
het huidige areaal, binnen én buiten de duurzaam bestemde 
glastuinbouwgebieden, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

  We vragen de overheid om mee te werken aan een deltaplan  
voor vernieuwing van het glastuinbouwareaal en verduurzaming.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet wordt de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van Nederland duidelijker. De nieuwe Omgevingswet geeft 
daarnaast ook meer mogelijkheden voor private gebiedsontwikkeling. 
Verder biedt de wet de mogelijkheid om voor projecten van algemeen nut 
kosten door te berekenen aan gebiedsontwikkelingen. De glastuinbouw-
sector wil graag van deze mogelijkheid gebruikmaken. Niet alleen om mee 
te investeren in publieke investeringen (bijvoorbeeld aanleg van een weg), 
maar ook als financieringsmogelijkheid voor het bovengenoemde deltaplan.

  Wij vragen aandacht voor de toegankelijkheid van het nieuwe 
systeem voor ondernemers om de glastuinbouwsector volop te 
betrekken bij het uitwerken van de Omgevingswet. 

Stikstof
De glastuinbouwsector houdt rekening met natuurwaarden in Nederland. 
Stikstof is daarin een weerbarstig dossier. Zorgpunt is dat de oplossing niet 
te lang op zich mag laten wachten, om gewenste en nodige investeringen 
in maatschappelijke opgaven niet in gevaar te brengen. 

  Wij vragen van de overheden snel helderheid te bieden over 
vergunningverlening voor glastuinbouwbedrijven op het gebied 
van stikstof. 

Platform Duurzame Glastuinbouw
De glastuinbouw werkt samen met overheden in het Platform Duurzame 
Glastuinbouw (PDG) aan haar milieudoelstellingen. Dit platform is 
efficiënt voor het maken van afspraken en de uitwerking van regelgeving.

  Voor het behoud van het PDG vragen we de overheid om met alle 
belanghebbende ministeries en het IPO3 deel te nemen aan het 
platform en bij te dragen aan de financiering.

1 MIA = Milieu-investeringsaftrek
2 VAMIL = Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
3 IPO = Interprovinciaal Overleg

Waterefficiënte kas
We (her)gebruiken het water in de kas optimaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen (nagenoeg)  
niet in het milieu en voor onze omgeving kunnen we wateroverlast voorkomen. Glastuinbouw Nederland vraagt  
de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren.
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Faciliteren ondernemerschap
Regelgeving rond ontslagrecht, transitievergoedingen en loondoor betaling 
bij ziekte is de afgelopen jaren aangepast. Toch zijn de lasten en risico’s 
verbonden aan het in dienst hebben van werknemers nog steeds hoog. 
Met een discussie over het wettelijk minimumloon dreigen deze 
bovendien nog hoger te worden.  
Dit heeft invloed op de concurrentiepositie van bedrijven en op het aantal 
vast beschikbare banen in met name de productiegerichte functies. 

  We vragen de overheid de randvoorwaarden te scheppen om het 
faciliteren van goed ondernemerschap te kunnen blijven realiseren.

Een eventuele stijging van het wettelijk minimum loon wordt voor 100% 
door de werkgevers betaald. De kosten kunnen door de ondernemers in 
onze sector niet worden doorbelast in de keten. Daarom noodzaakt deze 
loonkostenstijging tot flankerend fiscaal beleid richting ondernemers. 

  Een veel betere optie is het om het netto-inkomen van minimum-
loners te verhogen, via een gerichte belastingverlaging voor deze 
groep werknemers. We vragen de overheid om daar oog voor te 
hebben en dit te overwegen.

  Voorts vragen wij van de overheid het sociaal stelsel meer 
activerend te maken om daarmee de beschikbaarheid van het 
Nederlandse arbeidspotentieel te vergroten.

Werknemers uit de EU
De glastuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Door het gebrek aan 
voldoende personeel in Nederland, is de inzet van internationale werknemers 
noodzakelijk. Glastuinbouw Nederland toont met haar ‘Masterplan 
Internationale Werknemers’ en deelname in de ontwikkeling van het 
Agrarisch Keurmerk Flexwonen eigenaarschap om het goede werkgever -
schap richting internationale werknemers in de sector te versterken.

  Wij vragen de Rijksoverheid druk te zetten op lagere overheden 
om realisatie van huisvesting in de regio’s te laten plaatsvinden. 

  Wij vragen de overheid het vrij verkeer van werknemers binnen  
de EU te behouden en seizoenarbeiders de garantie te geven dat 
zij extra kosten voor levensonderhoud, reizen en huisvesting 
onbelast kunnen uitruilen met overuren. 

  Ook vragen wij de overheid om strikter op de bestaande regelgeving 
te handhaven, ook op EU-niveau, in plaats van nieuwe regelgeving 
in te voeren.

  Voorts vragen we van de overheid een constructieve houding met 
betrekking tot de behoefte aan flexibele inzet mocht er in de EU 
vanwege groeiende economieën en fiscale maatregelen onvol doende 
aanbod van internationale werknemers blijken te zijn. 

Vragen aan Rijksoverheid

Manifest Arbeid

Goed werkgeverschap
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige glas-tuinbouwsector. De sector  
werkt aan een schone, klimaatneutrale, arbeidsvriendelijke sector met een grote diversiteit aan carrièreperspectieven.  
lastuinbouw Nederland vraagt de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren. 



Manifest Arbeid

Flexarbeid
De glastuinbouwsector beperkt de uitkeringslasten in de WW door 
initiatieven als Kasgroeit. Vanwege de invloed van de seizoenen is in de 
glastuinbouw ook sprake van een wisselende behoefte aan personeel. 
Extra financiële lasten koppelen aan de inzet voor tijdelijke arbeid is geen 
reële en vanwege het seizoensmatig karakter geen eerlijke oplossing.

  Wij vragen van de overheid om écht flexibele seizoensarbeid niet 
te beprijzen met een hoge WW-premie. 

  Het verzoek aan de Rijksoverheid is om stevige publieke inzet bij 
de aanpak van malafide (uitzend)arbeid.

  Tevens pleiten wij voor motiverende tevens om motiverende 
handhavingscommunicatie vanuit de Inspectie SZW.

Goed werkgeverschap
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige glas-tuinbouwsector. De sector  
werkt aan een schone, klimaatneutrale, arbeidsvriendelijke sector met een grote diversiteit aan carrièreperspectieven.  
lastuinbouw Nederland vraagt de Rijksoverheid passende randvoorwaarden te scheppen om dit te realiseren. 
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