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Warmtevoorziening
bij klimaatneutraal in 2040

Op weg naar klimaatneutraal
Als glastuinbouwsector zien we verbruik van fossiele brandstof 

in een ander perspectief dan decennia terug. We investeren al 

ruim vijftien jaar volop in energiebesparing en verduurzaming. 

De sector loopt voorop in de ontwikkeling en het gebruik van 

aard- en restwarmte. We zijn initiator en aanjager van de aanleg 

van warmtenetten, waar ook woningen op aan te sluiten zijn. 

En de sector zet in op duurzame alternatieven als CO2-hergebruik 

(cruciaal voor de teelt) en LED-verlichting. De investeringen van 

honderden miljoenen euro’s resulteerden al in forse daling van 

de CO2-emissie; in 2040 wil de sector klimaatneutraal zijn.

Investeringsplan
energietransitie glastuinbouw

De glastuinbouw wil en kan de nationale energietransitie een impuls geven. 
Binnen vijf jaar is het jaarlijkse Nederlands aardgasverbruik te reduceren met in totaal 
ruim 900 miljoen kuub. Deze snelle reductie, vergelijkbaar met het jaarverbruik van ruim 
750.000 huishoudens, is buitengewoon voor Nederland. De Oekraïnecrisis benadrukt 
de urgentie om minder afhankelijk te zijn van (Russisch) gas. Dit plan draagt daaraan bij 
en vermindert binnen vijf jaar de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. Het brengt 
realisatie van de Nederlandse bijdrage aan het Parijs-akkoord en de doelen van de 
Europese Green Deal binnen bereik. De glastuinbouwsector roept overheid en partners 
dan ook op om samen met ons te investeren om de versnelling te realiseren.

www.glastuinbouwnederland.nl



Meervoudig maatschappelijk waardevol

Oplossing voor behoud duurzame projecten
Alle operationele duurzame projecten staan op dit moment op 
het spel. Door koppeling aan de gasprijs, stoppen subsidies bij 
hoge gasprijzen. Blijft die koppeling gehandhaafd, dan staken in 
2023 tientallen duurzame projecten, gaan bedrijven terug op het 
verbruik van gas en neemt het gasverbruik jaarlijks met ruim 
340 miljoen kuub toe. Ontkoppeling van gasprijs aan subsidie kan 
dat voorkomen. We willen geen stap terug in de energietransitie, 
de glastuinbouw wil juist met volle kracht vóóruit.

Sneller kan
Een versnelde energietransitie. Dat kan! We stelden een eerste 
groslijst samen aan concrete maatregelen en projecten. Deze is 
niet volledig, maar maakt duidelijk dat binnen vijf jaar ruim 900 
miljoen kuub gas per jaar is te besparen. Goed voor reductie van 
de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. Ongekend voor 
Nederland! Dit kán en móet de opmaat zijn voor de realisatie van 
de nationale en internationale doelen. Ons ‘offer you can’t refuse’ 
vraagt alle medewerking van de overheid, nationaal en regionaal. 
Met budget en met beleid.

Drie pijlers
Deze impuls voor de energietransitie omvat drie pijlers:
•  In de kern gezonde tuinbouwbedrijven overeind houden en 

versneld verduurzamen
• Bestaande duurzaamheidsprojecten in stand houden
• Nieuwe duurzaamheidsprojecten in sneltreinvaart ontwikkelen
We roepen politiek en overheid op samen snelheid te maken. 
Dan kunnen wij sneller van het aardgas af.

Concreet gewenste korte termijn maatregelen
• Uitbreiden Borgstelling Landbouwregeling
• Bijstellen SDE-++-regeling
• Verruimen subsidieplafond conform EU-mogelijkheden
• Maatwerkaanpak voor versnellen regionale projecten
• Bijstellen van de Innovatiebox
• Optimaliseren mijnbouwwet
• Realiseren voldoende externe CO2-bronnen voor gewasteelt

De glastuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een 
duurzame, gezonde en gelukkige maatschappij. Wij staan 
garant voor voedselzekerheid en een rijk gevarieerd aanbod 
aan groenten, fruit, bloemen en planten. Die producten zijn 
van grote betekenis voor vele miljoenen consumenten in 
Europa, elke dag. Door verstandig met energie om te gaan, 
zijn we een belangrijke schakel in de elektriciteitsvoorziening 
van ons land. We produceren elektriciteit met WKK’s 
(warmtekrachtkoppeling), waarbij we vrijkomende warmte 
en CO2 nuttig gebruiken voor de groei van gewassen. WKK’s 
zijn snel uit en aan te zetten en vullen goed aan op de steeds 
meer wisselende en niet te plannen stroomproductie van 
windmolens en zonnepanelen. Dit helpt netbeheerders het 
stroomnet in balans te houden en is daardoor van grote 
waarde voor de realisatie van de energietransitie. Ook bij 
gebruik van aard- en restwarmte in ons land is de 
glastuinbouw een voorname schakel.
Als derde mainport van Nederland levert het Nederlands 
tuinbouwcluster een grote economische bijdrage aan 
de BV Nederland. Via de andere mainports, Schiphol en 
de Rotterdamse haven, ontwikkelde het cluster zich tot 
draaischijf in de wereldhandel van groenten & fruit en 
bloemen & planten. Deze toonaangevende positie is goed 
voor de werkgelegenheid, de economie en voor de nationale 
handelsbalans. Ruim 3.100 professionele glastuinbouw-
bedrijven vormen de basis van het tuinbouwcluster. Die basis 
wankelt; hoge energieprijzen zetten het voortbestaan van 
40% van de bedrijven binnen een half jaar op het spel. En 
daarmee het hele tuinbouwcluster. Onze positie en positieve 
bijdragen aan de maatschappij zijn niet onaantastbaar.



Introductie
De Nederlandse glastuinbouw heeft de ambitie in 2040 

klimaatneutraal te zijn. Met forse investeringen zijn daarin 

al flinke stappen gezet. Bij de huidige hoge energieprijzen 

en de impact ervan op de bedrijven, ziet de sector aanleiding 

om de crisis om te zetten in een kans. Een eerste inventarisatie 

leert dat er in potentie een enorme impuls is te geven aan de 

nationale energietransitie. Dit is het resultaat van bijstelling 

van algemene maatregelen en het op maat ondersteunen 

van regionale projecten die al in de pijplijn zitten. Onder de 

voorwaarde dat de CO2-voorziening benodigd voor de gewasteelt 

op orde komt, levert dit samen een reductie van het jaarlijks 

gasverbruik op, oplopend naar ruim 900 miljoen kuub aardgas 

in 2026. Blijven beleidsaanpassingen uit, dan vallen bestaande 

duurzame projecten om en neemt het gasverbruik juist met ruim 

340 miljoen kuub toe. Er staat veel op het spel.

Effect bijstelling algemene maatregelen

Overzicht regionale projecten in de pijplijn

Onderbouwing impuls

Omschrijving maatregel

SDE++ voor warmtepompen

Ophogen staatsteungrens subsidie 
voor o.m. LED-verlichting

Korte omschrijving project

Projecten Limburg

Project Californië Wijnen Geothermie

Project Californië Lipzig Geothermie

Biomeiler

Projecten Gelderland

Aardwarmte Bommelerwaard 

Projecten Westland, Zuid-Holland

Aardwarmte Vogelaer

Aardwarmte Delfland

Aardwarmte Wippolderlaan

Aardwarmte Polanen

Aardwarmte Maasdijk

Restwarmte via WLQ

Realisatietermijn

Start binnen jaar

Start binnen jaar

Realisatietermijn

1 jaar

1 jaar

1 jaar na afgifte vergunning

4 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

Binnen  5 jaar

Potentiële besparing / jaar

38 miljoen m3 / jaar erbij

24 miljoen m3 / jaar erbij

Potentiële besparing / jaar

15 miljoen m3

15 miljoen m3

7 miljoen m3

8 miljoen m3

27 miljoen m3

42 miljoen m3

27 miljoen m3

21 miljoen m3

54 miljoen m3

95 miljoen m3



Overzicht regionale projecten in de pijplijn

Korte omschrijving project

Projecten Oostland, Zuid-Holland

Deelgebied Noukoop; warmtenet

Deelgebied Zuidplaspolder; warmtenet

Deelgebied Kleihoogt; aardwarmte

Deelgebied Noord polder; aardwarmte

Deelgebied Pijnacker-West; aardwarmte

Deelgebied Overbuurtse Polder; warmtenet

Deelgebied Wilgenlei; warmtenet

B3Hoek; warmtenet

Projecten Noord-Brabant

Osiris, Steenbergen en Dinteloord

Moerdijk Plukmade

Projecten Flevoland

Koppelleiding warmte Luttelgeest

Projecten Overijssel

Aardwarmte Koekoekspolder 1 uitbreiden in 
combinatie met koppelleiding Biomassa

Aardwarmte Koekoekspolder 2

Realisatietermijn

2 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

1 jaar

1 jaar

3 jaar

Potentiële besparing / jaar

15,5 miljoen m3

68,2 miljoen m3

26,7 miljoen m3

68 miljoen m3

18,8 miljoen m3

11 miljoen m3

15,7 miljoen m3

15 miljoen m3

70 miljoen m3

30 miljoen m3

3 miljoen m3

5,5 miljoen m3

5,5 miljoen m3

Overzicht oplopende besparing* op jaarlijks aardgasverbruik

Met maatregelen ‘op maat’, zijn projecten snel realiseerbaar. Per project is de vereiste ondersteuning bekend.

* Als effect van bijstelling van maatregelen en realisatie van projecten loopt de besparing jaarlijks verder op.

* Koppeling van subsidies aan aardgasprijs maakt projecten onrendabel; de bedrijven gaan terug op aardgas.

Impact omvallen bestaande duurzame projecten*

Jaar

2023

2024

2025

2026

Type project

Biomassaprojecten

Aardwarmteprojecten

Totaal

Besparing projecten

45,5 miljoen m3  aardgas

121,5 miljoen m3  aardgas

530,9 miljoen m3  aardgas

663,9 miljoen m3  aardgas

Aantal

30

19

Besparing maatregelen

62 miljoen m3  aardgas

124 miljoen m3  aardgas

186 miljoen m3  aardgas

248 miljoen m3  aardgas

Totaal per jaar

105,5 miljoen m3  aardgas

245,5 miljoen m3  aardgas

716,9 miljoen m3  aardgas

911,9 miljoen m3  aardgas

Totaal per jaar

129 miljoen m3 /gas

214 miljoen m3 /gas

343 miljoen m3 /gas



Exportwaarde:
€ 9,2 miljard

8.589 ha glas op gespecialiseerde  
bedrijven, waarvan 5.008 ha glasgroente  

en 3.581 ha sierteelt (1.705 ha pot- en 
perkplanten, 1.876 ha snijbloemen).

1990

2020

1990

2020

Aardgasverbruik teelt: 
2,4 miljard m3, levering 
openbare net 1,0 miljard m³

CO2-emissie teelt:  
4,6 Megaton

10,4% van het energiegebruik in de 
glastuinbouw komt uit duurzame 

bronnen (aandeel duurzame energie 
voor Nederland: 11,1%)

1990

2017

3.137 gespecialiseerde 
glastuinbouwbedrijven in Nederland, 
waarvan 1.239 glasgroente en 1.898  

sierteeltbedrijven

1990

2020

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

gehalveerd

20 geothermiebronnen

1990

2020

Kengetallen 2021 - 2022

In gesprek met Glastuinbouw Nederland?

Wilt u naar aanleiding van de inhoud van dit document 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 Bom-Lemstra, 

voorzitter Glastuinbouw Nederland

Telefoon: +31 6 110 008 94

E-mail: abom@glastuinbouwnederland.nl

Of met:

Alexander Formsma, 

beleidsspecialist Energie & Klimaat

Telefoon: +31 6 515 669 06

E-mail: aformsma@glastuinbouwnederland.nl

Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer

www.glastuinbouwnederland.nl


