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Rusland voert niet alleen een hartverscheurende oorlog tegen Oekraïense soevereiniteit, 
maar ook tegen onze Europese energievoorziening. Europa staat op de rand van een 
energiecrisis. De grootste ooit. Aan het begin van het stookseizoen lopen steeds meer 
Europese landen het gevaar de winter in het donker en de kou door te brengen. Nederland 
vormt hierop zeker geen uitzondering. De afgelopen jaren hebben we fors ingezet op de 
energietransitie, maar daarbij leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie uit het 
oog verloren. Hierdoor dreigt Europa komende winter speelbal van Poetin te worden. Nog 
voordat de kou is ingetreden, doen huishoudens en bedrijven nu al hun uiterste best om de 
financiële klappen op te vangen. Glastuinbouw Nederland gelooft dat snelle actie nodig is 
om de (agrarische) gasvraag te reduceren en energielasten draagbaar te maken.  
 
Desastreuze economische impact 
Driekwart jaar geleden voorspelde Rabobank samen met Glastuinbouw Nederland al dat 40 
procent van de glastuinbouwbedrijven in financiële problemen komt door de hoge 
energieprijzen, als de situatie niet verbetert. En de situatie is niet verbeterd, maar zelfs 
verslechterd. Deze hoge kosten zijn, in tegenstelling tot veel andere sectoren, niet door te 
berekenen in de verkoopprijzen, omdat deze op een Europese of wereldmarkt worden 
bepaald. Inmiddels begint het nieuwe teeltseizoen en staan telers voor een ingrijpende 
keuze: ze stoppen tijdelijk met het telen van hun gewassen. De positie van de Nederlandse 
glastuinbouw staat daarmee op het spel, waardoor er onvoldoende financiële ruimte is om 
te vergroenen. De consument zal voor het schap geconfronteerd worden met duurdere 
producten die niet van Nederlandse bodem komt, maar geïmporteerd van elders.  
 
Pas op voor gashervormingen 
De Europese Commissie wil hard ingrijpen in de Europese energiemarkt. Dat stelde 
voorzitter dr. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in haar State of the 
European Union (SOTEU). Op de interne markt volgt een prijsplafond van €180/MWh voor 
elektriciteitsproducenten die geen gebruik maken van gas. Tegelijkertijd zal de Commissie 
de mogelijkheden voor een plafond voor gasprijzen onderzoeken. Glastuinbouw Nederland 
is kritisch op een plafond voor gasprijzen. Subsidiëring van leveranciers, door de prijzen 
kunstmatig om laag te brengen, resulteert in een onzichtbare verschuiving van de 
energiekosten naar de Staat. Bij het stellen van prijsmaxima verdwijnt de prikkel om de 
vraag te verminderen, waardoor deze energiecrisis zal langer daardoor voortduren. 
Consumenten zullen dan ook weinig verschil merken in de portemonnee van prijsplafonds 
voor gas.  
 

 Glastuinbouw Nederland is geen voorstander voor een prijsplafond op gas. De 
effecten van een dergelijk plafond zijn groot op de lange termijn omdat prikkels 
tot gasbesparing ontbreken. De gasprijs zal daardoor langer hoog blijven, waardoor 
consumenten op de lange termijn langer geconfronteerd worden met hoge 
energierekeningen. In plaats daarvan pleit Glastuinbouw Nederland ervoor om het 
energieaanbod te diversifiëren door de productie van groene energie te stimuleren. 
Ten behoeve van de lokale energietransitie juist op land- en tuinbouwbedrijven.  

 
Solidariteitstax draait om de uitvoering 
Olie-, kolen- en gasbedrijven moeten volgens de Commissie een solidariteitsbelasting van 
33 procent gaan betalen over hun winsten als deze 20 procent boven het gemiddelde van 
de afgelopen drie jaar liggen. Glastuinbouw Nederland steunt het voorstel om dit budget 
terug te laten vloeien naar consumenten en initiatieven voor duurzame energie. De 
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uitvoering van deze solidariteitstax is echter allesbepalend. Want zonder toepassing van de 
Staatssteunkaders door het kabinet is investering in de duurzaamheid van het Nederlandse 
mkb op basis van deze solidariteitstax onmogelijk.  
 

 Glastuinbouw Nederland verzoekt het kabinet het Europese Staatssteunkader te 
gebruiken opdat de plannen naar voorstel van de Commissie door Nederland kunnen 
worden uitgevoerd. Zonder toepassing van deze Staatssteunkaders kan het kabinet 
niet investeren in vergroening van de Nederlandse glastuinbouw en komt de 
energietransitie stil te staan. Nationaal en sectoraal. Het niet gebruiken van deze 
solidariteitsbelasting om huishoudens en mkb voor de hoge energierekeningen te 
compenseren leidt bovendien tot een oneerlijk speelveld in Europa.  

 
 Een uitbreiding van het borgstellingskrediet, onder de herziene Europese 

Staatssteunkaders, geeft tuinders op korte termijn de benodigde lucht geven in de 
strijd om lijfsbehoud. Dit geeft hen ook toegang tot financiering om te investeren 
in een energie-efficiënte productie. Bedrijven moeten immers financieel fit zijn om 
de energietransitie te maken. Alleen meer budget voor de EGH-regeling is hiervoor 
onvoldoende.  

 
Eerlijke concurrentie koesteren 
De sancties tegen Rusland blijven overeind. Gelukkig verslappen deze handelsbeperking de 
Russische economie en daarmee uiteindelijk ook hun militaire slagkracht. Om als overheid 
bedrijven te steunen deze energiecrisis door te komen, wordt het Staatssteunkader 
nogmaals uitgebreid door de Commissie. Momenteel doet Nederland nog niets met deze 
steunmogelijkheden, wat leidt tot oneerlijke concurrentie in Europa voor Nederlandse 
bedrijven. Glastuinbouw Nederland pleit met het bedrijfsleven ervoor dit steunkader snel 
open te stellen voor de glastuinbouw: ons toekomstig concurrentievermogen hangt daar 
van af. 
 

 Een aantal EU-lidstaten benut het Europese Staatssteunkader en de crisisreserve 
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) al maximaal en ondersteunen 
hun telers met passende maatregelen voor de stijgende energieprijzen in de land- 
en tuinbouw. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie op de interne markt doordat de 
kostprijzen voor de Nederlandse tuinders zijn fors hoger dan die voor hun Europese 
concurrent. Glastuinbouw Nederland vraagt het kabinet op oneerlijke concurrentie 
te voorkomen en het steunpakket open te stellen voor snellere verduurzaming van 
de Nederlandse land- en tuinbouw.  

 
Piekuren mogen voedselzekerheid niet schaden 
Lidstaten worden verplicht hun stroomverbruik tijdens ‘piekuren’ met 5 procent te 
verlagen. De exacte definitie van piekuren wordt nader bepaald, maar betreft minimaal 10 
procent van het totaal aantal uren. Een dergelijke bepaling kan voor kritieke sectoren als 
de Nederlandse glastuinbouw de voedselproductie aanzienlijk schaden. Ieder moment van 
de dag werken onze tuinders immers aan gezond en duurzaam voedsel. En aan de 
energietransitie. Niet alleen voor Nederland, maar voor consumenten in heel Europa. Dit 
beperken is een ongewenste trend in tijden waar voedselzekerheid wereldwijd onder druk 
staat. 
 

 De productie van voedsel in onze kassen is doorlopend, hetgeen juist ten tijde van 
wereldwijde voedselschaarste ongewenst is. Glastuinbouw Nederland pleit er 
daarom voor om kritieke sectoren, waaronder tuinbouwproducenten, van deze 
piekurenplicht uit te zonderen.  

 


