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De Nederlandse glastuinbouw draagt bij aan het geluk en de gezondheid van mensen. De focus op 
kringlooplandbouw en circulair voedselsysteem, goed en eerlijk verdienmodel voor telers, 
weerbaardere plant- en teeltsystemen met minder afhankelijkheid van gewasbeschermings-
middelen, veilig gebruik van biotechnologie en inzet op bevordering gezonde leefstijl sluit hier goed 
bij aan. Vanuit dat uitgangspunt draagt Glastuinbouw Nederland graag op constructieve manier bij 
aan de realisatie van een haalbare Europese Green Deal.  
 
Groene taxonomie 
De Europese taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam zijn. Daarmee biedt 
het grote bedrijven en financiële instellingen ondersteuning in de rapportage over hun 
duurzaamheid. De Europese Commissie stelt voor om zowel aardgas als kernenergie onder bepaalde 
voorwaarden op te nemen. In de huidige gedelegeerde handeling, zoals voorgesteld door de 
Commissie, worden private investeringen in aardgas geclassificeerd als transitiebrandstoffen. Mits 
deze producenten een toenemend aandeel groene brandstoffen gebruiken, zoals biogas of waterstof. 
Daarmee erkent de Commissie de verschillende uitgangssituaties in de EU-lidstaten, waar aardgas als 
transitiebrandstof nodig is om van kolen af te stappen en op de lange termijn te vergroenen.  
 
Bovendien helpt deze classificatie ook Nederlandse ondernemers op de lange termijn te 
verduurzamen, als alternatieven voor groene energie momenteel nog onvoldoende zijn en uitblijven. 
Vergroening vraagt namelijk herziening van stokkende subsidies als SDE++. Blijft de koppeling met 
gasprijs gehandhaafd, dan staken duurzame projecten en gaan bedrijven terug op gas. Versnelde 
toegang tot financiële middelen kan dit tegengaan en de transitie versnellen. Zeker nu omdat er al 
grote duurzaamheidsprojecten op de plank liggen. De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn, 
maar aardgas als transitiebrandstof blijft nodig zolang betaalbare, groene alternatieven ontbreken. 
 

 Glastuinbouw Nederland steunt het kabinetsvoorstel geen bezwaar te maken tegen de 
taxonomie van de Commissie. Aardgas blijft nodig als transitiebrandstof. Er zijn momenteel 
nog onvoldoende, betaalbare groene alternatieven beschikbaar zijn om fossiele brandstoffen 
af te bouwen. Deze classificatie stimuleert dan ook de transitie in de glastuinbouw.  

 
Glastuinbouw Fit for 55 
Land-Use, Land-Use Change & Forestry (LULUCF) 
Voor de Nederlandse glastuinbouw heeft de herziening van LULUCF-verordening grote impact. De 
belangrijkste grondstof van duurzame plantenteelt – veen – wordt gewonnen uit reeds aangetaste 
veengebieden, een belangrijk onderdeel van de LULUCF. Winning vindt plaats in veengebieden die 
reeds eerder ontwaterd zijn. Het veen staat hier al langer boven de waterspiegel, waardoor veen 
door oxidatie hoe dan ook zal verdwijnen. De koolstof uit het veen oxideert en zorgt voor een 
geleidelijke CO2-uitstoot. Met het afgraven van veen stopt dat proces. Alle veengebieden in Europa 
waarop veen wordt geoogst zijn onderworpen aan verplichte herstelstrategieën. Na herstel vormen 
deze veengebieden netto CO2-putten. 
 
Veen is het belangrijkste bestanddeel om planten duurzaam te kunnen kweken. Het vormt de 
ruggengraat van planten- en sierteelt in Europa. De vraag naar duurzame planten neemt alleen maar 
toe en kan slechts worden beantwoord door toenemende volumes van alle duurzame organische 
grondstoffen - waaronder veen – onder de LULUCF toe te staan. De planten die door deze organische 
grondstoffen groeien, zorgen immers zelf ook weer voor koolstofopslag. Oftewel, om de 
doelstellingen van de Green Deal te behalen moeten alle benodigde middelen worden verschaft om 
duurzame plantengroei mogelijk te maken.  
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 De herziene LULUCF-verordening moet een evenwicht vinden tussen de rol van veengebieden 
als (reële en potentiële) koolstofputten en tegelijkertijd de bijdrage van duurzaam gewonnen 
veen aan verschillende doelen van de Europese Green Deal erkennen. Glastuinbouw 
Nederland wijst er daarom binnen het LULUCF-kader op dat de glastuinbouw de enige sector 
is die bijdraagt aan het vernatten en herstellen van historisch aangetaste veengebieden, 
waardoor netto CO2-putten ontstaan.  
 

Emissiehandelssysteem (ETS) 
Voor het bestaande EU ETS stelt de Commissie voor het emissiereductiedoel aan te scherpen, omdat 
deze nog niet in lijn is met de doelen zoals afgesproken in de Klimaatakkoord van Parijs en de Green 
Deal. De Nederlandse glastuinbouw kent echter reeds CO2-sectorsysteem. In dit CO2-convenant zijn 
emissiedoelen zijn vastgesteld die ieder jaar moeten worden behaald. Momenteel werken Rijk en 
sector aan het nieuwe convenant Energietransitie 2030 over effectiever, meer sturend sectorsysteem 
vanaf 1 januari 2025. Zonder koolstoflekkage kan de Nederlandse glastuinbouw zo duurzaam werken 
aan minder CO2-emissie en klimaatneutraliteit in 2040. Door de samenloop van nationale en Europese 
energiebelastingregimes met de herziene ETS ontstaat de kans dat dubbele energielasten ontstaan 
voor de telers. Dat leidt tot onevenredige verschillen binnen de EU, terwijl Nederlandse telers al 
sinds 2013 met het sectorsysteem hun CO2-emissies verlagen en zo aan de Green Deal bijdragen.  
 

 Dubbele CO2-beprijzing leidt tot concurrentieverlies en een oneerlijk speelveld. Dit moet 
worden voorkomen om de doelen van de Green Deal te behalen, zonder koolstoflekkage. 
Glastuinbouw Nederland pleit er voor om oneerlijke, dubbele lasten te voorkomen door 
sectoren met een ETS-comparatief systeem uit te sluiten van (toekomstige) ETS-bepalingen. 
Met het oog op voortzetting van het CO2-convenant in de sector, is Glastuinbouw Nederland 
van mening dat het nieuwe ETS voor de gebouwde omgeving eveneens niet op de sector van 
toepassing moet zijn in verband met dubbele energielasten.  

 
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
De Nederlandse glastuinbouw is als gesloten systeem wereldwijd koploper op het gebied van water, 
plantgezondheid en arbeid. Maar wil ook klimaatkoploper worden door in 2040 klimaatneutraal te 
zijn. Glastuinbouw Nederland onderschrijft daarom een beleid dat hierop inzet, mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Met CBAM wordt getracht een uniforme CO2-markt te creëren, waardoor 
de Europese producenten een gelijk speelveld moeten hebben ten opzichte van importeurs naar de 
EU. Echter, invoering van het huidige CBAM-voorstel brengt een groot risico met zich mee dat onze 
Europese groente-, fruit- en sierteeltproductie zich buiten de EU zal verplaatsen.  
 
Kunstmest is cruciaal voor het telen van gewassen en een belangrijke kostenpost voor tuinders. De 
prijs van kunstmest is in Europa al veel hoger dan in de rest van de wereld, omdat onze 
kunstmestmarkt wordt beschermd door douanerechten en antidumpingmaatregelen. Gemiddeld kost 
dit Europese boeren jaarlijks 600 miljoen euro. Als hieraan CBAM zou worden toegevoegd, waarin 
kunstmest is opgenomen, zou de prijs van kunstmest nog verder omhoogschieten. De kosten van onze 
Europese voedselsoevereiniteit stijgen daarmee aanzienlijk, terwijl goedkope voedselimporten 
groene verdienmodellen in de tuinbouw ondermijnen. Voedselimporten vallen immers niet onder 
CBAM. Deze dubbele straf is oneerlijk en leidt tot het tegenovergestelde van het beoogde effect, 
namelijk koolstoflekkage van de Europese tuinbouw. Daarmee strookt de huidige vorm van CBAM ook 
niet met de doelstellingen van de Green Deal.  
 

 Voorkom dat duurzame voedselproductie door CBAM zich naar het buitenland verplaatst met 
koolstoflekkage tot gevolg. Glastuinbouw Nederland pleit er daarom voor dat ofwel de land- 
en tuinbouw en de gerelateerde sectoren worden opgenomen in CBAM, ofwel dat kunstmest 
ook moeten worden uitgesloten. 


