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Klimaat en energie 22 juni 2022 
 
De Nederlandse glastuinbouw werkt iedere dag aan energiebesparing en minder CO2-emissie. 
Besparen en verduurzamen van energie is de uitdaging voor de glastuinbouwsector. Vooral voor 
de individuele ondernemer. Dit vraagt ook in de toekomst om stimulerend en coherent beleid, 
kennisontwikkeling en -uitwisseling en investeringen in een duurzame glastuinbouw. 
 
Biogrondstoffen als klimaatknallers 
Biogrondstoffen vormen een belangrijke transitiebrandstof om fossiele brandstoffen vervroegd 
uit te faseren. Op termijn zijn er in een klimaatneutrale maatschappij nog weinig betaalbare 
alternatieven om deze brandstoffen te vervangen. De waarde van biogrondstoffen ligt niet 
alleen bij het creëren van hoogwaardige (hout)producten, maar ook bij het daaruit 
voortvloeiende afval en de geproduceerde bijproducten. Mits biogrondstoffen voldoen aan de 
eisen van EU-Richtlijn Hernieuwbare Energierichtlijn (RED), zullen de emissies lager zijn dan bij 
inzet van aardgas. 
 

 In een groeiende bio-economie mogen we biobrandstoffen als afval en bijproducten van 
hoogwaardige biogrondstoffen niet verspillen. Ook bij hoogwaardige inzet van 
biogrondstoffen zullen er altijd laagwaardige reststromen ontstaan. Die mogen niet 
worden genegeerd in een circulaire inzet, zeker niet als ze fossiele brandstoffen (in de 
land- en tuinbouw) versneld helpen uitfaseren met minder CO2-emissies in de atmosfeer 
tot gevolg.  
 

 Het kabinet heeft besloten om de afgifte van nieuwe subsidies voor houtige  
biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte stop te zetten. Dus ook in de 
glastuinbouw. Net als het kabinet ziet Glastuinbouw Nederland houtige biomassa als 
belangrijke bron voor duurzame warmte en dus belangrijk voor de energietransitie. 
Echter, zonder SDE++-subsidie zijn klimaatambities voor laagwaardige warmte uit houtige 
biogrondstoffen onrendabel en zullen daarom ook niet worden gerealiseerd. Dit geeft 
een (groot) risico op vertraging van het halen van de ambities. Bovendien concludeerden 
PBL en TNO dat de kosten van de hele energietransitie hierdoor hoger zullen zijn. 
Glastuinbouw Nederland roept op om met een plan te komen om versneld alternatieven 
voor lage temperatuurwarmte te stimuleren en dat te financieren. 

 

Groot risico koolstoflekkage glastuinbouw  
Bij Europese CO2-beprijzing is er een groot risico dat onze Nederlandse groente-, fruit- en 
sierteeltproductie zich naar buiten de EU verplaatst. Dat blijkt uit onderzoek van Trinomics. 
Niet alleen omdat daar vaak minder kasverwarming nodig is, maar vooral omdat de kosten voor 
CO2-emissie daar lager zijn. Dit leidt niet automatisch tot een duurzamere productie. 
Duurzaamheid gaat verder dan CO2-emissiereductie alleen. De Nederlandse glastuinbouw is als 
gesloten systeem wereldwijd koploper op het gebied van gezond waterbeheer, verminderd 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en duurzame arbeid. Daarbovenop heeft Glastuinbouw 
Nederland een ambitieus investeringsplan gelanceerd om haar gasverbruik tegen 2026 met 900 
miljoen kuub te reduceren. Goed voor reductie van de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per 
jaar; in 2040 zijn we klimaatneutraal. Daarmee wil de glastuinbouw wereldwijd ook 
klimaatkoploper worden. Het kabinet erkende eerder ook in het coalitieakkoord dat de 
glastuinbouw in potentie koploper kan zijn in energiezuinige en circulaire productie van 

https://www.pbl.nl/publicaties/advies-uitfasering-houtige-biogrondstoffen-voor-warmtetoepassingen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/05/31/alternatieven-voor-warmtelevering-bij-uitfasering-houtige-biogrondstoffen-inzicht-in-kosten/bijlage-1-tno-rapport-alternatieven-voor-warmtelevering-in-de-gebouwde-omgeving-en-glastuin.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8b9b249f-02a5-4a44-8f85-43c3cebb64c5&title=Risk%20of%20carbon%20leakage%20in%20Dutch%20non-ETS%20sectors.pdf
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-doet-aanbod-aan-politiek-en-maatschappij/?utm_source=site&utm_medium=share&utm_campaign=mail
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hoogwaardige producten. En dat daarbij beprijzing een instrument zal zijn. Invoering van 
Europese CO2-beprijzing versnelt onze vergroeningsslag echter niet.  
 

 Europese CO2-beprijzing werkt koolstoflekkage vanuit de glastuinbouw juist in de hand. 
Meerdere studies wijzen al op grote ‘carbon leakage’ door de ‘van boer tot bord’-
strategie. Daarmee verplaatst onze duurzame groente-, fruit- en sierteeltproductie naar 
het buitenland. Een vermindering in productie betekent direct dat meer landbouwgrond 
buiten de EU nodig zal zijn om verliezen in Europa te compenseren. Met meer emissies 
tot gevolg. Glastuinbouw Nederland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en waarschuwt 
voor oogkleppen bij politieke besluitvorming. Bij de uitwerking van effectief 
klimaatbeleid is een scherpe blik op het strategische belang van Europese 
(voedsel)productie vereist, met wetenschappelijke onderbouwing van politieke doelen. 

 
Europese CO2-beprijzing zou volgens het kabinet moeten leiden tot eerlijkere concurrentie in 
Europa, doordat iedere lidstaat een even streng klimaatbeleid voert. Glastuinbouw Nederland is 
echter kritisch over een generieke regeling over CO2-beprijzing. Generiek beleid doet teniet aan 
lidstaat-specifieke behoeften om de doelen van de Green Deal te behalen. Dit betekent echter 
niet een minder ambitieus klimaatbeleid. Want ook zonder deze heffing moeten lidstaten 
immers maatregelen doorvoeren om te voldoen aan het Europese klimaatbeleid.  
 

 Glastuinbouw Nederland pleit voor een verbetering  van het CO2-sectorsysteem van de 
sector met een effectieve individuele prikkel (CO2-beprijzing). Dit is als actie al 
opgenomen in het Klimaatakkoord, én in het coalitieakkoord, met doorvertaling in het 
convenant energietransitie glastuinbouw 2030 dat vrijwel rond is en na de zomer 
getekend kan worden. Voorkeur voor nationaal maatwerk in deze boven een Europees 
generieke invulling. Een eventuele opbrengst van het beprijzingssysteem moet vervolgens 
weer worden ingezet om klimaatdoelen binnen de glastuinbouw te realiseren, onder 
andere via het programma Kas als Energiebron. Zonder koolstoflekkage kan de 
Nederlandse glastuinbouw zo duurzaam werken aan minder CO2-emissie en 
klimaatneutraliteit in 2040.  

 

https://croplifeeurope.eu/press-releases/farm-to-fork-it-is-time-to-listen-to-what-the-data-says/
https://www.kasalsenergiebron.nl/

