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Agenda

• Wat is de gebiedsaanpak 

energietransitie glastuinbouw

• Aanpak solitaire bedrijven

• Voortgang en ervaringen in 

gebieden 

• Wat speelt er allemaal op 

energiegebied ?  



Gebiedsaanpak (1)

• Verkennen en realiseren collectieve duurzame warmte- en 

CO2-opties

• Start: 2017

• Partijen: Glastuinbouw Nederland, ministerie LNV en aantal 

greenports en provincies

• Evaluatie: 2021



Gebiedsaanpak (2)

• Voortzetting in 2022 voor 4 jaar met Greenports Nederland, 

Glastuinbouw Nederland, LNV en regio’s

• Deelnemende regio’s:

• Zuid- Holland, Noord-Holland, Zeeland, Limburg, Friesland

• Bijna zeker: Gelderland

• Nog in gesprek: Brabant, Flevoland, Drenthe, Overijssel

• Uitvoering: procesmanagers en regiocoördinatoren



➢ Fase 1: verkennen en inventariseren

➢ Fase 2: organiseren en opties verzamelen voor collectieve 

energieverduurzaming

➢ Fase 3: opties uitwerken, gebiedsvisie/ ontwerp en 

businesscase(s) opstellen

➢ Fase 4: realisatie en exploitatie

Elke regio heeft eigen dynamiek en snelheid

Fasering



Solitaire bedrijven

• Verkennen en realiseren individuele duurzame warmte- en CO2-

opties

• Aanpak in uitwerking en onderdeel van convenant

• Kern van de aanpak: kennis en tools voor besparing en 

verduurzaming

• Discussie strategie energietransitie voor de ondernemer

• Via teeltgroepen en regiogroepen



Voortgang en ervaringen

• In ruim 70% van de glastuinbouwgebieden  is de gebiedsaanpak 

gestart

• De energie-behoefte van de bedrijven in deze gebieden in 

geïnventariseerd

• 12 energie/ warmtecooperaties opgericht met overal beperkte 

tot heel intensieve samenwerking met partijen gericht op 

ontwikkeling van duurzame warmteprojecten 



WarmteNetwerk Westland                              Warmte Samenwerking Oostland



Voortgang en ervaringen 
Warmtecooperaties Westland

• Er zijn de afgelopen  6 energie/warmtecooperaties in westland ontstaan

• We zien dat coöperaties verder professionaliseren

• Er ontstaan vervolg samenwerkingen met:

• Externe ontwikkelaars

• Externe projecten

• Andere cooperaties (in een aantal gevallen fusies)



Voortgang en ervaringen 
Warmtecooperaties Westland

• Externe ontwikkelaars blijken onontkoombaar

• Goede onderlinge organisatie is daarom van belang

• Externe partijen zoeken:

• Zekerheid van afname

• Eén gesprekspartner en onderhandelaar

• Professionaliteit en voldoende kennisniveau bij de gesprekspartner

• Eénheid in afname en transportcontracten 



Wat speelt er vandaag de dag?

Een hele boel:

➢ Convenant energietransitie 2021-2030

➢ Aprilbrief LNV, EZK, FIN met maatregelenpakket 

glastuinbouw

➢ Investeringsplan energietransitie glastuinbouw

➢ Uitwerking coalitieakkoord

➢ Veel aandacht in de Tweede Kamer

➢ Uitwerking Fit for 55 vanuit Brussel

➢ Herzien inhoud visie klimaatneutraal 2040

En dat allemaal gedurende een energiecrisis met een sector 

in de overlevingsstand…



Proces rondom energiecrisis

➢ Uitgangspunt: Nog géén signaal dat Kabinet 
ingrijpt voor bedrijfsleven

➢ Focus op drie aspecten:
• Concrete maatregelen op energieprijzen 

korte & lange termijn
• Uitbreiding borgstelling landbouw

• Gasleveringszekerheid en afschakelplan
• Maatregelen voor duurzame initiatieven 

en aanpassen SDE systematiek



Bedankt voor uw aandacht!

Hans van den Berg – Glastuinbouw NL
Jacco Besuijen - Prominent

Vragen?


