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Managementsamenvatting 

In deze studie wordt een vergelijking gemaakt van het energieverbruik en de energie gerelateerde CO2-

emissies van de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, evenals van het beleid ter zake 

en de toepassing (en ondersteuning) van de meest relevante technologieën die kunnen bijdragen aan 

het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen in deze sector. Naast toepassingen die 

energiebesparing mogelijk maken wordt ook gefocust op het gebruik van hernieuwbare 

energietechnologieën, die ook voor de land- en tuinbouwsector opportuniteiten bieden om zijn CO2-

emissies en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken. De praktijken en ervaringen, evenals 

het beleid op dit gebied in Nederland worden in kaart gebracht en vergeleken met Vlaanderen, om op 

basis van geïdentificeerde goede praktijken aanbevelingen te formuleren voor de Vlaamse overheid. 

 

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn: 

• De land- en tuinbouwsector is zowel in Nederland als in Vlaanderen verantwoordelijk voor een 

significant aandeel van de broeikasgassenuitstoot. De meerderheid van deze emissies zijn niet-

energetisch (methaan, lachgas); 

• Het energiegebruik en de energetische emissies (CO2) zijn vooral hoog in de glastuinbouw en 

nemen in Vlaanderen nog toe; 

• Het tempo waarmee in de Vlaamse landbouwsector voortgang wordt geboekt voor het 

reduceren van energiegebruik en (energetische) CO2-emissies is onvoldoende om de 

doelstellingen voor 2030 te behalen; 

• Door structurele verschillen in teelten kan de voortgang in de verduurzaming van de 

landbouwsector en de effectiviteit van het beleid in Nederland en Vlaanderen moeilijk 

vergeleken worden. Uit indicaties blijkt evenwel dat het Nederlandse beleid effectiever is dan 

het beleid in Vlaanderen; 

• Het pad naar volledige verduurzaming van de landbouwsector is niet evident. Een breed palet 

aan technieken kán een rol spelen, en de relevantie en toepasbaarheid ervan zijn afhankelijk 

van  technologische ontwikkelingen en omgevingsfactoren; 

• De zeer gunstige voorwaarden voor het gebruik van fossiele brandstoffen in het algemeen en 

WKK’s op aardgas in het bijzonder remmen de verduurzaming in grote mate af, zowel in 

Nederland als in Vlaanderen. Om het tempo van verduurzaming op te voeren zal dus in eerste 

instantie het beleidskader voor fossiele brandstoffen aangepast moeten worden; 

• Het steunkader voor investeringen in duurzame energietechnieken is in beide landen al 

grotendeels uitgewerkt en geïmplementeerd. We hebben geen duidelijke tekortkomingen in 

het Vlaamse steunkader geïdentificeerd. Wél kan het helpen om de omvang van de steun voor 

duurzame technieken op te schalen en kunnen sectorspecifieke instrumenten overwogen 

worden; 

• Een gelijktijdige en budgetneutrale verhoging van belastingen en heffingen op het gebruik van 

fossiele energie enerzijds en intensivering van de steun voor verduurzaming anderzijds kan een 

goed startpunt zijn om de verduurzaming te stimuleren zonder de concurrentiepositie van de 

Vlaamse land- en tuinbouwsector in het gedrang te brengen; 

• De Nederlandse aanpak om sectorspecifieke objectieven en maatregelen af te spreken met de 

sector kan als ‘goede praktijk’ beschouwd worden. Wij bevelen dan ook aan om in Vlaanderen 

een vergelijkbare aanpak te volgen; 

• Het sectorspecifieke onderzoek in overheidsinstellingen en sectorale centra zou sterker 

moeten gericht worden op technieken die een verduurzaming mogelijk maken. Eventuele 
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nieuwe overheidsfinanciering kan worden gekoppeld aan afspraken om het onderzoek meer te 

focussen op technieken die kosten-efficiënt kunnen bijdragen aan het behalen van de energie- 

en klimaatdoelstellingen. Daarnaast kunnen de onderzoekscentra ook sterker betrokken 

worden bij het opstellen van nieuwe normering. De mogelijkheid om innovatieve projecten uit 

te voeren binnen een lokaal ‘regelluw wetgevend’ kader kan het onderzoek ondersteunen. 

Executive summary 

This study compares the energy consumption and energy-related carbon dioxide emissions of the 

agricultural and horticultural sectors in the Netherlands and Flanders, as well as the policies and the 

implementation of (and public support for) the most relevant technologies that can contribute to 

achieving the energy and climate targets in these sectors. The study focuses on applications that enable 

energy savings, as well as the use of renewable energy technologies, which also offer opportunities for 

the agricultural and horticultural sectors to reduce their carbon dioxide emissions and dependence on 

fossil fuels. The practices and experiences, as well as the policies in this domain in the Netherlands, are 

mapped and compared with those in Flanders, in view of formulating recommendations for the Flemish 

authorities on the basis of identified good practices. 

  

The main findings and recommendations are: 

• The agricultural and horticultural sectors are responsible for a significant share of greenhouse 

gas emissions in both the Netherlands and Flanders. The majority of these emissions are non-

energetic (methane, nitrous oxide); 

• Energy consumption and energy-related CO2-emissions are particularly high in the greenhouse 

horticulture sector and are still increasing in Flanders; 

• The pace at which progress is being made in the Flemish agricultural and horticultural sectors 

to reduce energy consumption and energy-related CO2-emissions is insufficient to achieve the 

2030 targets; 

• Due to structural differences in crops, it is difficult to compare progress in making the 

agricultural and horticultural sectors more sustainable and the effectiveness of policies in the 

Netherlands and Flanders. However, indications show that the Dutch policies are more 

effective than those in Flanders; 

• The path to full sustainability of the agricultural and horticultural sectors is not obvious. A 

wide range of different techniques can play a role, and their relevance and applicability 

depend on technological developments and environmental factors;  

• The very favourable conditions for the use of fossil fuels in general and CHPs on natural gas in 

particular slow down the implementation of more sustainable solutions to a large extent, both 

in the Netherlands and in Flanders. In order to increase the pace at which the sectors become 

more sustainable, the policy framework for fossil fuels will have to be adjusted first; 

• The support framework for investments in renewable energy technologies has already been 

largely developed and implemented in both countries. We have not identified any obvious 

shortcomings in the Flemish support framework. However, scaling up the level of support for 

sustainable technologies and implementing sector-specific instruments can be considered to 

facilitate and accelerate the transition; 

• A simultaneous and budget-neutral increase in taxes and levies on the use of fossil energy on 

the one hand and intensification of support for more sustainable options on the other hand can 
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be a good starting point for promoting sustainability without jeopardizing the competitive 

position of the Flemish agricultural and horticultural sectors; 

• The Dutch approach to agreeing on sector-specific objectives and measures with the sector is 

considered a 'good practice'. We therefore recommend following a similar approach in 

Flanders; 

• Sector-specific research in public institutions and sectoral centres should focus more on 

techniques that enable sustainability. Any new public funding could be linked to agreements to 

focus research more on techniques that can contribute cost-effectively to achieving the energy 

and climate objectives. In addition, the research centres could also be more involved in 

elaborating new standards. The possibility to carry out innovative projects within an enabling 

regulatory framework (regulatory sandbox) could support the research.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van de studie 

De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2019 een eindproductiewaarde van 6 miljard €. 

Daarvan is veruit het grootste deel (64%) afkomstig van de veeteelt; daarnaast zijn de tuinbouw- en 

akkerbouwsector goed voor respectievelijk 28% en 8%. Het intermediaire verbruik (veevoer, energie, 

meststoffen) bedroeg in 2019 4,2 miljard €. Als men daarnaast rekening houdt met de afschrijvingen en 

subsidies kan de netto toegevoegde waarde van de Vlaamse land- en tuinbouw voor 2019 op 1,5 miljard 

€ geraamd worden.1 Landbouwproducten en hun afgeleiden (akkerbouw-, tuinbouw-, dierlijke, agro-

industriële en andere verwerkte voedingsproducten) vertegenwoordigden in 2020 een aandeel van 

respectievelijk 12,2% en 14,4% in de Vlaamse in- en uitvoer. Vlaanderen exporteerde in 2020 voor 38,9 

miljard € aan agrarische producten (inclusief afgeleide producten en wederuitvoer), terwijl de invoer 

32,6 miljard € bedroeg. Het handelsoverschot bedroeg dus 6,3 miljard €, waardoor Vlaanderen in de EU 

de zesde grootste uitvoerder is van agrarische producten, na Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en 

Italië.2 

 

De land- en tuinbouw in Vlaanderen heeft een beperkt aandeel in het totale Vlaamse energieverbruik, 

maar een substantieel groter aandeel in de broeikasgasemissies. In 2019 verbruikte deze sector 8,5 TWh 

energie3, wat overeenkomt met 2,5% van het finaal energieverbruik in Vlaanderen. Het energieverbruik 

van de land- en tuinbouw is van 1990 tot 2010 weliswaar gedaald met circa 21%, maar is de afgelopen 

10 jaar opnieuw toegenomen. De land- en tuinbouw gebruikt vooral aardgas en petroleumproducten, en 

is netto-producent van elektriciteit. Groente- en sierteelt onder glas zijn met een aandeel van 52% van 

het sectorale energieverbruik de meest energie-intensieve deelsectoren. 

 

In 2019 bedroegen de broeikasgasemissies van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen 7.179 

kton CO2-eq. of 9,4% van de totale Vlaamse broeikasgasemissies, wat iets lager is dan het aandeel van 

de huishoudens (12,1%). Na een eerdere daling van het aandeel in de Vlaamse uitstoot, van 10,1% in 

1990 naar 7,7% in 2005, is de uitstoot van de land- en tuinbouw de laatste jaren opnieuw toegenomen 

tot een aandeel van 9,4% in 2019. De belangrijkste bron van die toename blijkt de veeteelt: 

spijsvertering en mestopslag bij runderen. Omwille van de hoge impact van de biogene emissies in de 

landbouw was circa 74% van de broeikasgasemissies van de sector in 2019 niet-energetisch, terwijl dit 

gemiddeld aandeel voor alle sectoren 29% bedraagt. De klimatisering van serres en stallen in de 

glastuinbouw en intensieve veeteelt, evenals het gebruik van olieproducten voor aandrijving van 

landbouwvoertuigen, veroorzaken de energie-gerelateerde CO2-emissies, terwijl methaan (CH4) en 

lachgas (N2O) uit de landbouw respectievelijk 74% en 59% van de Vlaamse methaan- en lachgasuitstoot 

vertegenwoordigen. Naast een vermindering van de CO2-emissies afkomstig van energiegebruik, dient 

dus in de landbouw ook ingezet te worden op een verdere reductie van de emissies van CH4 en N2O. 

 

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 heeft de ambitie vastgelegd om de 

broeikasgasemissies van de landbouw tegen 2030 met een kwart te verminderen t.o.v. 2005. Gezien de 

stagnerende evolutie tijdens het laatste decennium is dit een ambitieuze doelstelling. Maatregelen 

 
1 Departement Landbouw & Visserij, Landbouwrapport 2020 
2 Agrarische handel - Statistiek Vlaanderen 
3 Gebruikte cijfers voor energiegebruik in dit rapport omvatten de extern aangekochte brandstoffen, elektriciteit en 
warmte. Van de extern aangekochte elektriciteit is de aan derden geleverde elektriciteit afgetrokken, waardoor 
deze in veel gevallen tot een negatieve waarde voor elektriciteitsconsumptie leidt. De consumptie van zelf 
geproduceerde elektriciteit en warmte (met uitzondering van geothermie) is niet inbegrepen en is beperkt waardoor 
deze de conclusies niet significant zou veranderen. Met een WKK voor eigen gebruik geproduceerde warmte en 
elektriciteit is wel inbegrepen op basis van de consumptie van extern aangekochte energie. 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/agrarische-handel
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gericht op klimaatvriendelijk mestmanagement, reductie van methaanemissies bij melkvee (Convenant 

Enterische Emissies rundvee 2019-2030), energiebesparing en hernieuwbare energie in de glastuinbouw 

waren reeds vermeld in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Het nieuwe VEKP 2021-2030 

vermeldt daarnaast maatregelen zoals sluiten van kringlopen, verminderen van voedselverlies en meer 

samenwerking in de keten, valoriseren van landbouwproducten als grondstof voor de bio-gebaseerde of 

circulaire economie. 

 

Deze studie focust vooral op het energieverbruik van de Vlaamse land- en tuinbouwsector, en dus op de 

energetische CO2-uitstoot, die volgens de in het VEKP opgenomen prognoses (WAM-scenario) als gevolg 

van energiebesparing en inzet van hernieuwbare energie tegen 2030 zou moeten dalen met 0,86 Mton 

CO2 (of 40%) ten opzichte van 2005. Dit komt overeen met een daling van de energetische CO2-uitstoot 

van 2,1 Mton CO2 in 2005 naar +/- 1,3 Mton CO2 in 2030, terwijl deze uitstoot in 2019 nog ongeveer 1,9 

Mton CO2 bedroeg. Dit betekent dat de energetische CO2-emissies tegen 2030 met ca 31,5% zouden 

moeten dalen tegenover het huidige niveau. In het VEKP wordt ingegaan op de belangrijkste 

instrumenten/maatregelen die dit objectief moeten helpen verwezenlijken; naast de generieke 

maatregelen worden voor de land- en tuinbouw de volgende sectorspecifieke maatregelen vermeld: 

1. het inzetten van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-

2027 voor de energie- en klimaatdoelstellingen: 

a. het GLB na 2020: acties m.b.t. directe inkomenssteun, randvoorwaarden, ecoregelingen, 

VLIF-NPI, agromilieu- en klimaatmaatregelen; 

b. energie-gerelateerde investeringen via het VLIF ruimer ondersteunen vanaf de opstart van 

het post-2020 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

2. EBO (energiebeleidsovereenkomst) voor de energie-intensieve (glas)tuinbouwsector (VEKA). 

 

Er zijn heel wat gelijkenissen tussen de Vlaamse en Nederlandse land- en tuinbouw, maar er kunnen 

ook nuttige lessen getrokken worden uit de specifieke Nederlandse aanpak inzake beperking en 

vergroening van het energieverbruik en reductie van de CO2-emissies in deze sector. De Nederlandse 

tuinbouwsector richt zich op sierteelt, groenten en bloembollen. In de serres in Nederland worden 

voornamelijk groenten (tomaten, paprika’s) en bloemen geteeld. Nederland is de grootste exporteur 

van landbouwproducten van de EU; de exportwaarde (inclusief verwerkte producten en wederuitvoer) 

bedroeg in 2020 95,6 miljard euro.4 

  

De Nederlandse overheid wil het energieverbruik en de broeikasgasemissies in de glastuinbouw 

drastisch verminderen. Sinds 2020 moeten alle nieuwe serres in Nederland klimaatneutraal zijn, wat 

kan worden bereikt door middel van innovatieve technologieën zoals: 

• gebruik van PV en thermische zonne-energie; 

• kunstlichtbesparende maatregelen (gebruik van natuurlijk licht en meer efficiënte 

verlichtingsuitrusting); 

• energie-efficiënte groeitechnieken; 

• geothermische toepassingen; 

• gebruik van biobrandstoffen (het gebruik van biogas en afvalhout zou nog een groot potentieel 

bieden); 

• opwekking en gebruik van (meer) duurzame elektriciteit. 

 

 
4 Nederlandse landbouwexport in 2020 95,6 miljard euro | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/22/nederlandse-landbouwexport-in-2020-956-miljard-euro
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De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technologie met het 

programma 'De kas als energiebron'. Dit programma is een samenwerking tussen de overheid, het 

Productschap Tuinbouw en de Land- en Tuinbouwconfederatie. 

 

Zoals eerder vermeld moeten nieuwe serres in Nederland sedert begin 2020 klimaatneutraal zijn; uit de 

evaluatie van de Nederlandse emissieautoriteit blijkt dat de bestaande grote serres die onder het EU-

ETS vallen, in het algemeen reeds goed scoren op dit vlak. Meer dan 70% van de betrokken installaties 

in Nederland scoren beter dan de Europese benchmark 2008 in de categorie “Teelt van gewassen”, en 

globaal presteren de betrokken installaties 23% beter dan deze benchmark.5 

 

Nederlandse en Vlaamse bedrijven en kenniscentra werken reeds samen in het kader van 

grensoverschrijdende onderzoeks- en demonstratieprojecten (b.v. Interreg, GLITCH,…) om de 

glastuinbouw in de regio verder te versterken en te verduurzamen. Deze samenwerking focust o.m. op 

de volgende innovatieprojecten: energie-efficiënte belichtingstechnieken, energie-efficiënte 

teelsystemen, benutting van laagwaardige warmte, gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit, 

energie-balancerende dag- en nachtschermen, ontwikkeling dampwarmtepomp, teeltproeven 

klimaatneutrale kas. De meest relevante resultaten van dit project, dat liep tot mei 2021, zijn in dit 

rapport mee opgenomen.  

 
5 https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ets/co2-efficientie-nederlandse-industrie  

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ets/co2-efficientie-nederlandse-industrie
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Recordprijzen op de energiemarkt  

De analyse in deze studie is uitgevoerd rekening houdend met de prijsniveaus voor energie tijdens 

het eerste semester 2021. Sedert begin september zijn de aardgasprijzen evenwel meer dan 

verdubbeld, vooral omwille van economische en geopolitieke redenen: hogere vraag omwille van het 

herstel van de economie na de coronacrisis en om de (lage) wintervoorraden in Europa weer aan te 

vullen, lagere gasaanvoer vanuit Noorwegen wegens onderhoudswerken, lagere LNG-aanvoer in 

Europa wegens hoge vraag en prijzen in Azië, en beperkte gasleveringen van Rusland. Deze factoren 

hebben geleid tot een spectaculaire stijging van de groothandelsprijs voor aardgas; de prijs voor 

leveringen in 2022 bedroeg op 6 oktober 58 €/MWh, en voor korte termijnleveringen heeft de prijs 

recent zelfs de kaap van 100 €/MWh overschreden. Daarnaast is ook de prijs van CO2-uitstootrechten 

sterk gestegen, tot 60-65 € per ton.  

De hoge prijsstijging van primaire energie (aardgas en steenkool) voor elektriciteitsproductie en van 

de CO2-uitstootrechten heeft ook geleid tot een sterke prijsstijging voor elektriciteit; de prijs voor 

leveringen in 2022 bedroeg op 6 oktober 2021 139 €/MWh, wat meer dan het dubbele is van de 

forward prijzen in het 1ste semester 2021. 

Alhoewel verwacht wordt dat de energieprijzen in het voorjaar 2022 opnieuw zullen dalen, lijkt het 

aangewezen om voor de toekomst uit te gaan van structureel hogere prijzen voor fossiele energie. In 

deze studie evalueren we de technieken en energiebronnen die in aanmerking komen om het 

energiegebruik in de land- en tuinbouwsector te verlagen en te verduurzamen en besluiten we dat 

bepaalde opties weliswaar een grote bijdrage kunnen leveren om het (fossiele) energieverbruik en 

de CO2-emissies te verminderen, maar dat deze technieken op dit ogenblik nog niet concurrentieel 

zijn tegenover de klassieke toepassingen. De huidige prijshausse zal de economische haalbaarheid 

van deze duurzame alternatieven in principe verbeteren en onderstreept de noodzaak om, ook in de 

land- en tuinbouwsector, sterk in te zetten op verduurzaming, om bij te dragen tot het behalen van 

de energie- en klimaatdoelstellingen van 2030 en om op die manier ook de afhankelijkheid van 

ingevoerde energiebronnen te verminderen. 

 

 

1.2 Onderzoeksdoel en rapportstructuur 

De studie beoogt een vergelijking te maken van het energieverbruik en de CO2-emissies van de land- en 

tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, evenals van het beleid ter zake en de toepassing (en 

ondersteuning) van de meest relevante technologieën die kunnen bijdragen aan het bereiken van de 

energie- en klimaatdoelstellingen in deze sector. Naast energiebesparing (b.v. door gebruik van nieuwe 

kassen, WKK, schermen in serres, energiezuinige belichting, laagwaardige warmte) wordt ook gefocust 

op hernieuwbare energietechnologieën, die goedkoper, betrouwbaarder en performanter zijn 

geworden, en dus ook voor de land- en tuinbouwsector opportuniteiten bieden om zijn gebruik van 

fossiele brandstoffen te beperken. De praktijken en ervaringen, evenals het beleid op dit gebied in 

Nederland worden in kaart gebracht en vergeleken met Vlaanderen, om op basis van geïdentificeerde 

goede praktijken aanbevelingen te formuleren aan de Vlaamse overheid.    

 

Het rapport is opgebouwd als volgt: 

• hoofdstuk 2 bevat een beknopte beschrijving van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en 

Nederland op het gebied van eindproductiewaarde, landbouwareaal, veestapel, schaalgrootte 

van de bedrijven, tewerkstelling, en belang van de diverse deelsectoren; 

• hoofdstuk 3 focust op het energiegebruik, de elektriciteitsproductie en de energie-

gerelateerde CO2-emissies van de land- en tuinbouwsector;  
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• hoofdstuk 4 bevat een bondig overzicht van de huidige en geplande beleidsmaatregelen in 

Nederland, en identificeert de gelijkenissen en verschillen met het Vlaamse beleid;  

• hoofdstuk 5 focust op de meest relevante energietechnieken in de land- en tuinbouwsector en 

de implicaties van het beleid op de toepassing ervan;  

• hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen.  

  

-- 
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2 Beknopte beschrijving van de land- en 
tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen 

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene trends en ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse 

land- en tuinbouwsector. Dit overzicht heeft als doel om de ontwikkeling van het energiegebruik en de 

CO2-uitstoot in de juiste context te plaatsen en om belangrijke verschillen tussen de Nederlandse en 

Vlaamse land- en tuinbouwsector te identificeren. In de volgende secties bespreken we eerst de 

algemene trends en ontwikkelingen wat betreft eindproductiewaarde, tewerkstelling en omvang van 

het landbouwareaal en de veestapel. Vervolgens geven we een overzicht per deelsector: veeteelt, 

tuinbouw en akkerbouw. 

  

2.1 Algemene trends en ontwikkelingen 

2.1.1 Eindproductiewaarde 

De Nederlandse land- en tuinbouwsector is in absolute zin significant groter dan die in Vlaanderen: de 

eindproductiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouwsector bedroeg in 2019 27,9 miljard € 

tegenover 6 miljard € in Vlaanderen (zie Figuur 2-1). De productiewaarde van de Nederlandse land- en 

tuinbouwsector is de afgelopen 20 jaar in reële termen nagenoeg stabiel gebleven. In totaal nam de 

eindproductiewaarde in Nederland tussen 2000 en 2019 met 2% toe (na correctie voor inflatie). In 

Vlaanderen is de eindproductiewaarde van de land- en tuinbouwsector in dezelfde periode in reële 

termen met 10% gedaald. In nominale termen is de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen 

van 2000 tot 2019 met respectievelijk 42% en 28% gegroeid maar deze nominale groei werd dus 

(grotendeels) teniet gedaan door de inflatie. 

 
Figuur 2-1 Eindproductiewaarde van Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector (2018 Euro) 

 
Bron Nederland: CBS (2020). Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder 
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw & Visserij (2021). Productiewaarde van de land- en tuinbouw. 

 

De stagnatie of lichte afname van de land- en tuinbouwsector in beide regio’s is ook te merken in zijn 

aandeel in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zo daalde het aandeel in Nederland van 1,75% in 2003 
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naar 1,38% in 2018.6 In Vlaanderen daalde het aandeel in het BBP van 1,38% in 2003 naar 1,03% in 

2018.7  

 

2.1.2 Tewerkstelling & schaal van land- en tuinbouwbedrijven 

Sinds 2000 is de tewerkstelling in zowel de Nederlandse als Vlaamse land- en tuinbouwsector 

afgenomen: tussen 2001 en 2016 nam in beide regio’s de tewerkstelling met ongeveer 25% af. In totaal 

telde de land- en tuinbouwsector de afgelopen jaren ruim 150.000 voltijdse arbeidskrachten in 

Nederland tegenover ongeveer 40.000 in Vlaanderen (zie Figuur 2-2). 

 
Figuur 2-2 Aantal voltijdse arbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen.8 

 
Bron Nederland: Agrimatie database (2020). Arbeidsvolume primaire land- en tuinbouw. 
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw & Visserij, via Statbel (2018). Tewerkstelling in Vlaamse land- en 
tuinbouw. 
 

Eén van de onderliggende redenen voor de daling van de tewerkstelling - en dus de toename van de 

productiewaarde per arbeidskracht -, is de toenemende automatisering en schaalgrootte van land- en 

tuinbouwbedrijven in Nederland en Vlaanderen. Zo is het aantal landbouwbedrijven in Nederland bijna 

gehalveerd in de afgelopen 20 jaar (van 97.930 bedrijven in 2000 naar 53.230 bedrijven in 2019) en in 

Vlaanderen is het aantal bedrijven met 31% afgenomen tussen 2005 en 2019 (van 34.410 naar 23.620).9 

De landbouwbedrijven zijn in Nederland gemiddeld groter dan in Vlaanderen: gemiddeld 34,1 hectare 

per bedrijf in Nederland tegenover 26,5 hectare in Vlaanderen in 2019. 
 
 

2.1.3 Landbouwareaal en veestapel 

Het totale landbouwareaal is in Nederland ongeveer drie maal groter dan in Vlaanderen.10 In Nederland 

is het landbouwareaal tussen 2000 en 2020 met 8,2% afgenomen. In Vlaanderen is het areaal over 

dezelfde periode met 2,4% afgenomen, hoewel het in de laatste 10 jaar nagenoeg constant is gebleven.  

 

 

 

 
6 Bron Nederland: CBS (2020). Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder 
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw & Visserij (2021). Productiewaarde van de land- en tuinbouw. 
7 Nationale Bank van België (2020). Regionale rekeningen per institutionele sector. De cijfers zijn inclusief bosbouw. 
8 Voor Vlaanderen zijn geen tewerkstellingscijfers beschikbaar voor 2013-2018. De indicator voltijdse 
arbeidskrachten omvat zowel arbeid in loondienst als arbeid van de eigenaar/gezin. 
9 Nederland: CBS (2021). Gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau; Vlaanderen: Statbel (2020). 
Landbouwgegevens 2019; tab C 2019. 
10 We definiëren landbouwareaal als de totale cultuurgrond, d.w.z. grond waarop gewassen geteeld worden, 
inclusief grasland. 
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https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81302ned/table?ts=1630315050478
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures   voorlopige landbouwgegevens
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Figuur2-3 Landbouwareaal (in hectare) in Nederland en Vlaanderen. De schaal van de twee grafieken is 
verschillend maar het bereik is hetzelfde zodat veranderingen in absolute waarde vergeleken kunnen worden. 

 
Bron Nederland: CBS (2020). Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio.  
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw & Visserij, via Statbel (2021). Landbouwareaal. 

 

In beide regio’s neemt landbouw een groot gedeelte in van het totale landgebruik. Zo wordt in 

Nederland 54% en in Vlaanderen 46% van het totale landoppervlak (exclusief wateren) gebruikt voor 

land- en tuinbouw.11 In beide regio’s wordt het merendeel van het land gebruikt als grasland en voor 

groenvoedergewassen – oftewel landgebruik voor de veeteelt (vooral runderen/melkvee). Figuur2-4 

toont voor beide regio’s het landgebruik per deelsector. In Vlaanderen is het relatieve aandeel van 

akkerbouw hoger, terwijl in Nederland meer oppervlakte gebruikt wordt als grasland en voor 

groenvoedergewassen. Wat ook opvalt is dat het tuinbouwareaal relatief groter is in Vlaanderen dan in 

Nederland, wat voornamelijk komt door het relatief groot aandeel van vollegrondtuinbouw in 

Vlaanderen. In Nederland is daarentegen het aandeel glastuinbouw in het tuinbouwareaal significant 

groter (in 2019 ongeveer 9% of 9.692 hectare) dan in Vlaanderen (4% of 2.220 hectare).12 De 

productiewaarde per hectare van de totale land-en tuinbouw is in Nederland de afgelopen 20 jaar in 

reële termen met 9% toegenomen. In Vlaanderen is de productiewaarde per hectare in dezelfde periode 

daarentegen met 9% afgenomen, waarschijnlijk door structurele veranderingen in de teelten en in het 

gebruik van het grasland; het areaal is met 2,4% gedaald terwijl de totale productiewaarde met 10% 

afnam. 

 
Figuur2-4 Aandeel (%) van het landbouwareaal per deelsector in 2019.  

 

 
11 Bron Nederland: CBS (2021). Bodemgebruik. Bron Vlaanderen: Statistiek Vlaanderen (2021). Landbouwareaal. 
12 Bron Vlaanderen: Departement Landbouw en Visserij (2013). Situatieschets van de 
glastuinbouw in Vlaanderen 
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Tabel 2-1 geeft een overzicht van de veestapel in Nederland en Vlaanderen in 2019 en de evolutie 

tegenover 2000. Het aantal runderen en varkens is in beide regio’s afgenomen, het aantal 

pluimveedieren is in Nederland licht gedaald maar gestegen in Vlaanderen. 

 
Tabel 2-1 Overzicht van veestapel van runderen, varkens, pluimvee en overig (voor Nederland) in Nederland en 
Vlaanderen. 

  Nederland Vlaanderen 

  2019 
Verandering t.o.v. 

2000 2019 Verandering t.o.v. 2000 

Runderen 3.810.248 -6% 1.275.983 -18% 

Varkens 12.269.154 -6% 5.706.993 -19% 

Pluimvee 103.442.640 -3% 41.975.955 14% 

Overig 2.764.250 7%   
 
Bron Nederland: CBS (2021). Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio. 
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw en Visserij, via Statbel (2020). Veestapel. Overige categorie omvat o.a. 
schapen, geiten, konijnen en edelpelsdieren. Voor deze categorie zijn geen data beschikbaar voor Vlaanderen. 

 

2.2 Aandeel van de deelsectoren: veeteelt, akkerbouw en tuinbouw 

Het aandeel van de deelsectoren in de totale productiewaarde van de land- en tuinbouwsector is de 

afgelopen twintig jaar relatief constant gebleven, maar verschilt wel tussen Vlaanderen en Nederland. 

Zo heeft de veeteelt een groter aandeel in Vlaanderen, terwijl de glastuinbouw en akkerbouw relatief 

belangrijker zijn in Nederland (zie Figuur2-5). Verdere details per deelsector zijn in de volgende secties 

beschreven. 

 
Figuur2-5 Eindproductiewaarde van land- en tuinbouw in Nederland en Vlaanderen in 2018, verdeeld naar 

veeteelt, tuinbouw en akkerbouw.13 

 
Bron Nederland: CBS (2021). Financiële gegevens landbouwbedrijven. 
Bron Vlaanderen: Departement Landbouw & Visserij (2021). Productiewaarde van de land- en tuinbouw. 

 

2.2.1 Veeteelt 

Het aandeel van de veeteelt is relatief groter in Vlaanderen (64% van de totale productiewaarde in 

2018) dan in Nederland (51%). In Vlaanderen vertegenwoordigen varkens de grootste subcategorie van 

de veeteelt (1,33 miljard € in 2018), gevolgd door melkvee (0,98 miljard €) en rundvee (0,60 miljard €). 

In Nederland is melkvee veruit de grootste subcategorie (6,11 miljard € in 2018), gevolgd door varkens 

(2,81 miljard €) en rundvee (1,30 miljard €). Gemiddeld zijn de rundveeteeltbedrijven in Nederland en 

Vlaanderen ongeveer even groot: in Nederland heeft een bedrijf gemiddeld 155 runderen (inclusief 

 
13 Voor Nederland is voor de deelsectoren de netto omzet gebruikt in plaats van de eindproductiewaarde. Uit de 
analyse blijkt dat beide indicatoren zeer vergelijkbaar zijn. 
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melkvee) en in Vlaanderen 150. Het aantal runderen per bedrijf lag in het verleden significant lager, 

met in 2000 gemiddeld 89 runderen per Nederlands bedrijf en 87 runderen in 2005 in Vlaanderen. Deze 

trend naar schaalvergroting is in de varkenshouderij nog duidelijker zichtbaar: in Nederland is het 

aantal varkens per bedrijf meer dan verdrievoudigd, van 903 in 2000 naar 3.000 in 2019. Een Vlaams 

varkensbedrijf telt gemiddeld 2.232 dieren.9 

 

2.2.2 Akkerbouw 

De akkerbouw is in beide regio’s de kleinste sector wat betreft eindproductiewaarde (in vergelijking 

met veeteelt en tuinbouw). Ook heeft deze deelsector een relatief lage productiewaarde per hectare, 

waardoor in termen van landgebruik de akkerbouw een groter aandeel inneemt. In beide regio’s zijn 

aardappelen het belangrijkste gewas qua productiewaarde, gevolgd door granen, suikerbieten en 

andere akkerbouwgewassen.14 Het landgebruik is het grootst voor verschillende graansoorten, maar 

deze gewassen hebben over het algemeen een lagere opbrengst per oppervlakte.15 De gemiddelde 

oppervlakte per akkerbouwbedrijf is in Nederland 97 hectare (voor Vlaanderen zijn deze cijfers niet 

beschikbaar). 

 

2.2.3 Tuinbouw 

De tuinbouw is de meest relevante sector voor dit onderzoek, gezien het grote energiegebruik – en 

daaraan gekoppelde CO2-uitstoot – van vooral de glastuinbouw (zie volgende hoofdstuk). Voor de 

verdere analyse worden de data waar relevant opgesplitst naargelang het type tuinbouw, namelijk open 

lucht (vollegrond) en overdekt (glastuinbouw), en qua gewassen in groenten, fruit, sierteelt (bloemen 

en sierplanten) en boomkwekerijen. De eindproductiewaarde van de glastuinbouw in Nederland 

bedraagt 58% van de totale tuinbouw en 20% van de totale land- en tuinbouw (totale productiewaarde 

glastuinbouw in 2018: €5,69 miljard). Voor Vlaanderen is het precieze aandeel van de glastuinbouw niet 

beschikbaar, maar het is in ieder geval lager dan 60% van de tuinbouw en dan 17% van de totale land- 

en tuinbouw (totale productiewaarde glastuinbouw in 2018: minder dan €0,75 miljard).16 17 90% van de 

Belgische tuinbouwproductie is gelokaliseerd in Vlaanderen.18 

 

In beide regio’s wordt de helft van het glastuinbouwareaal gebruikt voor groenteteelt (zie Figuur2-6), 

waarbij tomaten het meest verbouwde gewas zijn. Verder is in Nederland de sierteelt qua areaal bijna 

even groot als de groenteteelt en is de fruitteelt beperkt. In Vlaanderen is de fruitteelt onder glas 

relatief groot, voornamelijk de teelt van aardbeien (23% van het totale glastuinbouwareaal in 

Vlaanderen). Tomaten zijn ook in Vlaanderen de meest geteelde groentesoort, gevolgd door sla en 

paprika. 

 

 

 
14 Agrimatie (2021). Grondgebruik. 
15 Departement Landbouw & Visserij (2020). Landbouwrapport: akkerbouw. 
16 Data voor Vlaanderen zijn alleen beschikbaar voor de categorieën ‘groenten onder glas’, ‘fruit’ en ‘bloemen en 
sierplanten’. Hoewel nagenoeg alle glastuinbouw onder deze categorieën valt, is er ook een klein aandeel van deze 
categorieën dat niet tot de glastuinbouw behoort, zoals fruitteelt in vollegrond en bloembollenteelt. Het aandeel 
van de glastuinbouw is dus in ieder geval lager dan de aangegeven waarde. 
17 Departement Landbouw & Visserij (2013). Situatieschets van de glastuinbouw in Vlaanderen. Geen precieze data 
voor glastuinbouw beschikbaar; aannames gemaakt voor percentage van tuinbouw onder glas.  
18 Vlaanderen (2021). Akkerbouw, tuinbouw en plantenteelt in Vlaanderen. 

https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2286&indicatorID=2911
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_hst4.pdf
https://leden.inagro.be/DNN_DropZone/Nieuws/637/131431%20situatieschets%20van%20de%20glastuinbouw%20in%20vlaanderen.pdf
https://www.vlaanderen.be/akkerbouw-tuinbouw-en-plantenteelt-in-vlaanderen
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Figuur2-6 Verdeling van het areaal in de glastuinbouw per (deel)sector in 2019. 

 
Bron Nederland: CBS (2021). Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik. ; Bron Vlaanderen: Statbel (2021). Land- 
en tuinbouwgegevens. 

 

In de laatste 20 jaar hebben zich enkele significante veranderingen voorgedaan in het Nederlandse 

glastuinbouwareaal. Zo is het areaal van de sierteelt met 38% afgenomen tussen 2000 en 2019, terwijl 

het areaal gebruikt voor groenteteelt gestegen is met 14% (tomaten +58%, paprika +14%, aubergine 

+18%, komkommer -15%). Het areaal gebruikt voor fruitteelt onder glas is bijna verdrievoudigd (+172%), 

door onder andere een grote groei van de aardbeienteelt (+146%), maar het globale aandeel ervan blijft 

beperkt (6%). De afname van het areaal in de sierteelt is voornamelijk veroorzaakt door een grote 

daling van de teelt van (snij)bloemen (-54%) en perkplanten (-37%). De eindproductiewaarde van 

snijbloemen is in de afgelopen 10 jaar ook gestaag gedaald, mede als gevolg van de afname van het 

areaal. Deze grote afname is onder meer het gevolg van toenemende concurrentie op de wereldmarkt 

vanuit landen als Kenia en Ethiopië.19  

 

Ook is het gemiddelde glastuinbouwbedrijf de afgelopen 15 à 20 jaar significant gegroeid. De 

gemiddelde oppervlakte per bedrijf is in Nederland ongeveer verdrievoudigd, van 0,9 hectare per 

bedrijf in 2000 naar 2,8 hectare in 2019. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in Vlaanderen is kleiner 

dan in Nederland maar heeft een vergelijkbare groei doorgemaakt: van 0,6 hectare gemiddeld per 

bedrijf in 2006 naar 1,7 hectare in 2019. 9 20  

 

 

 

 

 

 
19 ABN AMRO (2021). Visie op sierteelt. 
20 Bron Vlaanderen: Departement landbouw & visserij (2020). Schaalvergroting landbouw. 
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https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures
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3 Energiegebruik, elektriciteitsproductie en 
CO2-uitstoot 

In dit hoofdstuk richten we ons op het energiegebruik en de elektriciteitsproductie in de land- en 

tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen. Vervolgens vergelijken en evalueren we de resulterende 

broeikasgasuitstoot - voornamelijk CO2 – uit energiegebruik. 

 

3.1 Energiegebruik van de land- en tuinbouwsector 

Het finaal energiegebruik van de Nederlandse land- en tuinbouwsector was in 2019 verantwoordelijk 

voor 5,3% van het finaal energiegebruik (inclusief niet-energetisch gebruik) in Nederland.21 In 

Vlaanderen bedroeg het aandeel van de sector 2,5% van het finaal energiegebruik in 2019.22 In 

Nederland is een dalende trend in het energiegebruik van de land- en tuinbouwsector zichtbaar (zie 

Figuur 3-1), met een afname van 11% in het afgelopen decennium (2009-2019). In Vlaanderen neemt het 

energiegebruik van de land- en tuinbouwsector nog toe. Na een daling van 2009 tot 2014 is het 

energiegebruik tussen 2014 en 2019 met 28% toegenomen, waarmee een netto groei van 19% resulteert 

over het gehele afgelopen decennium (2009-2019). 

 

Binnen de land- en tuinbouwsector is de glastuinbouw verantwoordelijk voor het grootste aandeel van 

het energiegebruik. In Nederland bedroeg het aandeel van de glastuinbouw in de afgelopen 10 jaar 

(2009 t/m 2019) 80% van het totale energiegebruik van de totale sector, tegenover 49% in Vlaanderen. 

Gezien dit grote aandeel in combinatie met een groot potentieel voor reductie richten we ons in de 

verdere analyses in dit hoofdstuk voornamelijk op de glastuinbouw en in mindere mate de veeteelt.  

 

Een belangrijke opmerking bij de vergelijking van de cijfers voor Nederland en Vlaanderen in Figuur 3-1 

is dat in de Vlaamse statistieken het energiegebruik van loonwerkers (vooral brandstof voor tractoren 

en andere landbouwmachines) wordt opgenomen in de cijfers van de land- en tuinbouwsector en in de 

Nederlandse statistieken niet. Aangezien loonwerk vooral ingezet wordt in de akkerbouw, leidt dit voor 

Vlaanderen tot een relatief hoger energiegebruik in deze sector.  

 

 
21 CBS (2021) Energiebalans: aanbod, omzetting en gebruik.  
22 VEKA (2020) Vlaamse energiebalans.  

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table
https://www.energiesparen.be/energiestatistieken
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Figuur 3-1 Energiegebruik (in TWh) per deelsector van de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector. 

 
Bron: Nederland: Wageningen University & Research (2021) Agrimatie Database; Vlaanderen: VEKA (2020) Vlaamse 
energiebalans. 
Noot: Op basis van de Vlaamse data is het niet mogelijk om het energiegebruik van de veeteelt en akkerbouw te 
splitsen. Hierdoor worden voor Vlaanderen alleen totale cijfers vermeld voor deze 2 deelsectoren.  

 

Bovenstaande gegevens over het energiegebruik betreffen het finaal verbruik van de sector3, na aftrek 

van de aan derden via het distributienet geleverde elektriciteit (inclusief transformatieverliezen). Door 

de investeringen van land- en tuinbouwbedrijven in WKK, en in mindere mate in zonnepanelen en 

windenergie, staat de land- en tuinbouwsector vandaag in voor een significant deel van de 

elektriciteitsvoorziening (9,3% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie in 2019 en 5,4% in 

Vlaanderen 23). Figuur 3-2 en Figuur 3-7 illustreren de impact hiervan op de elektriciteitsproductie en 

het energiegebruik in de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector. In de totale land- en 

tuinbouw en met name in de glastuinbouwsector is de productie van elektriciteit groter dan het eigen 

verbruik, waardoor deze sector een netto elektriciteitsproducent is geworden. Hier tegenover staat een 

hoog aandeel aardgas dat voornamelijk gebruikt wordt als brandstof voor de WKK’s24 waarmee zowel 

nuttig gebruikte warmte, elektriciteit als CO2 (voor gebruik in de serres) geproduceerd wordt. In 

Nederland bedroeg de netto elektriciteitsproductie die door de glastuinbouwsector aan derden werd 

geleverd in 2019 ongeveer 2.600 GWh en in Vlaanderen ongeveer 1.800 GWh.  

 
Figuur 3-2 Finaal energiegebruik van de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouw (totaal) en glastuinbouw 
(deelsector), per energiedrager (2019). 

 
Bron Nederland: Wageningen University & Research (2021) Agrimatie Database; Bron Vlaanderen: VEKA (2020) 
Vlaamse energiebalans.  

 
23 Bron Nederland: CBS (2021). Elektriciteitsbalans ; Bron Vlaanderen: VEKA (2020) Energiebalans Vlaanderen.  
24 In de Vlaamse deelsector ‘groenten onder glas’ wordt 100  van het aardgas gebruikt in WKK’s en in de deelsector 
‘sierteelt glas’ schommelt dit tussen 60 en 100%. Bron: VEKA (2020) Vlaamse energiebalans. 
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Verder blijkt uit Figuur 3-2 dat er in Vlaanderen relatief veel olieproducten25 gebruikt worden. In beide 

regio’s is het verbruik van extern ingekochte warmte (via een warmtenet) zeer beperkt en wordt de 

meeste warmte dus lokaal opgewekt. 

 

Door het energiegebruik te vergelijken met de productiewaarde kan een indicatie verkregen worden 

van de energie-intensiteit van de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector (zie Figuur 3-3). 

Hierbij moet wel aangegeven worden dat deze waarden niet zonder meer kunnen vergeleken worden 

omwille van verschillen in de aard en het aandeel van de verbouwde gewassen en het vee. Om dit 

gedeeltelijk te ondervangen hebben we deze waarden geïndexeerd (2010 waarde = 100) en richten we 

ons in de analyse voornamelijk op de evolutie van de geïndexeerde waarden in de periode 2010-2018. 

Hierbij moet aangegeven worden dat ook het gebruik van geïndexeerde waarden geen volledige 

vergelijking mogelijk maakt, bijvoorbeeld wanneer één regio al meer voortgang op het gebied van 

energie-efficiëntie heeft geboekt in de periode voorafgaand aan 2010. 

 

De zwarte lijn in Figuur 3-3 geeft de evolutie van de energie-intensiteit van de totale land- en 

tuinbouwsector weer. In Nederland is deze tussen 2010 en 2014 met ongeveer 20% gedaald en daarna 

nagenoeg constant gebleven. In Vlaanderen is de energie-intensiteit tussen 2010 en 2014 eveneens 

gedaald (ongeveer 10%), maar daarna gestegen tot een niveau dat ca 15% hoger is dan in 2010. In 

absolute waarden ligt de energie-intensiteit van de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector op 

een vergelijkbaar niveau, fluctuerend tussen 1 en 1,5 kWh/€ productiewaarde. De glastuinbouw is de 

meest energie-intensieve deelsector, met name de groenteteelt (7 – 10 kWh/€ productiewaarde) en in 

mindere mate de sierteelt (2 – 5 kWh/€ productiewaarde). Figuur 3-3 toont de (lichte) correlatie tussen 

de energie-intensiteit in de glastuinbouw en het aantal graaddagen (waarvoor nationale data voor 

respectievelijk Nederland en België gehanteerd zijn). Deze correlatie heeft uiteraard te maken met het 

feit dat in koudere jaren meer moet gestookt worden dan in warmere jaren.26 

 
  

 
25 De categorie olieproducten bevat benzine, diesel en andere olieproducten, waaronder lichte stookolie. Het betreft 
het totale gebruik van deze brandstoffen en niet enkel in motoren en voertuigen. 
26 https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/waarmeningen 
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Figuur 3-3 Geïndexeerde energie-intensiteit per reële productiewaarde (kWh/ Euro2018, 2010 = 100) voor de 
glastuinbouw, akkerbouw + veeteelt en voor de totale land- en tuinbouw, en het relatieve aantal graaddagen 

(grijze balken).27  

 
Bron: Zie eerder vermelde bronnen voor productiewaarde en energiegebruik.  
Bronnen m.b.t. graaddagen: Nederland: https://www.kwa.nl/diensten/graaddagen-en-koeldagen; Vlaanderen: 
https://www.gas.be/nl/graaddagen  De berekeningswijze is verschillend: In Nederland wordt een grensstookwaarde 
van 18°C gehanteerd tegenover 16.5°C in Vlaanderen. 

 

Voor de glastuinbouw hebben we ook de energie-intensiteit op basis van het areaal vergeleken (zie 

Figuur 3-4). Voor Nederland stellen we vast dat de dalende trend voor de energie-intensiteit per areaal 

en productiewaarde nagenoeg dezelfde is. Voor Vlaanderen stellen we echter vast dat ten opzichte van 

2010 de energie-intensiteit per areaal met 2% is gestegen, terwijl de energie-intensiteit per 

productiewaarde met ca 35% is gestegen. Dit kan te verklaren zijn door een afname van de 

productiewaarde per areaal in Vlaanderen, door bijvoorbeeld een daling van de marktprijs of van de 

verkochte volumes voor bepaalde gewassen of door veranderingen van het serregebruik naar gewassen 

met een lagere productiewaarde per m2. Tussen 2014 en 2019 zien we wel een vergelijkbare duidelijk 

stijgende trend in Vlaanderen voor de energie-intensiteit zowel per areaal (+40%) als per 

productiewaarde (+57%). Een daling van de energie-intensiteit op het niveau van een (deel)sector kan 

dus niet alleen het gevolg zijn van structurele verminderingen van het energiegebruik (hogere energie-

efficiëntie), maar ook van andere veranderingen, zoals bijvoorbeeld in het landgebruik of 

schommelingen in de marktprijzen of geproduceerde volumes. Uit studies blijkt dat zowel de 

marktprijzen als de productievolumes van de land- en tuinbouwsector tamelijk volatiel zijn; om die 

reden moeten deze resultaten met betrekking tot de energie-intensiteit op basis van de 

productiewaarde met omzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

 
27 Het lijkt intuïtief niet mogelijk dat de geïndexeerde energie-intensiteit van de deelsectoren hoger kan liggen dan 
het totaal; de grafiek is echter correct. 
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Figuur 3-4 Geïndexeerde energie-intensiteit op basis van de reële productiewaarde (kWh/ Euro2018, 2010 = 100) 
en van het areaal in de glastuinbouw (kWh/m²). Voor Vlaanderen is de energie-intensiteit in 2007-2009 ter info 

gearceerd toegevoegd. 

 

In Tabel 3-1 zijn de waarden opgenomen van de energie-intensiteit in Nederland en Vlaanderen. Het is 

hierbij nuttig om nogmaals erop te wijzen dat structurele verschillen en evoluties in de opbouw van de 

sectoren (type teelten,…) een grote invloed hebben op de energie-intensiteit. Daarnaast kunnen 

verschillen in de evolutie van de energie-intensiteit in de Vlaamse en Nederlandse glastuinbouwsector 

verklaard worden door een verschillend tijdstip van invoering van WKK en belichting op grote schaal. 

 
Tabel 3-1 Evolutie van de energie-intensiteit van de totale Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouw, 
akkerbouw +veeteelt en glastuinbouw (zowel per reële productiewaarde als per areaal).  

Categorie Regio 2010 2015 2018 2019 

Energie-intensiteit per reële productiewaarde (kWh/euro)     
 

Glastuinbouw  Nederland 5,15 4,45 4,63 - 

Akkerbouw + veeteelt  Nederland 0,31 0,33 0,33 - 

Totale land- en tuinbouw Nederland 1,47 1,20 1,22 - 

Glastuinbouw  Vlaanderen 5,59 5,55 7,13 7,56 

Akkerbouw + veeteelt Vlaanderen 0,68 0,89 0,85 0,82 

Totale land- en tuinbouw Vlaanderen 1,26 1,31 1,44 1,43 

Energie-intensiteit per areaal (kWh/m2 )     

Glastuinbouw  Nederland 339 290 293 286 

Glastuinbouw  Vlaanderen 197 170 187 201 

Bronnen: Zie eerder vermelde bronnen voor productiewaarde en energiegebruik. Voor areaal zie bronnen in sectie 
2.1.3. 

 

Specifiek voor de Nederlandse glastuinbouw hebben we de energie-efficiëntie ook berekend per vorm 

van energie, namelijk voor de consumptie van elektriciteit en warmte.28 Hieruit blijkt dat het 

elektriciteitsgebruik per areaal toeneemt (van ongeveer 45 kWh per m2 in 2006 naar 82 kWh per m2 in 

2019) voornamelijk door intensivering van het gebruik van groeilicht.29 Het warmtegebruik per areaal is 

daarentegen afgenomen, van ongeveer 270 kWh per m2 in 2006 naar 225 kWh per m2 in 2019. Sinds 2014 

 
28 Dit betreft het eindgebruik van elektriciteit en warmte, wat verschilt van de energie-intensiteit in tabel 3-1 
waarin warmtegebruik alleen indirect is meegenomen via het (intermediair) gebruik van bijv. gas wat gebruikt wordt 
voor opwekking van warmte. Ook is het energiegebruik hier gecorrigeerd voor buitentemperatuur zoals in WUR 
(2020) energiemonitor, dit verklaart ook het verschil met de waarde in tabel 3-1. Zie ook voetnoot 3. 
29 WUR (2020). Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019. 
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is de warmte-intensiteit echter relatief constant gebleven. Er is dus een verschuiving van warmtevraag 

naar elektriciteitsvraag opgetreden. Desalniettemin is het merendeel van de energievraag warmte-

gerelateerd (74% warmte, 26% elektriciteit). In Vlaanderen ligt het gebruik van elektriciteit per areaal 

(24 kWh/m2 in 2019) aanzienlijk lager dan in Nederland. Voor warmte zijn geen data beschikbaar. 

 

Energiegebruik in de veeteelt en akkerbouw 

In de veeteelt en akkerbouw is het energiegebruik de afgelopen tien jaar in zowel Nederland als 

Vlaanderen licht gestegen (zie Figuur 3-5). In de veeteelt wordt energie onder andere gebruikt voor 

aandrijving van landbouwmachines, verwarming van bedrijfsgebouwen, ventilatie en luchtwassers in 

stallen en melkapparatuur voor melkvee. In totaal was de veeteelt in 2019 verantwoordelijk voor 13% 

van het energiegebruik in de land- en tuinbouw in Nederland en tussen de 21% en 36% in Vlaanderen.30 

Het aandeel van de veeteelt in het energieverbruik in de land- en tuinbouwsector is in Vlaanderen dus 

groter. De energie-intensiteit van de akkerbouw en veeteelt is relatief laag in vergelijking met de 

andere deelsectoren. Zo schommelt in Nederland de energie-intensiteit van de akkerbouw en veeteelt 

de afgelopen 10 jaar rond de 0,3 kWh per euro productiewaarde en in Vlaanderen rond de 0,8, terwijl 

de energie-intensiteit in de glastuinbouw 4 tot 8 kWh per euro bedraagt.21,22 

 

Veelgebruikte energiedragers in de Nederlandse en Vlaamse veeteeltsector zijn olieproducten 

(waaronder benzine, stookolie en diesel; 51% in Nederland, 61% in Vlaanderen) en elektriciteit (28% in 

Nederland, 20% in Vlaanderen). 
 

Figuur 3-5 Energiegebruik in de akkerbouw en veeteelt in Nederland en Vlaanderen in 2009 en 2019. De 
ca egorie ‘ iomassa’ omvat ook biogas. De ‘overige’ ca egorie bevat voor Nederland biomassa, terwijl deze voor 

Vlaanderen een aparte categorie vormt.  

 

3.2 Elektriciteitsproductie 

De elektriciteitsproductie in de land- en tuinbouw is zowel in Nederland als in Vlaanderen voor het 

grootste deel afkomstig van het gebruik van WKK’s op aardgas (en in beperkte mate ook biogas), die 

elektriciteit en warmte produceren. De productie van andere (meer duurzame) vormen van elektriciteit 

en warmte is nog relatief beperkt in de land- en tuinbouwsector (zie sectie 3.3 over duurzame 

energieproductie). In Nederland bereikte de elektriciteitsproductie van WKK’s in de land- en 

tuinbouwsector in 2010 een hoogtepunt, waarna de productie daalde tot 2015 en daarna weer is gaan 

stijgen. In Vlaanderen nam de elektriciteitsproductie van WKK’s tussen 2011 en 2019 met 60% toe. Het 

 
30 Voor Vlaanderen kunnen we het energiegebruik van de veeteelt niet correct bepalen door de categorie ‘overige 
akker- en veeteeltbedrijven’ in de Vlaamse data.  
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merendeel van de WKK’s in de land- en tuinbouwsector is gesitueerd in de glastuinbouw (95% van de 

elektriciteitsproductie in Nederland, 90% in Vlaanderen, zie Figuur 3-6), waar een beperkt deel van de 

geproduceerde elektriciteit wordt gebruikt voor eigen gebruik en het grootste deel via het 

elektriciteitsnet aan derden wordt geleverd.  

 

WKK’s in de land- en tuinbouw spelen een significante rol in de totale elektriciteitsvoorziening van 

beide regio’s (zie Figuur 3-6)Figuur 3-6: in 2019 waren ze verantwoordelijk voor 9,3% van de totale 

Nederlandse elektriciteitsproductie en 5,4% in Vlaanderen.31 Verder werd in Nederland in 2019 44% van 

de opgewekte elektriciteit van WKK’s door de glastuinbouw geconsumeerd, de overige 56% wordt via 

het net aan derden geleverd. In Vlaanderen wordt 81% van de elektriciteitsproductie via het 

distributienet aan derden geleverd. Dit toont aan dat elektriciteitsproductie voor derden een 

significante activiteit is voor de glastuinbouwsector en dat het overige energiegebruik (met name van 

aardgas) voor een deel niet gebruikt wordt voor de productie van landbouwproducten. Immers werd in 

2019 minimaal32 9% van het Nederlandse (2.580 GWh / 29.940 GWh) en 29% van het Vlaamse (1.822 

GWh / 6.240 GWh) overige energiegebruik in de glastuinbouw (excl. elektriciteit) omgezet naar 

elektriciteit die aan derden wordt verkocht. De relatieve elektriciteitsproductie van WKK’s ligt in 

Vlaanderen hoger dan in Nederland, met +/- 1,7 kWh/€ productiewaarde in Nederland en +/- 2,3 kWh 

productie/€ productiewaarde in Vlaanderen. De hogere inzet van WKK in Vlaanderen zou kunnen 

verklaard worden door de gunstigere economische context voor WKK dan in Nederland (zie sectie 

5.3.2), en ook door het feit dat duurzame technieken (b.v. geothermie) in Nederland reeds meer 

toegepast worden dan in Vlaanderen. 

 
Figuur 3-6 Elektriciteitsproductie in de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, per deelsector 
(2019). 

 

Bron Nederland: WUR (2021) Agrimatie-database. Bron Vlaanderen: VEKA (2020). Energiebalans Vlaanderen 

 

Figuur 3-7 toont de ontwikkeling van de WKK-productie in Nederland en Vlaanderen. Het valt op dat er 

tot 2010 een sterke groei van de productie was in Nederland, waarna deze is gedaald en sinds 2016 

weer is gaan stijgen. In Vlaanderen zien we een andere trend: daar kwam de groei later op gang en 

neemt de WKK-productie nog gestaag toe. De verschillende trend tussen Nederland en Vlaanderen is 

enigszins vergelijkbaar met de ontwikkelingen in het energiegebruik in de land- en tuinbouw waar het 

gebruik in Nederland is afgenomen maar in Vlaanderen nog licht blijft groeien (zie Figuur 3-1). Naast de 

 
31 Bron Nederland: CBS (2021). Elektriciteitsbalans ; Bron Vlaanderen: VEKA (2020) Energiebalans Vlaanderen.  
32 Aangezien de omzetting van aardgas naar elektriciteit niet 100% efficiënt is, is in de praktijk meer aardgas ingezet 
om deze elektriciteit te produceren. Een deel van de conversieverliezen wordt in de vorm van warmte nuttig 
gebruikt in de glastuinbouwsector, zodat de ‘efficiëntieverliezen’ beperkt zijn.  
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glastuinbouwsector zijn er ook WKK’s geplaatst in de veeteeltsector en in mindere mate de 

akkerbouwsector, waar voornamelijk WKK’s gebruikt worden op biogas (aandeel biogas bedraagt in 

2019 6,1% van totaal brandstofverbruik voor elektriciteitsproductie in de Nederlandse land- en 

tuinbouw, 10% in Vlaanderen) geproduceerd op basis van mest en andere biomassastromen. In de 

glastuinbouw wordt geen biogas gebruikt, omdat geschikte biomassastromen er niet op voldoende 

schaal aanwezig zijn. 

 
Figuur 3-7 Elektriciteitsproductie me   KK’s in de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, op de 
tweede as is het aandeel biogas (%) in de brandstof van  KK’s vermeld. Biogas wordt voornamelijk gebruikt in 

 KK’s in de vee eel . 

 

Bron: Nederland: CBS (2021) Biogasproductie en WKK’s; Vlaanderen: Vlaamse energiebalans (2021). 

 

Figuur 3-7 geeft de elektriciteitsproductie van WKK’s in de glastuinbouw weer, opgesplitst in levering 

aan derden en eigen consumptie. Deze figuur toont ook dat deze sector, naast het verbruik van de 

eigen elektriciteitsproductie via WKK’s, ook elektriciteit aankoopt via het net. Dit komt onder meer 

omdat niet alle glastuinbouwbedrijven beschikken over een WKK en inkoop via het net bij lage 

elektriciteitsprijzen en beperkte warmtebehoefte financieel aantrekkelijker kan zijn dan zelfproductie. 

We stellen ook vast dat in Vlaanderen de WKK’s in een groter aandeel van de eigen consumptie van de 

sector voorzien dan in Nederland, in lijn met de eerdere bevinding dat WKK’s relatief een hoge 

penetratie hebben in Vlaanderen. Er zijn evenwel geen detailcijfers beschikbaar over de inzet van de 

WKK’s in de glastuinbouw (b.v. evolutie van aantal vollasturen, inzet bij lage of geen warmtebehoefte 

op basis van prijssignalen in de elektriciteitsmarkt). 

 

In zowel Nederland als Vlaanderen is de elektriciteitsconsumptie in de glastuinbouw in de afgelopen 10 

jaar gestegen (zoals eerder vermeld zien we een verschuiving van warmte- naar 

elektriciteitsconsumptie). In Nederland is de levering aan derden (via het distributienet), na een forse 

toename tot 2010, afgenomen en nu stabiel. In Vlaanderen zien we dat de levering aan derden nog licht 

groeit. Het is aannemelijk dat de groei van het WKK-vermogen samenhangt met het steunkader voor 

het gebruik van WKK’s. Zo worden in Vlaanderen WKK’s onder meer gesteund door de uitgifte van WKK-

certificaten. In Nederland zijn WKK’s tot 2010 ondersteund via de MEP-regeling ((Milieuvriendelijke 

ElektriciteitsProductie) waarbij de ‘onrendabele top’ van elektriciteitsproductie door een tegenover 

een referentie-installatie gecompenseerd werd. In Nederland valt de daling van de WKK-productie 

vanaf 2010 samen met de afschaffing van deze regeling. In sectie 5.2 wordt het overheidsbeleid voor de 

stimulering van WKK’s in meer detail behandeld. 
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Figuur 3-8 Elektriciteitsproductie in de glastuinbouw opgesplitst naar lokale eigen consumptie en levering aan 
derden via het distributienet 

 

Bron: Nederland: Energiemonitor glastuinbouw (2019); Vlaanderen: Vlaamse energiebalans (2021). 

 

3.3 Duurzame energieproductie en -gebruik  

Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de monitoring van de duurzame energieproductie in de land- en 

tuinbouwsector nog beperkt. Vooral voor Vlaanderen is onvoldoende informatie beschikbaar om een 

volledig beeld te geven van de duurzame energieproductie en het duurzaam energiegebruik in de land- 

en tuinbouw; enkel de informatie zoals aangegeven in Tabel 3-2 is beschikbaar. Bovendien is het niet 

altijd evident om duurzame energieproductie toe te wijzen aan de land- en tuinbouwsector. Generieke 

technieken zoals windturbines of PV-panelen (of zonneweides in het geval van Nederland) worden vaak 

toegepast op landbouwgrond , maar zonder dat de landbouwbedrijven eigenaar zijn van de installatie 

en van de geproduceerde energie gebruik maken. Ze ontvangen vaak enkel een vergoeding voor het 

recht van opstal. Dit staat in tegenstelling tot specifieke technieken, waarbij lokaal gebruik in de land- 

en tuinbouw doorslaggevend is voor de business-case van het duurzame energieproject (zoals 

aardwarmte) of waar de energieproductie afhankelijk is van energiestromen uit de landbouw (zoals 

biogas). Bij sommige technieken is het moeilijk dit onderscheid te maken, zoals zonnepanelen op daken 

van landbouwbedrijven. In hoofdstuk 5 wordt in meer detail gekeken naar relevante, specifieke 

technieken voor verduurzaming in de land- en tuinbouw. In Tabel 3-2 is de productie van duurzame 

energie op basis van specifieke technieken in de land- en tuinbouw beknopt weergegeven. Vooral de 

productie van biogas/biomethaan, biomassa en aardwarmte (in Nederland) is op dit moment significant. 

De productie van biogas en biomethaan vindt voor het grootste deel plaats in de veeteelt (vooral 

installaties op melkveebedrijven die mest als input gebruiken). Er zijn geen exacte data beschikbaar 

over de energieproductie van zonnepanelen in de land- en tuinbouwsector, maar in 2020 gaf 45% van de 

agrarische ondernemers in Nederland aan zonne-energie te produceren.  
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Tabel 3-2 Duurzaam opgewekte finale energieproductie via specifieke technieken in de land- en tuinbouwsector 
in Nederland en Vlaanderen in 2019. De categorie ‘ iogas +  iome  aan’ omva  de finale productie van warmte 

+ elektriciteit + biomethaan.33 

Techniek Nederland Vlaanderen 

Biomassa (vast + vloeibaar) 1250 GWh* > 128 GWh  

Biogas + biomethaan 1716 GWh 1517 GWh 

Aardwarmte 1163 GWh n.b. 

*cijfers voor 2018. 

 

Glastuinbouw in Nederland 

De Nederlandse glastuinbouw – in de afgelopen 10 jaar verantwoordelijk voor 80% van het 

energiegebruik in de Nederlandse  land- en tuinbouw – is de enige deelsector waarvoor meer 

gedetailleerde informatie beschikbaar is, vooral door de jaarlijkse ‘energiemonitor van de Nederlandse 

glastuinbouw’ van Wageningen University Research. In totaal bedroeg het lokaal opgewekte duurzame 

energiegebruik in de Nederlandse glastuinbouw 1.694 GWh in 2019 (dus exclusief inkoop).34 Dit is 5,9% 

van het totale energiegebruik van de glastuinbouw. 97% van het duurzame energiegebruik betrof 

warmte, 3% elektriciteit (vooral gebruik biobrandstoffen).  

 

69% van het lokaal opgewekte duurzame energiegebruik is afkomstig van geothermie/aardwarmte 

(1.163 GWh). De stijging van het duurzame energiegebruik in de Nederlandse glastuinbouw is vooral te 

danken aan een significante stijging van de aardwarmteproductie (39 GWh in 2019, 514 GWh in 2014, 

1.163 GWh in 2019). Verder is 18% van het duurzame energiegebruik afkomstig van biobrandstoffen voor 

warmte en elektriciteit (306 GWh) en 13% afkomstig van zelfproductie van zonne-energie (222 GWh; 

voornamelijk thermische toepassingen). Naast de lokaal opgewekte en gebruikte duurzame energie 

werd in 2019 1.028 GWh aan duurzame elektriciteit en warmte ingekocht via Gv ’s (wat overeenstemt 

met 61% van het lokaal opgewekte duurzame energiegebruik). 

 

3.4 CO2-emissies 

De land- en tuinbouwsector is de enige sector waarvan de CO2–emissies - en dus energetische emissies - 

niet voor het merendeel van de BKG-emissies verantwoordelijk zijn. Emissies van methaan (CH4) en 

lachgas (N2O) hebben in deze sector een belangrijk aandeel en zijn voornamelijk het gevolg van 

spijsverteringsprocessen van vee, stalling en mest van vee en emissies (vooral lachgas) van gewassen. 

Het aandeel CO2-emissies ofwel energetische emissies in de land- en tuinbouw is lichtjes hoger in 

Nederland dan in Vlaanderen: 30% van de BKG-emissies is in Nederland afkomstig van CO2 en 26% in 

Vlaanderen (zie Tabel 3-3). Het aandeel van de land- en tuinbouwemissies in de totale landelijke 

emissies van 20019 was 14,4% in Nederland en 9,4% in Vlaanderen.35 

 
  

 
33 Verschillende bronnen gebruikt. Voor Nederland vooral de eindrapportage van de agro-convenant (2020), CBS 
(2021) Biomassaverbruik, EBA (2021) EBA statistical report en WUR (2020). Energiemonitor van de Nederlandse 
glastuinbouw 2019. Voor Vlaanderen: VEKA (2021) Vlaamse energiebalans, aangevuld met info uit Biogas-E (2020) 
Voortgangsrapport Vlaamse biogassector 2019. 
34 WUR (2020). Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019.  
35 Bron Nederland: CBS (2021). Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?; Bron Vlaanderen: Milieurapport (2019). 
Emissie van broeikasgassen per sector. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/Eindrapportage-convenant-Schone-en-zuinige-agrosectoren.pdf
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82004NED/table?ts=1626341105016
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.biogas-e.be/sites/default/files/2020-10/inhoudsopgave%20VGR%202020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/emissies-broeikasgassen-per-sector/emissie-bkg-sector
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Tabel 3-3 Overzicht van BKG-emissiebronnen in de land- en tuinbouw in Nederland en Vlaanderen in 2018.36 

in Mton CO2-eq Nederland  Vlaanderen 

Energetische emissies (vooral CO2) 8,3 2,0 

Spijsverteringsprocessen (vooral CH4) 8,3 2,5 

Stalling en mestopslag (vooral CH4) 4,6 1,6 

Bodememissies (direct + indirect, vooral N2O) 5,3 1,3 

Overige 0 0,1 

Totaal 26,5 7,5 

Bron Nederland: Emissieregistratie/Agro-convenant (2020). Emissies broeikasgassen in landbouw; Bron Vlaanderen: 
Milieurapport (2019). Emissie broeikasgassen in landbouw. 

 

De emissies van de drie meest voorkomende broeikasgassen (CO2, CH4/methaan en N2O/lachgas) in de 

relevante deelsectoren is opgenomen in Figuur 3-9. De veeteelt is verantwoordelijk voor het merendeel 

van de emissies: 53% van de BKG-emissies in Nederland en 58% in Vlaanderen. In de akker- en tuinbouw 

zijn de CO2-emissies significant, terwijl in de veeteelt methaanemissies verantwoordelijk zijn voor het 

merendeel van de broeikasgasemissies. 

 
Figuur 3-9 Overzicht van de BKG-emissies van CO2, N2O en CH4 vanaf 1990 voor de veeteelt en de overige 

akker- en tuinbouw in Mton CO2-eq.37 

 

Bron Nederland: Emissieregistratie (2021). Emissies ; Bron Vlaanderen: Milieurapport (2019). Emissie broeikasgassen 

in landbouw. 

 

De CO2-emissies of energetische emissies (Figuur 3-10) zijn voor een groot gedeelte (82% in Nederland, 

66  in Vlaanderen) afkomstig van (WKK’s in) de glastuinbouw.  ok de veeteelt is verantwoordelijk voor 

een gedeelte van deze energetische emissies. Terwijl in de glastuinbouw vooral het aardgasgebruik voor 

emissies zorgt (97% in Nederland, 92% in Vlaanderen waar ook nog een klein gedeelte olieproducten en 

kolen gebruikt wordt), worden in de akkerbouw en veeteelt olieproducten zoals diesel en benzine 

veelvuldig gebruikt (verantwoordelijk voor 77% van de energetische uitstoot in deze deelsectoren in 

Nederland, 97% in Vlaanderen). Olieproducten leveren vooral maar niet uitsluitend energie aan 

 
36 De totale BKG-emissies van Nederland in deze tabel komen niet exact overeen met de waardes in Figuur 3-9 door 
gebruik van andere brondata: Emissieregistratie (25,65 Mton CO2 eq) en Agro-convenant (26,5 Mton CO2 eq).  
37 Energetische CO2-emissies voor Nederland worden in dit figuur enkel vanaf 2010 meegenomen. Voor jaren voor 
2010 wordt dus de CO2-emissie in de Nederlandse veeteelt onderschat. 
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landbouwwerktuigen zoals tractoren. Terwijl in deze deelsectoren in Vlaanderen bijna uitsluitend 

diesel en andere (stook)olieproducten worden gebruikt, wordt er in Nederland ook een gedeelte 

aardgas gebruikt.38 

 
Figuur 3-10 Verdeling over landbouwsectoren van energetische (CO2) emissies in 2019.39 Voor Vlaanderen zijn 
de emissies van de akkerbouw en veeteelt samengevoegd. 

 

Bron Nederland: WUR (2021). Agrimatie database; Vlaanderen: VEKA (2020). Vlaamse energiebalans.  

 

Figuur 3-11 toont de energetische emissies per brandstof. Hier zien we enkele grote verschillen tussen 

Nederland en Vlaanderen. Zo stellen we vast dat de emissies in Nederland na een toename tot 2010 zijn 

gedaald met 26% tussen 2010 en 2014, waarna ze tot 2019 nagenoeg constant zijn gebleven. In 

Vlaanderen zien we dat de energetische emissies nog gestaag stijgen. Zowel de daling in Nederland als 

de stijging in Vlaanderen lijkt vooral het gevolg van veranderingen in het gebruik van aardgas in 

verwarmingsketels en voor de productie van elektriciteit en warmte in WKK’s (in Vlaanderen in 

combinatie met de vrijwillige omschakeling van zware stookolie naar aardgas). Ook zien we in 

Vlaanderen een groter gebruik van olieproducten dan in Nederland. Dit is onder meer het gevolg van 

het relatief grotere aandeel veeteelt en het kleinere aandeel glastuinbouw in Vlaanderen en het 

gebruik van olieproducten zoals lichte stookolie voor verwarming van bedrijven in Vlaanderen, terwijl 

in Nederland de meeste landbouwbedrijven op het aardgasnet zijn aangesloten. 
  

 
38 Het aandeel olieproducten in Vlaanderen is ook groter omdat in de Vlaamse data het energiegebruik van loonwerk 
op het land wordt meegenomen. Zie eerdere voetnoot in de sectie over energiegebruik. 
39 De energetische emissies in dit hoofdstuk zijn berekend op basis van het energiegebruik in de sector met behulp 
van omrekenfactoren van het IPCC. Zie RVO (2017). Lijst van CO2 emissiefactoren.  
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Figuur 3-11 Energetische CO2-emissies per energiedrager in Mton CO2 equivalent in de land- en tuinbouwsector 

in Nederland en Vlaanderen.  

 

Bron Nederland: WUR (2021). Agrimatie database; Vlaanderen: VEKA (2020). Vlaamse energiebalans.  

 

Uit de vergelijking van de energetische emissies in Figuur 3-11 met de elektriciteitsleveringen aan 

derden via het net in Figuur 3-8 blijkt dat dat de veranderingen in de energetische emissies van de 

land- en tuinbouw samenvallen met veranderingen in de volumes geleverde elektriciteit aan het net; 

veranderingen in de emissies van de land- en tuinbouw zijn dus niet enkel een gevolg van wijzigingen in  

het energiegebruik maar ook in de energieproductie via WKK’s voor andere sectoren. 

 

We kunnen hiervoor corrigeren door ook de scope 2 emissies van elektriciteitsproductie mee te nemen 

bij het berekenen van de energetische emissies.40 In Figuur 3-12 is te zien dat voor Nederland de 

correctie vanaf 2015 een geringe invloed heeft doordat de netto elektriciteitsbalans van de sector de 

laatste jaren rond 0 ligt. De piekperiode van de WKK-productie in Nederland rond 2010 leidde tot een 

piek in de emissies, maar ook de ‘gecorrigeerde’ emissies bereikten op dat ogenblik een piekniveau. 

Voor Vlaanderen kan de huidige groei van de energetische emissies gedeeltelijk verklaard worden door 

de toenemende elektriciteitslevering van WKK’s aan derden via het distributienet. Met de correctie zijn 

de emissies van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen 9% lager dan zonder de correctie. De emissies 

zijn de afgelopen 6 jaar (van 2013 tot 2019) met 18% toegenomen na correctie, en met 21% zonder 

correctie. Deze analyse toont aan dat ook met de correctie voor elektriciteitsleveringen aan derden, de 

energetische emissies van de land- en tuinbouw in Vlaanderen de afgelopen jaren gestegen zijn.   

 
40 Methode: Een netto negatief elektriciteitsgebruik van de sector wordt vermenigvuldigd met de emissiefactor van 
aardgas (onderliggende aanname: 100% efficiëntie warmte + elektriciteit), een positief netto elektriciteitsgebruik 
wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde emissiefactor van het elektriciteitsnet in Nederland en Vlaanderen. 
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https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2273/
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Figuur 3-12 Energetische emissie van de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, gecorrigeerd 
voor netto scope 2 emissies van levering elektriciteit aan net via  KK’s en inkoop van net. 

 
Bronnen: Zelfde bronnen als Figuur 3-11. Emissiefactor elektriciteitsmix Nederland: CBS (2021). Rendementen en 
CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2019. Emissiefactor elektriciteitsmix Vlaanderen: 
Milieurapport (2019). Emissie per eenheid geproduceerde stroom 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/08/rendementen-en-co2-emissie-van-elektriciteitsproductie-in-nederland-update-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2021/08/rendementen-en-co2-emissie-van-elektriciteitsproductie-in-nederland-update-2019
https://www.milieurapport.be/sectoren/energieproductie/emissies-afval/emissie-per-eenheid-geproduceerde-stroom


33 

4 Relevant beleid 

4.1 Overkoepelende programma’s en afspraken in Nederland 

In Nederland is er een breed scala aan beleidsmaatregelen die direct of indirect de land -en 

tuinbouwsector ondersteunen of beïnvloeden, waarbij de meeste specifieke maatregelen op de 

tuinbouwsector zijn gericht. In het klimaatakkoord waarin is afgesproken hoe de verschillende sectoren 

zullen bijdragen aan het behalen van een broeikasgasemissiereductie van 49% in 203041 zijn ook 

afspraken gemaakt over de benodigde acties in de land -en tuinbouw (Figuur 4-1). Hierbij ligt de nadruk 

vooral op reductie van uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen, bijvoorbeeld door andere diervoeding, een 

groter gebruik van organische mest, precisielandbouw en het verhogen van waterstanden in 

veengebieden. Er zijn echter ook een aantal maatregelen afgesproken die gericht zijn op het reduceren 

en verduurzamen van het energiegebruik in de glastuinbouw, onder andere door verdere uitrol van het 

gebruik van restwarmte en geothermie als warmtebronnen en verdere toepassing van 

energiebesparende technieken. Ten slotte, wordt het gebruik van CO2 uit de industrie voor CO2-

bemesting in serres als mogelijke maatregel genoemd. 

 
Figuur 4-1 Afgesproken maatregelen klimaatakkoord voor landbouw, tuinbouw en landgebruik om bij te dragen 
aan de voorziene broeikasgasuitstoot reductie in 2030 

 

 

Kas als Energiebron 

Sinds 2005 bestaat in Nederland het programma Kas als Energiebron, wat erop gericht is 

kennisontwikkeling- en deling te stimuleren en subsidies aan de glastuinbouw beschikbaar te stellen. 

 
41 Ten opzichte van referentiejaar 1990. 
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Het is een samenwerking tussen de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en speelt een centrale rol in de kennisontwikkeling rondom dit 

thema in Nederland. Eén van de grote succesfactoren van het programma is de kennisdeling die 

plaatsvindt door tuinders en de welwillendheid om kennis te delen en innovaties van andere 

ondernemers over te nemen.  

 

Meerjarenafspraken en convenanten ter bevordering van de energietransitie en BKG reductie in de 

glastuinbouw 

In 2014 hebben de Nederlandse glastuinbouwsector en het Ministerie van landbouw een 

meerjarenafspraak42 ter bevordering van energiebesparing en reductie van broeikasgassenuitstoot in de 

sector opgesteld. Deze afspraak bevatte de volgende ambities: 

• Vanaf 2020 dienen nieuw gebouwde serres een netto klimaatneutrale productie te hebben, dus 

zonder netto inzet van fossiele energie; 

• Voor bestaande serres worden teeltconcepten en technieken ontwikkeld waarmee op 

economisch rendabele wijze de fossiele energieconsumptie ten behoeve van productie met de 

helft gereduceerd kan worden t.o.v. 2011; 

• Een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening in de glastuinbouw in 

2050. 

 

Daarnaast waren voor 2020 de volgende concrete doelen opgenomen: 

• Een maximale broeikasgasuitstoot van 6,2 Mton CO2-eq., inclusief de indirecte emissies uit 

ingekochte elektriciteit; 

• Een energiebesparing van 11 PJ (3.055 GWh)/10% (afspraak uit het SER Energieakkoord (2013)), 

t.o.v. van het verbruik in 2012 (111 PJ) .  

  

De CO2 emissiereductiedoelstelling is in 2018 verder naar beneden bijgesteld tot een maximum van 4,6 

Mton CO2 in 2020,43 aangezien verwacht werd dat een daling in het glastuinbouwareaal en een sterke 

afname van elektriciteitsproductie door WKKs voor levering van elektriciteit aan het net (door een 

ongunstiger wordende spark spread) tot een substantiële vermindering van de uitstoot t.o.v. het 

referentiescenario zou leiden. Inmiddels is het duidelijk dat de glastuinbouw deze doelstelling niet 

gehaald heeft, want de totale uitstoot in 2019 bedroeg 5,9 Mton44 en de geraamde uitstoot voor 2020 

bedraagt 6,0 Mton45. Het areaal is niet gedaald met de verwachte 9,5% t.o.v. 2014, maar daarentegen 

met 2,1% toegenomen, hetgeen vooral voortkomt uit een statistische correctie. Daarnaast is ook de 

externe elektriciteitslevering de laatste jaren toegenomen.44 

 

CO2 sectorsysteem 

Als onderdeel van het convenant met de glastuinbouwsector is ook een sectorbreed systeem voor de 

beprijzing van CO2 emissies ingevoerd. Dit CO2 sectorsysteem zou werken met een emissieplafond, 

waarbij de uitstoot boven het plafond achteraf betaald zou moeten worden door middel van een premie 

over de gasrekening. De totale uitstoot en het gasverbruik worden dan in het volgende jaar vastgesteld 

en op basis daarvan wordt afhankelijk van de overschrijding van het plafond een compensatie betaald 

voor de teveel uitgestoten CO2.  Tot en met het jaar 2016 is de sector telkens onder het emissieplafond 

 
42 Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020.  
43 Staatscourant Nr. 66263 (2018) Wijziging Convenant CO2 emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw 
voor de periode 2013–2020.  
44 WUR (2020) CO2-emissie glastuinbouw in 2019 toegenomen.  
45 WUR (2020) CO2-emissie glastuinbouw 2020 geraamd op 6,0 Mton.  

https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Wijziging_Convenant_CO2_emissieruimte_2013-2020.pdf
https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Wijziging_Convenant_CO2_emissieruimte_2013-2020.pdf
https://www.wur.nl/nl/nieuws/co2-emissie-glastuinbouw-in-2019-toegenomen-1.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/CO2-emissie-glastuinbouw-2020-geraamd-op-60-Mton.htm
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gebleven, maar na de bijstelling het emissieplafond aan de hand van de emissieprognoses in 2016 is in 

2017 het plafond wel overschreden. Voor deze overschrijding is vorig jaar een vergoeding46 betaald ter 

waarde van 6,5 M  UR, wat neerkomt op zo’n 0,2ct/m3.47 Voor latere jaren is onduidelijkheid en een 

meningsverschil ontstaan over de totale grootte van het glastuinbouwareaal in Nederland alsmede de 

totale gasconsumptie van de sector, doordat verschillende instanties over verschillende cijfers 

beschikken. Hierdoor is tot op heden geen CO2 prijs vastgesteld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en 

2021 en hebben er over de laatste drie jaren ook geen afrekeningen plaatsgevonden. Als er niet spoedig 

veranderingen in dit instrument worden doorgevoerd is het onwaarschijnlijk dat het een substantiële 

bijdrage gaat leveren aan de reductie van broeikasgasuitstoot in de sector.  

 

4.1.1 Convenant voor 2030 

Op dit moment wordt door het ‘transitiecollege Kas als energiebron’48 gewerkt aan een nieuw 

convenant waarin de afspraken voor de glastuinbouw uit het klimaatakkoord verder uitgewerkt worden. 

Waarschijnlijk wordt hierin de ambitie opgenomen om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn, met 

daarnaast een tussendoel voor 2030. Er worden verschillende maatregelen overwogen om deze 

doelstellingen te halen, waaronder ‘verbeteringen in het CO2 sectorsysteem (met evt. individuele 

doelen per bedrijf), een gebiedsaanpak, stimulering van energie-infrastructuur, subsidieregelingen en 

het intensiveren van kennisuitwisseling.’  ok randvoorwaarden voor het behalen van de doelstellingen 

m.b.t. marktontwikkelingen en ontwikkelingen in het beleidskader zullen worden meegenomen. De 

sector hoopt het nieuwe convenant te kunnen ondertekenen zodra een nieuw kabinet gevormd is. 
 

4.2 Specifieke beleidsinstrumenten in Nederland met relevantie voor 

verduurzaming van de land- en tuinbouwsector 

De beleidsmaatregelen in Nederland die van invloed zijn op het energiegebruik en de 

broeikasgassenuitstoot in de Nederlandse land -en tuinbouwsector zijn onder te verdelen in 

verschillende categorieën, waaronder exploitatie -en investeringssubsidies, fiscale maatregelen zoals 

belastingvrijstellingen en mogelijkheden tot belastingaftrek, innovatiefondsen en CO2-beprijzing. Een 

overzicht van de relevante instrumenten in het Nederlandse beleidskader is gegeven in Tabel 4-1. Naast 

deze nationale beleidsinstrumenten bestaan in veel gevallen nog provinciale middelen die kunnen 

worden ingezet voor de verduurzaming van land -en tuinbouwbedrijven.  

 
Tabel 4-1 Overzicht relevante instrumenten met vermelding van de relevantie voor de land- en tuinbouw 

 Type instrument Naam instrument Relevantie 

F
in

a
n
c
ië

le
 

in
st

ru
m

e
n
te

n
 

Exploitatie- 

subsidie 
SDE++ 

Subsidie beschikbaar om onrendabele top van CO2-

emissiereducerende maatregelen af te dekken. 

Relevante categorieën: zonnepanelen (PV), 

thermische zonnepanelen, daglichtkas, windenergie, 

geothermie, vergisting van biomassa, verbranding 

en vergassing van biomassa, WKO in de 

 
46 Over het gedeelte van de CO2 emissies dat het plafond overschrijdt betaalt de sector een CO2 prijs, die pro rata 
wordt verdeeld op basis van de gasconsumptie per bedrijf. 
47 GlastuinbouwNederland (2020) Wat is het CO2-sectorsysteem en wat betekent het voor de glastuinbouw? 
48 Dit is één van werkgroepen uit het voortgangsoverleg landbouw voor het klimaatakkoord met het Ministerie van 
Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit. Deelnemende partijen zijn onder andere verschillende overheidsorganen, 
kennisinstellingen, sectororganisaties en NGO’s. 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/wat-is-het-co2-sectorsysteem-en-wat-betekent-het-voor-de-glastuinbouw/


36 

 Type instrument Naam instrument Relevantie 

glastuinbouw, warmtepompen, restwarmte, CO2-

afvang en - 

gebruik in de glastuinbouw. 

Investerings-

subsidie 

Energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie 

glastuinbouw (EGH-regeling) 

Subsidie die tot 25% van een investering in 

energiebesparende technieken in de glastuinbouw 

vergoedt 

Garanties 

Risico's dekken voor 

aardwarmte 2020 (RNES) 

Aardwarmte 

In de glastuinbouw is aardwarmte een 

aantrekkelijke techniek voor het produceren van 

duurzame warmte. Echter, misboringen vormen een 

groot risico m.b.t. de business case van aardwarmte 

en deze regeling beschermt investeerders tegen dit 

risico.  

Cofinanciering n.v.t. 

Verschillende landelijke en regionale 

investeringsfondsen komen hiervoor in aanmerking 

en hebben bijvoorbeeld de totstandkoming van CO2-

leidingen van industrieclusters naar 

glastuinbouwclusters mogelijk gemaakt 

Innovatiegelden 

Demonstratie energie en 

klimaatinnovatie (DEI+), 

Hernieuwbare 

energietransitie (HER+), 

Marktintroductie energie-

innovatie (MEI), MOOI 

Ondersteunt onderzoek, ontwikkeling, 

demonstratieprojecten en marktintroductie op 

energie- en klimaatgebied 

F
is

c
a
le

 m
a
a
tr

e
g
e
le

n
 

Aangepaste 

belastingtarieven 

Verlaagd tarief 

energiebelasting op gas voor 

glastuinbouw 

Verlaagd tarief voor aardgas in de glastuinbouw 

beïnvloedt investeringskeuzes in energieproductie-

technologieën (vooral relevant voor 

warmtevoorziening in tuinbouwbedrijven zonder 

WKK). Het aangepaste tarief voor de glastuinbouw 

heeft als doel de concurrentiepositie van de sector 

als energie-intensieve bedrijfstak te beschermen.  

Belasting 

vrijstelling 

Vrijstelling energiebelasting 

voor Warmtekrachtkoppeling 

(WKK) installaties 

Om dubbele energiebelasting te voorkomen zijn 

WKK’s vrijgesteld van energiebelasting, aangezien 

er op de elektriciteitsoutput reeds energiebelasting 

geheven wordt. Echter, eigen verbruik van 

elektriciteit uit de WKK wordt niet belast. 

Investerings-

aftrek 

Energie investeringsaftrek 

(EIA), Milieu 

investeringsaftrek (MIA) en 

willekeurige afschrijving 

milieu investeringen (VAMIL) 

Onder andere beschikbaar voor duurzame 

energietechnologieën en energietransitie-

technologieën 

 CO2 beprijzing 
EU-ETS 

(CO2-heffing) 

Grote glastuinbouw valt onder EU-ETS (5% van de 

totale emissies van de NL glastuinbouw/ 10 

bedrijven);  

Recent aangekondigde CO2-heffing is niet van 

toepassing op landbouwsector 
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 Type instrument Naam instrument Relevantie 

CO2-sectorsysteem 

Beprijzingsmechanisme voor CO2-uitstoot in de 

sector boven het in het sectorconvenant 

afgesproken plafond. 

 

Verdere details van deze instrumenten zijn weergegeven in de bijlage van dit rapport.  

4.3 Huidige en voorziene beleid in Vlaanderen 

Belangrijkste beleidsinstrumenten 

Een gedetailleerde inventarisatie van de meest relevante beleidsinstrumenten voor verduurzaming van 

de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen is opgenomen in de bijlage van dit rapport.  

De belangrijkste instrumenten zijn:  

• Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie;  

• Premies van netbeheerders voor energiebesparende investeringen; 

• VLIF-investeringssteun;   

• VLIF-waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw;  

• Stimuleren van innovatie in land- en tuinbouw d.m.v. Europees partnerschap voor innovatie 

(EIP);  

• Overheidssteun voor groene stroom/warmteproductie, via de calls groene stroom en groene 

warmte en de certificatensystemen (GSC en WKC); 

• Financiering van diverse initiatieven en acties via het Vlaams Klimaatfonds. 

 

Krachtlijnen van het huidige beleid volgens het VEKP 2021-2030  

De maatregelen van het Vlaams energiebeleid en de technologische ontwikkelingen volgens de principes 

van de Trias Energetica, werken ook door in de landbouwsector. Het gebruik van hernieuwbare energie 

neemt richting 2030 toe door o.m. inzet van vaste en vloeibare biomassa, vergisting, PV, zonneboilers, 

warmtepompen en biobrandstoffen in landbouwmachines. Ondanks inspanningen gericht op rationeel 

energiegebruik en de aanwending van minder koolstofintensieve brandstoffen in de glastuinbouw, is het 

verbruik van petroleumproducten (i.h.b. stookolie) de voorbije vijf jaar niet verder afgenomen en zelfs 

licht toegenomen. Te verwachten valt dat alvast het relatief belang van stookolie zal afnemen door 

energiebesparing en omschakeling naar o.m. aardgas, biomassa, warmtepompen en 

restwarmterecuperatie. 

 

Daarnaast vermeldt het VEKP dat het verbruik van aardgas de voorbije jaren sterk toenam omwille van 

de gekoppelde warmte-elektriciteitsproductie op landbouwbedrijven. Die evolutie zal zich niet verder 

doorzetten omdat de omschakeling van gas- en mazoutketels naar warmte-krachtkoppeling (WKK) in de 

glastuinbouw grotendeels is gerealiseerd. Investeringen in energiebesparende technieken (isolatie, 

warmteopslag, warmterecuperatie, frequentiesturing pompen en ventilatoren, LED-belichting, 

voorkoeling, …), groene warmte en hernieuwbare energie (zonneboilers, warmtepompen, duurzaam en 

lokaal biomassagebruik, trekkers,…) worden momenteel ondersteund via het Vlaams 

Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Tijdens de periode 2013–2017 bedroeg de jaarlijkse steun aan 

energiegerelateerde investeringen gemiddeld ca €7 miljoen (gemiddeld ca 560 investeringsdossiers per 

jaar). In 2020 werd voor € 6,  miljoen investeringssteun toegekend aan 965 projecten (totaal 

investeringsbedrag € 22,3 miljoen) die een efficiënter energiegebruik beogen.49 

 
49 VLIF Activiteitenverslag 2020 
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Bijkomend beleid voorzien in het VEKP 2021-2030 

Het NEKP voorziet om verder in te zetten op laagdrempelige diffusie van technologie en kennis om 

energiemaatregelen ingang te laten vinden in de sector. Voorbeelden hiervan zijn o.a. energiescans 

waarmee de Trias Energetica principes concreet op individueel bedrijfsniveau vertaald worden; het 

begeleidingsproject Enerpedia en het bedrijfsadviessysteem Kratos waarmee laagdrempelige 

energiescans, doormetingen voor nieuwe energietechnologie en diepgaandere energieadviezen aan 

land- en tuinbouwbedrijven aangeboden worden. Het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK) van 

het ILVO plant de komende jaren zijn activiteiten uit te breiden, waarbij o.a. onderzoek naar het 

verder verlagen van het energiegebruik in de tuinbouw een belangrijke plaats krijgt. In de 

glastuinbouw, een deelsector die een belangrijk aandeel heeft in het primair energieverbruik, moet 

richting 2030 nog verder ingezet worden op een reductie van broeikasgassen. Investeringen in nieuwe 

technologie zijn nodig om het energiegebruik verder te ontkoppelen van het productievolume. Hierbij 

zijn onder andere warmtenetten, kasisolatie, schermgebruik, transparante PV-panelen, 

warmterecuperatie, restwarmte, rest-CO2, dampwarmtepompen, energieopslagsystemen, en 

geothermie mogelijke technologische oplossingen.  

 

Verder vermeldt het NEKP dat, ook in de sector landbouw, warmtekrachtkoppeling een efficiënte 

technologie voor de transitie vormt naar een klimaatneutrale samenleving. De huidige certificatensteun 

voor de warmtekrachtbesparing van nieuwe installaties zal geëvalueerd en afgebouwd worden op 10 

jaar (waarvan 30 % tegen 2025) in functie van evoluties op vlak van prijsverhouding gas/elektriciteit, 

nieuwe steunmechanismen voor capaciteit en flexibiliteit, billijk rendement en het einddoel om 

fossiele brandstof uit te faseren. Bij de implementatie van het post-2020 Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) zou er voor geopteerd kunnen worden om energie-gerelateerde investeringen 

ruimer te ondersteunen via het VLIF. De selectiemethode toegepast op alle steunaanvragen wordt 

bijgestuurd zodat investeringen die het meest bijdragen aan het verlagen van de omgevingsdruk en het 

meest bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie het hoogst gerangschikt worden.  

 

De energetische emissies in de land- en tuinbouwsector zullen in 2030 in het WAM-scenario 28% lager 

liggen dan in het WEM-scenario. Om dit te realiseren zullen er, vergelijkbaar met de praktijken in de 

industrie,    ’s opgesteld worden met de energie-intensieve (glas)tuinbouwsector die ingaan in 2023. 

In uitvoering van het Regeerakkoord 2019-2024 is dit één van de aangemelde verbredingen, met name 

de verbreding van de doelgroep van de    ’s naar de (glas)tuinbouwsector. Daarnaast zullen ook met 

de minder energie-intensieve landbouwbedrijven, via de betrokken (sub)sectorfederaties, mini-   ’s 

opgesteld worden, vergelijkbaar met de mini-   ’s voor industriële kmo’s. 

 

Concrete geplande beleidslijnen vermeld in het VEKP 2021-2030 

In het VEKP wordt een reeks geplande maatregelen opgesomd. De meest relevante in het kader van 

deze studie zijn:  

• Uitbreiden investeringssteun voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

precisiebemesting en begeleiding landbouwers;  

• Sluiten van kringlopen / valoriseren van nevenstromen;  

• Geïntegreerde aanpak voor onderzoek, innovatie en kennisdoorstroming in functie van klimaat;  

• Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): investeringen energiebesparende technieken, 

groene warmte, hernieuwbare energie…;  
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• Laagdrempelige diffusie van technologie en kennis (via o.a. energiescans, begeleidingsproject 

Enerpedia, adviessysteem Kratos voor bedrijfssystemen,…);  

• Uitbreiding activiteiten Expertisecentrum Landbouw en Klimaat;  

• Energie-gerelateerde investeringen via het VLIF ruimer ondersteunen vanaf de opstart van het 

post-2020 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; 

• Energiebeleidsovereenkomsten (EBO voor de energie-intensieve (glas)tuinbouwsector) 

• Vlaamse invulling GLB 2021-2027 voor energie- en klimaatdoelstellingen: voor de land- en 

tuinbouwsector zal ingezet worden op: 

o Algemene maatregelen zoals versterkte inzet op sensibilisering, aandacht voor 

klimaat binnen het nieuwe GLB en PDPOIII, onderzoek (o.a. vanuit ILVO) naar 

meetinstrumenten voor broeikasgassen, reductietechnieken voor broeikasgasemissies, 

rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie, ... 

o Maatregelen die de energetische (CO2-)emissies reduceren, zoals energiebesparing 

door rationeel energieverbruik, de productie en het gebruik van duurzame en 

hernieuwbare energiebronnen en de optimale benutting van fossiele brandstoffen 

o Maatregelen die de niet-energetische (CH4- en N2O-)emissies reduceren, zoals de 

reductie van methaanemissies uit verteringsprocessen van runderen; de lachgas- en 

methaanemissies uit mestopslag afkomstig van runderen, pluimvee en varkens; de 

reductie van lachgasemissies uit de bodem, ... 

 

4.4 Vergelijking tussen de beleidsinstrumenten in Nederland en Vlaanderen 

Op basis van een vergelijking van de beschikbare instrumenten in de twee landen hebben wij de 

volgende verschillen en overeenkomsten geïdentificeerd: 

• De institutionele context is verschillend: in Nederland wordt het beleid uitsluitend bepaald en 

aangestuurd op nationaal niveau, terwijl in Vlaanderen zowel de federale als de Vlaamse 

overheden eigen bevoegdheden hebben in dit domein, wat het iets moelijker maakt om een 

consistent en kostenefficiënt beleid te voeren. De regels inzake federale bijdragen op aardgas 

en elektriciteit en accijnzen op olieproducten (inclusief de specifieke vrijstelling voor land- en 

tuinbouw) worden b.v. bepaald door de federale overheid, en hebben een belangrijke invloed 

op de impact van het Vlaamse beleid en op de investeringskeuzes in de sector. Door een deel 

van de federale bijdragen op elektriciteit te verschuiven naar aardgas (wat in Nederland al 

deels doorgevoerd is) zouden meer duurzame technieken die gebruik maken van elektriciteit 

(b.v. warmtepompen) concurrentiëler worden tegenover conventionele technieken op fossiele 

energie. Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan nog specifieke vrijstellingen of 

verminderde heffingen op het gebruik van fossiele energie die geleidelijk zouden moeten 

afgebouwd worden, om de verduurzaming te stimuleren. In Nederland is de vrijstelling op 

accijns op diesel voor landbouwvoertuigen bij voorbeeld al afgeschaft. 

• De investeringsaftrek voor energiebesparende en innoverende technieken wordt zowel in 

Vlaanderen als in Nederland toegepast. Alleen de toegepaste percentages zijn verschillend. Er 

zijn geen studies beschikbaar over de exacte impact van deze maatregel op het 

investeringsgedrag. 

• De productie van groene stroom en warmte wordt in Nederland gestimuleerd door de SDE++-

regeling, die als voordeel biedt dat meerdere technologieën in zekere mate met elkaar 
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concurreren en dat er voor een deel50 van de technieken een prikkel is om minder subsidie aan 

te vragen dan maximaal toegestaan binnen de regeling. In principe leidt een dergelijke aanpak 

tot een hogere kosten-efficiëntie en een lagere concurrentieverstoring tussen technologieën, 

dan een systeem waarbij de subsidie ex ante door de overheid bepaald wordt op basis van de 

onrendabele top, zoals in het Vlaamse certificatensysteem voor groene stroom. De toepassing 

van veilingen wordt in het algemeen ook door de Europese Commissie aanbevolen voor de 

toekenning van dergelijke staatssteun. De calls “ roene warmte” en “ roene stroom” die 

sedert respectievelijk januari 2019 en mei 2021 door de Vlaamse overheid georganiseerd 

worden, werken wél volgens een veiling principe maar verschillen van de SDE+ regeling omdat 

het een investeringssubsidie in plaats van een exploitatiesubsidie betreft. Verder is de scope 

van de Vlaamse calls beperkt tot specifieke technieken (voor warmte of voor elektriciteit), 

terwijl in de Nederlandse regeling projecten voor productie van warmte, elektriciteit, groen 

gas en recentelijk ook bredere CO2-emissie besparende technieken aan dezelfde tender 

deelnemen. Toch kan over het algemeen geconcludeerd worden dat in zowel Vlaanderen als 

Nederland steun beschikbaar is om de onrendabele top van hernieuwbare energie te 

stimuleren. 

- In de praktijk is in het kader van de calls “ roene warmte” tot nog toe slechts 1 

project in de land- en tuinbouwsector geselecteerd voor subsidie, n.l. de plaatsing 

van een biomassaketel in een kippenkwekerij in Ravels. Een biomethaanproject 

ingediend door een groenteteeltbedrijf in Sint-Gillis-Waas werd niet weerhouden 

omdat het niet voldeed aan de voorwaarden. 

• Productie van elektriciteit voor eigen gebruik wordt zowel in Nederland en Vlaanderen sterk 

indirect ondersteund, vooral door de vrijstelling van bijdragen en heffingen. 

• De inkoop van groene stroom en warmte wordt in Vlaanderen en Nederland niet gesteund 

met specifieke beleidsinstrumenten, b.v. onder de vorm van verlaagde of vrijgestelde 

bijdragen of heffingen op het gebruik van groene energie. Op dit ogenblik wordt alleen het 

systeem van Garanties van Oorsprong (  ’s) toegepast in Vlaanderen en Nederland, maar dit 

heeft op dit ogenblik nog weinig impact op het aankoopgedrag.  

• Het onderzoek naar energiebesparende en meer duurzame technieken wordt zowel in 

Nederland en Vlaanderen uitgevoerd in gespecialiseerde centra (b.v. ILVO, Proefcentra voor de 

groententeelt) en financieel ondersteund door de overheid. Het onderzoek is niet uitsluitend 

gericht op energie- en klimaataspecten, maar focust ook op kwaliteits- en productieverhoging, 

b.v. door toepassing van assimilatiebelichting. Het onderzoek naar energiebesparende en meer 

duurzame technieken gebeurt in Nederland vooral vanuit het gestructureerde programma van 

“Kas als energiebron” waarbij de WUR glastuinbouw het grootste deel van de middelen ter 

beschikking krijgt. De WUR glastuinbouw heeft door deze vaste subsidiëring meetlabo’s kunnen 

uitbouwen en kan zo service leveren aan de glastuinbouwindustrie. Ook TNO wordt vaak 

betrokken in dit onderzoek. Daarnaast zijn er nog bijkomende meer lokale initiatieven zoals 

INTERREG projecten. In Vlaanderen is vooral het kenniscentrum energie (Thomas Moore) actief 

op het gebied van energie in de glastuinbouw. Dit kenniscentrum begeleidt ook tuinders bij de 

optimale sturing van hun WKK’s.  ok de proefcentra voeren op een continue basis onderzoek 

 
50 De regeling wijst subsidie toe op basis van de indieningsdatum (first come first served), waarbij fases gehanteerd 
worden. Bij elke fase geldt een ander maximaal subsidiebedrag, waarbij dit bedrag oploopt over de tijd zodat de 
relatief dure projecten niet als eerste aan bod komen met de first come first served methode. Duurdere technieken 
mogen wel eerder aanbieden, maar niet boven het voor die fase geldende maximale subsidiebedrag, waardoor er 
voor deze technieken een prikkel is om goedkoper aan te bieden en zo te voorkomen dat het budget al uitgeput is 
als hun project aan bod komt. 
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uit in de glastuinbouw maar dat is vooral gericht naar de gewassen. De proefcentra worden 

beheerd door een raad van bestuur bestaande uit tuinders; gezien de huidige hoge 

rendabiliteit van het WKK-systeem kiezen de proefcentra momenteel om minder te investeren 

in onderzoek naar duurzame energie gerelateerde projecten.  

In Vlaanderen wordt op projectbasis wel in een beperkte mate onderzoek gedaan naar meer 

duurzame/klimaatneutrale alternatieven. Zo slaagde het GLITCH project binnen het 

werkpakket klimaatneutrale glastuinbouw erin om heel goede resultaten te bereiken 

(wereldrecord meest energiezuinige kas) gedurende een 33 maanden lopende traject. 

Aangezien het een project betrof, werd dit traject op het einde van het project beëindigd.  

Ook de ontwikkelingscontracten met de verschillende bedrijven werden daarbij beëindigd. 

Belangrijk is ook te vermelden dat in dit GLITCH project het grootste deel van het onderzoek 

focuste op kwaliteits- en productieverhoging, b.v. door de toepassing van assimilatieverlichting 

en dus niet op de energie- en klimaataspecten.  

• De Nederlandse overheid heeft in 2014 met de glastuinbouwsector een meerjarenafspraak 

vastgelegd met concrete sectorspecifieke objectieven en maatregelen ter bevordering van 

energiebesparing en vermindering van broeikasgassenuitstoot in de sector. Op dit ogenblik 

wordt in Nederland een convenant voor 2030 voorbereid. In Vlaanderen wordt momenteel 

bekeken of en hoe voor de energie-intensieve glastuinbouwbedrijven via een 

energiebeleidsovereenkomst afspraken vastgelegd kunnen worden inzake energie-efficiëntie en 

vermindering van de BKG-uitstoot op sectorniveau. 

• Zowel in Vlaanderen als in Nederland is geen specifieke koolstofheffing van toepassing op het 

gebruik van fossiele energie in de land- en tuinbouw. In Nederland vallen evenwel een 10-tal 

grotere glastuinbouwbedrijven onder ETS, terwijl in Vlaanderen geen enkel land- of 

tuinbouwbedrijf onder ETS valt. 

 

In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op de implicaties van het beleidskader voor de 

verduurzaming van de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen. Hierbij vergelijken we het 

kader specifiek voor de meest relevante technieken voor verduurzaming van de sector. 
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5 Relevante technieken 

5.1 Verduurzaming van de land- en tuinbouwsector – Inleiding 

5.1.1 (Glas)tuinbouw 

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is de (glas)tuinbouwsector verantwoordelijk voor het grootste deel van 

de energieconsumptie en de energetische CO2-emissies van de land- en tuinbouwsector in Nederland en 

Vlaanderen. De belangrijkste energiebehoeftes die hiermee worden vervuld zijn verwarming en 

conditionering van serres en elektriciteit voor belichting van gewassen.51 Hiernaast heeft de 

glastuinbouwsector een CO2 behoefte om de daling van de CO2-concentratie in de serres als gevolg van 

fotosynthese van de gewassen te compenseren en zo de plantengroei te optimaliseren.  

 

Sedert een 15-tal jaar speelt warmtekrachtkoppeling (WKK) een centrale rol in de invulling van de 

warmte, elektriciteit en CO2-behoeftes van de sector en leveren tuinders hiermee ook een substantiële 

bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening voor derden.52 De toepassing van WKK’s in de glastuinbouw is 

wijdverbreid en werd gestimuleerd vanuit energetisch perspectief (primaire energiebesparing), omwille 

van de hoge energetische efficiëntie als gevolg van de hoge mate van benutting van de (rest-)warmte 

die vrijkomt bij de elektriciteitsopwekking en de toegevoegde waarde die de CO2 heeft voor het 

verhogen van de groei van de geteelde gewassen. De glastuinbouw speelt bovendien in toenemende 

mate een rol voor de balanceren van het elektriciteitssysteem, door een flexibel gebruik van de WKK-

motor en de verlichting. Op dit ogenblik wordt het gebruik van WKK’s gestimuleerd door een gunstig 

fiscaal kader (in Nederland en Vlaanderen) en warmtekrachtcertificaten (in Vlaanderen). 

 

De huidige grootschalige toepassing van WKK’s is echter niet verenigbaar met de verduurzamings-

doelstellingen van de sector omdat deze hoofdzakelijk op aardgas gestookt worden en de CO2-uitstoot 

ook na gebruik in de kassen vrijwel volledig vrijkomt in de atmosfeer. Het vervangen van aardgas door 

biogas blijkt niet mogelijk te zijn op de vereiste schaal door het beperkte potentieel en aanbod van 

biogas.53 Het gebruik van groene waterstof en synthetische brandstoffen is vooralsnog veel te duur, 

energetisch inefficiënt en – in het geval van waterstof - vervult de CO2 behoefte niet.54 Hierdoor zullen 

andere technieken een grotere rol moeten gaan spelen om de glastuinbouwsector te verduurzamen. 

 

Voor de verduurzaming van de warmtebehoefte is het allereerst aangewezen om deze zoveel mogelijk 

te beperken met behulp van energiebesparende technieken zoals isolerende schermen. Om de 

resterende warmtebehoefte te verduurzamen zijn de meest aangewezen technieken de toepassing van 

warmtepompen, geothermie, warmte- en koudeopslag (WKO), biomassa en restwarmte. Voor de 

verduurzaming van de elektriciteitsbehoefte lijkt de meest voor de hand liggende optie om 

hernieuwbare elektriciteit via het net af te nemen en daarnaast een beperkt aandeel in te vullen met 

eigen hernieuwbare elektriciteitsopwekking (bv. met windturbines naast de serres en zonnepanelen op 

loodsen, hemelwaterbassins, restpercelen en kantoren). Hiernaast kunnen hier ook energiebesparende 

technieken een rol spelen zoals belichting met LED. Voor de verduurzaming van het CO2 gebruik lijkt 

het op korte termijn het meest aangewezen om deze af te nemen van de (fossiele) industrie omwille 

van de beperkte beschikbaarheid van CO2 uit andere bronnen. Op langere termijn kunnen hier extra 

 
51 Wageningen Economic Research (2020) – Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019 
52 Zie hoofdstuk 2. 
53 Trinomics (te verschijnen) - Onderzoek naar beleidseffecten bij omzetting van biogas naar biomethaan en andere 
toepassingen van biogas (in opdracht van VEKA) 
54 Zie onder andere ‘CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw’ voor een inschatting van de 
onrendabele top van een verwarmingsketel die op waterstof gestookt wordt. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/bijlage-verkenning-generieke-maatregelen-glastuinbouw#:~:text=In%20de%20Verkenning%20generieke%20maatregelen,van%20kosten%20van%20zes%20modelteelten.
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eisen aan gesteld worden zoals bijvoorbeeld enkel het gebruik van CO2 uit biogene bronnen toestaan 

om zo het gebruik van fossiele energiebronnen niet indirect te stimuleren.55 

 

De grootste uitdaging bij de verduurzaming van de glastuinbouw is dat het gebruik van WKK’s binnen 

het huidige kader erg voordelig is en dat de alternatieve technieken doorgaans leiden tot een 

substantiële meerkost ten opzichte van een WKK. Een recente studie toonde aan dat de onrendabele 

top van de verduurzamingsopties in Nederland varieert van 90 €/t  2 tot meer dan 300 €/t  2 ten 

opzichte van de uitgangssituatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een aardgasgestookte WKK.56 Voor 

de verduurzaming van de sector zal dus een substantiële verandering van het fiscale en regulatoire 

kader nodig zijn, wat betreft de (vrijstelling van) belastingen en heffingen op het gebruik van aardgas 

voor WKK’s en/of wat betreft de ondersteuning van de duurzame technieken. 

 

In dit hoofdstuk inventariseren we in hoeverre de Vlaamse situatie verschilt van de Nederlandse 

situatie. Hierbij vergelijken we eerst het algemeen fiscaal kader in Vlaanderen en Nederland om 

vervolgens de specifieke situatie voor WKK’s en de meest relevante technieken voor verduurzaming te 

vergelijken. 

 

5.1.2 Veeteelt en akkerbouw 

De andere landbouwsectoren, veeteelt en akkerbouw, zijn veel minder energie-intensief dan de 

glastuinbouw en verantwoordelijk voor een kleiner deel van het energiegebruik en de energetische 

broeikasgasemissies. Het energiegebruik in deze sectoren omvat voornamelijk olieproducten voor 

landbouwwerktuigen, elektriciteit voor verschillende toepassingen waaronder verwarming van stallen 

(voor o.a. biggen en vleeskuikens), verlichting, ventilatie, melkwinning en melkkoeling, en biomassa als 

feed stock voor vergisters (in combinatie met de lokaal geproduceerde mest).57 

 

De verduurzaming van het energiegebruik voor landbouwwerktuigen volgt grotendeels dezelfde transitie 

als die voor andere zwaardere transportmiddelen zoals bussen en vrachtwagens. De opties hiervoor 

omvatten vooral elektrificatie en gebruik van synthetische brandstoffen (of eventueel waterstof voor 

toepassingen waar elektrificatie moeilijk haalbaar is) en biobrandstoffen (inclusief biomethaan). Deze 

transitie behoeft geen specifiek op de landbouwsector toegespitst beleid, maar kan grotendeels 

gedreven worden door de overkoepelende instrumenten voor verduurzaming van de transportsector. 

Om die reden wordt dit aspect in dit hoofdstuk in minder detail behandeld en vermelden we enkel de 

relevante belastingvrijstellingen voor de landbouwsector. 

 

De verduurzaming van de elektriciteitsconsumptie wordt ook grotendeels door overkoepelende 

beleidsinstrumenten gedreven zoals subsidies voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. 

Aangezien deze instrumenten ook niet specifiek op de landbouwsector toegespitst zijn, behandelen we 

deze niet in detail. Dit laat onverlet dat er wél ruimte is voor het opschalen van deze technieken bij 

veeteelt- en akkerbouwbedrijven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op stallen, en het 

plaatsen van windturbines op landbouwgrond. 

 

 
55 Inventarisatie van meest relevante technieken op basis van interviews met de sector en verschillende bronnen 
zoals ‘WUR (2017) - Verwarming van de glastuinbouw in een post-fossiele energie infrastructuur’ en ‘ reenport 
West-Holland (2020) – Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw’. 
56CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw  
57 Departement Landbouw en Visserij (2015) – Energie-efficiëntie van de Vlaamse melkveebedrijven, Danckaert et al. 
(2018) – LandbouwRapport: hoofdstuk Varkens, Provincie Oost-Vlaanderen (2015) – Energiek Melkveehouden. 

https://edepot.wur.nl/420966
https://lumencms.blob.core.windows.net/media/67/Format%20-%20Greenport%20West-Holland.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/bijlage-verkenning-generieke-maatregelen-glastuinbouw
https://www.vlaanderen.be/publicaties/energie-efficientie-van-de-vlaamse-melkveebedrijven
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_hst10_1.pdf
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/publicaties/brochure-energiek-melkveehouden.html
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Tot slot is er voor de veeteelt- en akkerbouwsector nog ruimte om zelf bio-energie op te wekken met 

vergisters op mest en restproducten. Het potentieel en de ondersteuning hiervan hebben we recent in 

een andere studie voor VEKA onderzocht.58 

 

5.2 Vergelijking van de fiscaliteit op energiedragers in Nederland en 

Vlaanderen  

De eindprijzen van energiedragers worden in sterke mate beïnvloed door belastingen en heffingen van 

de overheid. Om de effecten van fiscale (uitzonderings-)regelingen in de juiste context te plaatsen, 

maken we eerst een vergelijking van de belastingdruk op energiedragers in Nederland en Vlaanderen. 

Vervolgens bekijken we in hoeverre de huidige verschillen in belastingdruk tussen de verschillende 

energiedragers de gewenste prikkel tot verduurzaming geven. 

 

5.2.1 Belastingen, bijdragen en heffingen op energie zijn in Nederland in het algemeen hoger dan in 

Vlaanderen 

In Nederland zijn zowel de totale aardgasprijzen als de elektriciteitsprijzen voor eindafnemers in het 

algemeen hoger dan in Vlaanderen, wat met name een gevolg is van hogere tarieven voor belastingen, 

heffingen en andere bijdragen die in Nederland van toepassing zijn. In een recente vergelijkende studie 

over de elektriciteits- en gasprijzen in de drie gewesten van België en de omringende landen waaronder 

Nederland,59 zijn de verschillende componenten van de prijzen in kaart gebracht. 

 

Figuur 5-1 geeft de vergelijking van de elektriciteitsprijzen tussen Vlaanderen en Nederland weer, 

inclusief de verschillende prijscomponenten. Uit deze cijfers blijkt dat zelfs zonder rekening te houden 

met de specifieke belastingvrijstellingen voor de land- en tuinbouw, de hoogte van de component 

belastingen, heffingen etc. in Nederland hoger ligt dan in Vlaanderen. Voor de akkerbouw, veeteelt en 

tuinbouw in de open lucht zijn de eerste twee consumptieprofielen (jaarverbruik van 30 en 160 MWh) 

het meest relevant, terwijl voor de glastuinbouw de twee hogere consumptieprofielen (jaarverbruik van 

2.000 en 10.000 MWh) het meest representatief zijn. Figuur 5-2 geeft de vergelijking van de 

aardgasprijzen weer, inclusief de verschillende prijscomponenten. Hier zijn de eerste twee 

consumptieprofielen relevant voor bedrijven in de akkerbouw en veeteelt zonder WKK, het derde en 

vierde consumptieprofiel zijn representatief voor bedrijven met WKK op aardgas, waarbij profiel 4 

uitsluitend relevant is voor grote glastuinbouwbedrijven. 
 

  

 
58 Trinomics (te verschijnen) - Onderzoek naar beleidseffecten bij omzetting van biogas naar biomethaan en andere 
toepassingen van biogas (in opdracht van VEKA) 
59 PwC (2021) FORBEG - A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small 
professional and large industrial consumers. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20210517EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20210517EN.pdf
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Figuur 5-1 Vergelijking elektriciteitsprijzen (2021) tussen Vlaanderen (excl. en incl. vrijstelling van de federale 
bijdrage voor land- en tuinbouw) en Nederland voor vier relevante verbruiksniveaus 

 

Bron: PWC (2021) 59 

 
Figuur 5-2 Vergelijking aardgasprijzen (2021) tussen Vlaanderen (excl. en incl. specifieke vrijstellingen voor 

land- en tuinbouw) en Nederland voor vier relevante verbruiksniveaus. 

 

Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op PwC (2021)59 

 

Energie-gerelateerde belastingen en heffingen in Nederland 

In Nederland wordt op zowel elektriciteit als gas een gestaffelde energiebelasting geheven, met een 

degressieve tariefstructuur. Voor de energiebelasting op aardgas geldt een verlaagd tarief voor de 

glastuinbouw voor de eerste twee schijven (<170 000 m3 en 170 000 – 1 mln m3); het verbruik van 

aardgas in gasketels in deze twee schijven betreft 16% van de totale consumptie in de sector (met 
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name in bedrijven zonder verlichting), waarvan 4% in de eerste belastingschijf (hoogste 

belastingvermindering) valt en 12% in de tweede schijf.60 Voor de rest van het aardgasverbruik in de 

glastuinbouw geldt dat het leeuwendeel gebruikt wordt in WKK’s, waarvoor het aardgasverbruik is 

vrijgesteld van energiebelasting. Gezamenlijk leiden de verlaagde belastingtarieven en de vrijstelling 

voor WKK’s tot een totale inkomstenderving voor de Nederlandse overheid van zo’n 75% t.o.v. de 

situatie zonder verlaagde tarieven en vrijstellingen. In de jaren 2011-2013 werd zo’n 19-22 M EUR aan 

energiebelasting betaald door de glastuinbouwsector, terwijl dit bij het standaardtarief en zonder 

vrijstellingen 78-93 M EUR zou zijn geweest.60 Dit komt neer op een daling van de gemiddelde 

belastingdruk van 2,25-2,71 EUR/MWh naar 0,55-0,64 EUR/MWh. 

 

Naast de energiebelasting wordt in Nederland ook de opslag duurzame energie (ODE) geheven op zowel 

aardgas als elektriciteit om de SDE++ regeling te bekostigen. Ook voor de ODE op aardgas geldt een 

verlaagd tarief voor de glastuinbouw. De relatieve hoogte van de ODE (op energiebasis) op aardgas is 

lager dan die voor elektriciteit, wat bijdraagt aan de relatieve onaantrekkelijkheid van elektriciteits-

inkoop en aantrekkelijkheid van zelfproductie m.b.v. WKK’s. In een recente evaluatie van de 

tariefstructuur van de ODE is in het kader van verduurzaming voorgesteld om de ODE tarieven voor gas 

en elektriciteit meer in balans te brengen om daarmee de CO2-reductie prikkel te versterken.61 WKK’s 

zijn niet alleen vrijgesteld van energiebelasting maar ook van de ODE. 

 

Energie-gerelateerde belastingen en heffingen in Vlaanderen 

In Vlaanderen worden de belastingen en heffingen gevormd door een combinatie van federale accijnzen 

en bijdragen en de bijdrage aan het Vlaamse Energiefonds. Voor de federale accijnzen op olieproducten 

(vooral diesel, lichte en zware stookolie worden in deze sector gebruikt) geldt een vrijstelling voor 

land- en tuinbouwbedrijven. Daarnaast is de land- en tuinbouwsector vrijgesteld van de federale 

bijdragen voor zowel aardgas als elektriciteit. Ten derde wordt er voor het Vlaamse energiefonds een 

vaste maandelijkse bijdrage aangerekend per elektriciteitsaansluiting, waarvan het tarief afhankelijk is 

van de aansluitingsgrootte. Deze is wel van toepassing op land- en tuinbouwbedrijven. Tenslotte geldt 

er voor elektriciteit een openbare dienstverplichting (ODV) voor het ondersteunen van groene stroom, 

hetgeen vergelijkbaar is met de Nederlandse ODE. Naast een gereguleerde (degressieve) bijdrage op 

federaal niveau (voor de ondersteuning van offshore windenergie) wordt door de 

elektriciteitsleveranciers ook een niet-gereguleerde bijdrage aangerekend, ter compensatie van hun 

kosten voor de verwerving van de groene stroom- en WKK-certificaten die zij moeten inleveren. Ook 

voor deze inleveringsverplichting van certificaten voorziet het energiedecreet een degressiviteit voor 

hogere afnameniveaus. Voor aardgas wordt een dergelijke bijdrage niet aangerekend en geldt alleen 

een ODV voor het ondersteunen van de distributienetwerken. 

 

In het algemeen zijn er verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in belastingen, heffingen en 

toeslagen voor zowel elektriciteit, aardgas, stookolie en transportbrandstoffen, maar deze zijn het 

grootst voor gas en stookolie. Voor elektriciteit ligt het aandeel van deze kostencomponent in 

Nederland tussen de 39% en 43% van de totale factuur, afhankelijk van het consumptieniveau, en in 

Vlaanderen tussen de 30% en 41%. Voor aardgas ligt het aandeel van deze kostencomponent in 

Nederland tussen de 35% en 58%, afhankelijk van het consumptieniveau, en in Vlaanderen tussen de 5% 

 
60 CE Delft (2016) Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw - Vergelijking met energie-intensieve industriële 
sectoren. 
61 CE Delft (2021) Evaluatie ODE – Doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling. 

https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/2016_027_Evaluatie_energiebelastingtarief_glastuinbouw_def.pdf
https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/2016_027_Evaluatie_energiebelastingtarief_glastuinbouw_def.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/evaluatie-ode-doelmatigheid-en-doeltreffendheid-van-de-regeling
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en 9%. Daarnaast geldt in Vlaanderen voor alle land- en tuinbouwbedrijven een vrijstelling van de 

federale accijnzen (zowel op aardgas als op elektriciteit).  

 

Verschillen in fiscaal kader NL en VL voor verbruikscategorieën relevant voor akkerbouw, veeteelt 

en vollegrondstuinbouw 

Voor bedrijven in de veeteelt, akkerbouw en gewone tuinbouw betekent dit dat de totale belastingen, 

heffingen en andere bijdragen voor elektriciteit zo’n 11-16% lager uitvallen dan in Nederland (Figuur 

5-3). Voor belastingen, heffingen en bijdragen op aardgas geldt dat deze in Vlaanderen 95-97% lager 

liggen dan in Nederland (Figuur 5-4). Daarmee liggen de totale aardgasprijzen voor de relevante  

verbruikscategorieën in de akkerbouw, veeteelt en vollegrondstuinbouw ongeveer een factor 2 lager 

dan in Nederland.  
 

Figuur 5-3 Vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland van de totale belastingen, heffingen en bijdragen voor 
elektriciteitsconsumptie o.b.v. tarieven in 2021 en met weergave van de vrijstelling voor land- en 
tuinbouwbedrijven. 

 

 
Figuur 5-4 Vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland van de totale belastingen, heffingen en bijdragen voor 
aardgasconsumptie zonder WKK o.b.v. tarieven in 2021 en met weergave van de vrijstelling voor land- en 
tuinbouwbedrijven. 
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Fiscale verschillen tussen Nederland en Vlaanderen die relevant zijn voor de glastuinbouw 

In Nederland geldt voor de glastuinbouw een aangepast tarief voor de energiebelasting en ODE voor de 

aardgasconsumptie in de eerste twee schijven.62 Voor glastuinbouwbedrijven zonder WKK liggen de 

tarieven van belastingen, heffingen en bijdragen voor aardgas in Vlaanderen en Nederland ver uit 

elkaar: Nederlandse bedrijven betalen zo’n 9,25-10,0 €/MWh en in Vlaanderen slechts 0,58-0,   €/MWh 

(Figuur 5-5). De consumptie van aardgas in WKK’s is in  ederland volledig vrijgesteld van 

energiebelasting en ODE en in Vlaanderen is aardgasconsumptie in WKK’s in alle gevallen vrijgesteld van 

de federale energiebijdrage. Voor bedrijven met WKK zijn de belastingen, heffingen en bijdragen in 

beide landen hierdoor verwaarloosbaar, met een tarief van 0,22-0,25 €/MWh in Vlaanderen en een 

totale vrijstelling van belastingen, heffingen en bijdragen in Nederland. 
 

Figuur 5-5 Vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland van de heffingen, belastingen en bijdragen op aardgas 

voor verbruikscategorieën die relevant zijn voor de glastuinbouw, met tarieven zonder en met WKK. 

  

 

Kleinere glastuinbouwbedrijven zonder WKK zijn voor hun elektriciteitsconsumptie (grotendeels) 

afhankelijk van elektriciteitsinkoop. Als we de fiscaliteit voor Nederlandse en Vlaamse 

glastuinbedrijven met elkaar vergelijken zien we dat de verschillen in belastingdruk minder 

uitgesproken zijn dan voor aardgas en stookolie (Figuur 5-6).  

 
Figuur 5-6 Vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland van de heffingen, belastingen en bijdragen op 
elektriciteit voor verbruikscategorieën die relevant zijn voor de glastuinbouw 

 

 
62 In 2018 beschikte slechts 25% van de glastuinbouwbedrijven over een WKK, maar deze bedrijven 
vertegenwoordigen wel 60% van het areaal. Het zijn dus vooral de grote glastuinbouwbedrijven die gebruik maken 
van WKK installaties. 
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Fiscaliteit op diesel voor landbouwvoertuigen 

Naast aardgas maken aardolieproducten, met name diesel (en lichte stookolie) een substantieel deel uit 

van het energiegebruik in de landbouwsector. Diesel wordt met name gebruikt voor tractoren en andere 

landbouwmachines in de akkerbouw en veeteelt. Hoewel er in België op federaal niveau accijnzen voor 

deze brandstoffen gelden, is de land- en tuinbouwsector vrijgesteld van alle accijnzen op 

aardolieproducten. In Nederland is het gebruik van accijnsvrije rode diesel in 2013 afgeschaft, 

waardoor de landbouwsector sindsdien ook aan de gebruikelijke accijns op diesel is blootgesteld. Dit 

betekent een kostenverschil tussen  ederland en Vlaanderen van zo’n 0,522 €/l (49 €/MWh). Op basis 

van de marktprijzen van midden 2021 betekent dit dat dieselolie voor Nederlandse landbouwbedrijven 

zo’n  1  duurder is dan voor hun Vlaamse collega’s (Tabel 5-1). 

 
Tabel 5-1 Vergelijking dieselprijzen voor de landbouwsector in Nederland en Vlaanderen 

  rands ofpri s  € l  Acci ns  € l  Totale prijs  € l  

Vlaanderen 0,732 0 0,732 

Nederland 0,732 0,522 1,254 

Verschil 0 + 0,522 +0,522 (+71%) 

Bron: Evofenedex (2021)63 & Belastingdienst (2021)64 

 

5.2.2 Vergelijking van de verduurzamingsprikkel van het Nederlandse en Vlaamse fiscale kader – 

gasprijs vs elektriciteitsprijs 

Zoals blijkt uit de vorige paragraaf bestaan er grote verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in het 

niveau van de belastingen, heffingen en bijdragen die deel uitmaken van de elektriciteits- en 

gasfactuur. Echter, deze verschillen leiden niet alleen tot absolute verschillen in eindprijzen voor 

elektriciteit en aardgas tussen Nederland en Vlaanderen, maar ook tot een andere ratio tussen de gas- 

en de elektriciteitsprijs. Deze ratio is van groot belang in het kader van de verduurzaming aangezien 

voor een CO2-neutrale energievoorziening zal moeten worden overgeschakeld worden van fossiele 

energiebronnen zoals aardgas en olieproducten naar duurzame alternatieven, die in veel gevallen 

gebruik maken van elektriciteit. Zowel in Nederland als in Vlaanderen leidt de bestaande regelgeving 

tot een situatie waarin elektriciteit in alle verbruikscategorieën zwaarder belast wordt dan aardgas (per 

energie-eenheid), wat de overstap van aardgas naar hernieuwbare alternatieven belemmert. Nederland 

heeft recentelijk al een (beperkte) verschuiving doorgevoerd van elektriciteit naar gas wat betreft de 

energiebelasting en verdere verschuivingen zijn te verwachten. Daarnaast is in een recente evaluatie 

van de toekomstbestendigheid van de ODE ook aanbevolen om de verhouding van de ODE tarieven 

tussen elektriciteit en gas meer gelijk te trekken, ten gunste van elektriciteit.  

 

Pri sra io’s   ssen aardgas en elektriciteit voor de akkerbouw en veeteelt 

Voor de akkerbouw en veeteeltbedrijven gaan we ervan uit dat hun elektriciteitsconsumptie 

overeenkomt met het SSME (jaarverbruik 30 MWh) of BSME-typeprofiel (jaarverbruik 160 MWh), zoals 

bepaald in de prijsvergelijkingsstudie van PwC.59 Daarnaast komt de gasconsumptie in bedrijven van 

deze grootte waarschijnlijk overeen met de G-RES of G-PRO profielen, wat overeenkomt met een 

jaarlijkse consumptie van respectievelijk 23 en 300 MWh. Vooral voor bedrijven die kleingebruikers van 

elektriciteit zijn geldt dat elektriciteit in Vlaanderen aanzienlijk duurder is dan aardgas en in veel 

sterkere mate dan in Nederland binnen hetzelfde marktsegment (Tabel 5-2). Bij verbruikers met een 

 
63 Evofenedex (2021) Dieselprijzen Nederland – Jaargemiddelde 2021 t/m week 36. Dit zijn prijzen inclusief accijns.  
64 Belastingdienst (2021) Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen. 

https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs
https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/tarievenlijst-accijns-acc0552z83fd.pdf
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iets hogere elektriciteitsconsumptie wordt het verschil tussen de elektriciteits- en gasprijs kleiner, 

maar blijft het voordeel van aardgasverbruik in Vlaanderen hoger dan in Nederland. 

 
Tabel 5-2 Verhouding aardgasprijs t.o.v. elektriciteitsprijs voor bedrijven met een relatief laag verbruik (bijv. 
akkerbouw en veeteeltbedrijven) zonder verrekening van belastingvrijstellingen 

  Vlaanderen Nederland 

  Elektriciteit Elektriciteit 

  30 MWh 60 MWh 30 MWh 60 MWh 

Gas (23,3 MWh) 1: 5,6 1 : 3,5 1: 2,9 1: 2,0 

Gas (300 MWh) 1: 7,0 1 : 4,3 1: 3,3 1: 2,3 

Bron: PwC (2021)59 

 

Uit de vergelijking van de fiscale regimes van Nederland en Vlaanderen blijkt dat de verhouding tussen 

de gas- en de elektriciteitsprijs voor Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven met een relatief laag 

energieverbruik een stuk gunstiger uitpakt ten voordele van gas dan in Nederland (Tabel 5-2). Sedert de 

opkomst van aardgas is er een correlatie tussen de elektriciteits- en de gasprijs aangezien aardgas één 

van de dominante energiebronnen was en is voor elektriciteitsopwekking. Gezien de 

omzettingsverliezen en operationele kosten van gascentrales is elektriciteit (in een door fossiele 

energie gedomineerd systeem) in het algemeen duurder dan gas. Bij een elektriciteitsopwekking 

volledig gebaseerd op gasmotoren en -turbines zou deze verhouding op zo’n 1:2,9 (o.b.v een WKK) 

neerkomen. Op basis van de marktprijzen en het groeiend aandeel hernieuwbare energie zou deze 

verhouding moeten verkleinen. Voor kleinverbruikers in Nederland liggen de verhoudingen tussen de 

totale gasprijs en de elektriciteitsprijs in de buurt van deze ratio, maar in Vlaanderen is de ratio een 

stuk hoger in het voordeel van gas (Tabel 5-2). Dit is het gevolg van verschillende niveaus van 

netwerkkosten, en vooral van verschillen in de hoogte van belastingen, accijnzen en heffingen tussen 

elektriciteit en gas. Deze ratio neemt in Vlaanderen nog verder toe wanneer ook de 

accijnsvrijstellingen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen worden meegerekend (Tabel 5-3). 

Het gevolg hiervan is dat elektrificatie-opties in Vlaanderen minder aantrekkelijk zijn dan in Nederland 

waardoor verduurzamingstechnieken zoals het gebruik van warmtepompen en geothermie65 in 

Vlaanderen minder aantrekkelijk zijn. 
 

Tabel 5-3 Verhouding aardgasprijs t.o.v. elektriciteitsprijs voor bedrijven met een relatief laag verbruik (bijv. 
akkerbouw en veeteelt bedrijven) na verrekening van belastingvrijstellingen 

  Vlaanderen Nederland 

  Elektriciteit Elektriciteit 

  30 MWh 60 MWh 30 MWh 60 MWh 

Gas (23,3 MWh) 1: 5,7 1 : 3,5 1: 2,9 1: 2,0 

Gas (300 MWh) 1: 7,1 1 : 4,3 1: 3,3 1: 2,3 

Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op PwC (2021)59 

 

Pri sra io’s   ssen aardgas en elektriciteit voor de glastuinbouw 

Zoals eerder vermeld geldt voor glastuinders zonder WKK in Nederland een verlaagd tarief voor de 

energiebelasting en de ODE op aardgas en voor Vlaamse tuinders een vrijstelling van de federale 

energiebijdrage. Deze tarieven zijn van belang voor de bedrijven die hun kassen verwarmen met 

gasketels. Echter, een aanzienlijk deel van de glastuinbouwbedrijven, met name de grote 

ondernemingen, beschikken over WKK-installaties en deze zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen 

vrijgesteld van nationale heffingen. In  ederland beschikte in 2018 zo’n 25  van de 

 
65 De operationele kosten van aardwarmte-installaties omvatten voor een significant deel elektriciteitsconsumptie. 
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glastuinbouwbedrijven over een WKK, maar deze bedrijven vertegenwoordigen wel 60% van het areaal. 

In Vlaanderen hebben zo’n 35% van de bedrijven in de glastuinbouw een WKK. Het is aannemelijk dat 

de hogere penetratie van WKK-installaties in Vlaanderen het gevolg is van de gunstigere ratio tussen de 

gasprijs en de elektriciteitsprijs (in het voordeel van gas), de ondersteuning d.m.v. WK-certificaten en 

het ontbreken van emissiereductiedoelstellingen op sectorniveau. 

 

Uit de vergelijking van de ratio tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs in Nederland en Vlaanderen 

(Tabel 5-4) blijkt dat voor bedrijven met een relatieve kleine gasaansluiting en zonder WKK deze ratio 

in Vlaanderen een stuk hoger is dan in Nederland. Dit betekent dat voor deze verbruikscategorieën het 

voordeel van het gebruik van gas t.o.v. elektriciteit in Vlaanderen hoger is dan in Nederland. In de 

grotere verbruikscategorieën en met name voor bedrijven met WKK valt dit verschil grotendeels weg en 

voor bedrijven met een zeer grote gasaansluiting is gasverbruik in Nederland zelfs gunstiger dan in 

Vlaanderen, maar dat wordt niet veroorzaakt door een lagere belastingdruk op gas maar door een 

hogere belastingdruk op elektriciteit. Bij bedrijven met een WKK geldt zowel in Nederland als in 

Vlaanderen dat het gebruik van aardgas voor WKK’s (mede door de bestaande belastingvrijstellingen en 

subsidies) zeer gunstig is en daarmee een grote belemmering vormt voor de overstap naar duurzame 

alternatieven, b.v. (aard)warmtepompen. Naast de gunstige prijsverhouding tussen elektriciteit en gas 

geldt in Vlaanderen ook nog dat WKK’s met nuttig warmtegebruik op basis van hun primaire 

energiebesparing gesubsidieerd worden d.m.v. warmtekrachtcertificaten, wat de economische 

aantrekkelijkheid van WKK installaties verder vergroot (zie sectie 5.3).  

 

Tabel 5-4 Verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs in Nederland en Vlaanderen voor 

verbruikscategorieën die relevant zijn voor de glastuinbouwsector66 

  Elektriciteit 

  Vlaanderen Nederland 

  160 MWh 
2.000 
MWh 10.000 MWh 160 MWh 2.000 MWh 

10.000 
MWh 

Gas 

300 MWh - zonder 
WKK 1:4,3 1:3,3 1:2,8 1:2,31 1:1,66 1:1,5 

1.250 MWh - zonder 
WKK 1:5,0 1:3,8 1:3,2 1:4,6 1:3,3 1:3,0 

1.250 MWh - met WKK 1:5,1 1:3,9 1:3,3 1:6,8 1:4,9 1:4,4 

100.000 MWh - zonder 
WKK 1:5,8 1:4,4 1:3,7 1:5,4 1:4,3 1:3,5 

100.000 MWh - met 
WKK 1:5,9 1:4,5 1:3,8 1:8,3 1:6,0 1:5,4 

Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op PwC (2021)59 

Discrepantie energiebelasting op elektriciteit uit eigen productie versus ingekochte elektriciteit 

De reden dat het aardgasverbruik in WKK’s is vrijgesteld van energiebelasting en federale accijnzen is 

om dubbele belastingheffing te voorkomen. Immers, over elektriciteitsconsumptie wordt ook 

energiebelasting betaald. Echter, dit geldt niet voor zelfconsumptie van elektriciteit uit WKK’s binnen 

het eigen bedrijf. Op dit energieverbruik wordt in Vlaanderen en Nederland geen bijdrage of belasting 

geheven, wat leidt tot een ongelijk speelveld met elektriciteitsconsumptie uit het net, waar wel 

belasting voor moet worden betaald. Dit leidt tot een extra barrière voor de inkoop van (duurzame) 

elektriciteit uit het net. In Duitsland is de wetgeving in 2017 aangepast om deze anomalie weg te 

werken: sedert 2018 wordt aan nieuwe zelf-producenten > 10 kW de volledige EEG-bijdrage 

 
66 Inclusief verrekening van belastingvrijstellingen die gelden voor de land- en tuinbouw en voor WKK’s.  
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aangerekend. Kleine producenten <10 kW blijven vrijgesteld, en voor andere bestaande producenten 

gelden overgangsmaatregelen.67  

 

5.3 Huidige overwegende techniek in de glastuinbouw: WKK op aardgas 

5.3.1 Penetratie en gebruik 

Zoals eerder vermeld spelen WKK’s een grote rol in de energievoorziening van de landbouwsector en 

met name in de glastuinbouw. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgestelde vermogens en 

productie in Nederland en Vlaanderen en enkele indicatoren die aangeven hoe de productie zich 

verhoudt tot de totale elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouwsector. Hieruit is af te leiden dat de 

WKK penetratie in beide landen op een vergelijkbaar niveau zit (per m2), maar dat de WKK’s in 

Vlaanderen in grotere mate voor levering aan derden worden ingezet dan in Nederland. 

 
Tabel 5-5 Vergelijking WKK penetratie en gebruik in de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen in 
2019.  

 Nederland Vlaanderen 

Penetratie   

Opgesteld vermogen 
2.400 MWe 

(glastuinbouw) 

460 MWe (in 2016)68 
(gehele land- en 

tuinbouw) 

Geproduceerde elektriciteit glastuinbouw 10,5 TWh 2,1 TWh 

Aandeel WKK-productie glastuinbouw in totale WKK-
productie land- en tuinbouw 

94% 85% 

Gebruik   

Aandeel eigen elektriciteitsconsumptie door WKK ingevuld 

 
59% 85% 

Verhouding zelfconsumptie / levering aan derden van WKK 
elektriciteitsproductie 

 

44% (zelf)/ 56% 
(derden) 

19% (zelf) / 81% 
(derden) 

Bronnen Nederland: Blueterra (2021) – WKK barometer voorjaar 2021; WUR (2020) – Energiemonitor van de 
Nederlandse glastuinbouw 2019. 
Bronnen Vlaanderen: VEKA (2017) – Inventaris warmte-krachtkoppeling Vlaanderen 1990 – 2016; VEKA (2020) 
Energiebalans Vlaanderen 

 

5.3.2 Vergelijking van de rentabiliteit van WKK op aardgas in Nederland en Vlaanderen - Basisscenario 

Bij de vergelijking van de aantrekkelijkheid van WKK’s in Vlaanderen en Nederland zijn we van een 

representatieve installatie uitgegaan met onderstaande kenmerken. Hierbij hebben we telkens getracht 

waarden uit de literatuur te gebruiken die specifiek van toepassing zijn op de glastuinbouw. Verder 

hebben we de aannames voor Nederland en Vlaanderen zo veel mogelijk identiek gehouden om de 

vergelijking te beperken tot het beleidsmatig kader en de daarin bepaalde belastingen, toeslagen en 

subsidies. Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat de Vlaamse en Nederlandse groothandelsmarkten voor 

energie en uitrusting sterk geïntegreerd zijn en dat de prijzen van WKK-motoren, onderhoudsdiensten, 

elektriciteit en gas (excl. netwerkkosten, toeslagen en heffingen) derhalve in grote mate vergelijkbaar 

zijn. Enkel voor land-specifieke parameters (bv. netwerkkosten, belastingen en toeslagen) hebben we 

deze per land bepaald. 

 
Tabel 5-6 Overzicht parameters voor economische vergelijking  KK’s in Nederland en Vlaanderen 

Parameter Nederland Vlaanderen 

Algemeen 

 
67 State aid: German reform of EEG surcharge approved (europa.eu) 
68 Recentere data zijn voor Vlaanderen niet beschikbaar 

https://blueterra.nl/wp-content/uploads/2021/04/E2001_Rapport_barometer_wkk_voorjaar_2021_web_3.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.vlaanderen.be/publicaties/inventaris-warmte-krachtkoppeling-vlaanderen-1990-2016
https://www.energiesparen.be/energiestatistieken
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5366
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Parameter Nederland Vlaanderen 

Vermogen 2,0 MWe
69 

Netto thermisch rendement 60,9%70 

Bruto elektrisch rendement 40,7%70 

Eigenverbruik elektriciteit 2,5% (van de bruto elektriciteitsproductie)70 

Bedrijfstijd 4.100 vollasturen71 

Economische levensduur en 

afschrijvingstermijn 
10 jaar72 

Financiering (enkel van 

toepassing voor bepaling 

belastinguitgaven – geringe 

impact): 

Aandeel lening in financiering: 80%73 

Rente lening: 2,0%73 

Termijn lening: 10 jaar73 

Inflatie 2,0%73 

Kosten 

Investeringskosten 420.000 €/MWe (inclusief rookgasreiniger)74 

Onderhoudskosten 8,6 €/MWh (inclusief rookgasreiniger) 74 

Brandstofprijs (aardgas) 21,61 €/MWh75 

CO2 prijs n.v.t.76 n.v.t. 

Belastingen, heffingen en 

toeslagen (aardgas) 
0 €/MWh77 

0,54-0,   €/MWh78 (eigen verbruik) 

0,22-0,25 €/MWh78 (netlevering) 

Netwerkkosten (aardgas) 

Buiten beschouwing gelaten want wordt doorgaans per aansluiting gerekend 

en niet per volume consumptie. Verder zal deze aansluiting in veel gevallen 

niet enkel voor de WKK fungeren en zijn deze kosten daarmee ook niet 

specifiek voor de WKK 

Inkomsten 

Marktprijs elektriciteit verkoop 53 €/MWh75 

Injectietarief 1,62 €/MWh79 

Vermeden kostprijs elektriciteit 

zelfconsumptie 
110, 3 €/MWh 99,52 €/MWh 

- Elektriciteit 53 €/MWh (gelijk gesteld aan verkoopprijs) 

- Netwerkkosten 19,61 €/MWh80 14,13 €/MWh80 

- Belastingen, heffingen en 

toeslagen 

37,82 €/MWh80 

(maximaal) 

32,39 €/MWh80 

(maximaal) 

Aandeel zelfconsumptie 44%81 

Vermeden kostprijs warmte 

zelfconsumptie 
2  €/MWh82 

 
69 VEKA (2020) - Rapport 2020/2 - Deel 1: Rapport OT/Bf startdatum vanaf 1 januari 2021. WKK categorie 4.a. 
Overeenkomstig met de referentie-installatie die in het Vlaamse OT model wordt gebruikt voor WKK categorie 4.a 
(Kwalitatieve WKK met minimaal een motor met een bruto nominaal vermogen >1 MWe en ≤ 5 MWe) 
70 VEKA (2020) - Rapport 2020/2 - Deel 1: Rapport OT/Bf startdatum vanaf 1 januari 2021. WKK categorie 4.a. 
71 Wageningen Economic Research (2020) – Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019. We 
veronderstellen hier eenzelfde aantal vollasturen voor NL en Vl om de rentabiliteit te kunnen vergelijken. 
72 Blueterra (2021) – WKK barometer voorjaar 2021 
73 VEKA (2020) - Rapport 2020/2 - Deel 1: Rapport OT/Bf startdatum vanaf 1 januari 2021 
74 Blueterra (2021) – WKK barometer voorjaar 2021 
75 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 
76 Enkele Nederlandse glastuinbouwbedrijven vallen onder de ETS en betalen op die manier een CO2 prijs. In deze 
analyse is hier echter geen rekening mee gehouden. 
77 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw. Volledige vrijstelling van energiebelasting en 
opslag duurzame energie (ODE) 
78  ie sectie ‘vergelijking fiscaliteit’ 
79 VEKA (2020) - Rapport 2020/2 - Deel 1: Rapport OT/Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. 
WKK categorie 4.a. Merk op dat hoewel deze waarde land-specifiek is, we hebben aangenomen dat deze op een 
gelijk niveau ligt in Nederland. Dit omdat deze waarde in het Nederlandse OT-model niet expliciet benoemd is en 
het gezien de lage waarde waarschijnlijk geen significante impact heeft. 
80 PWC (2021) – A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and 
large industrial consumers. Consumptieprofiel E0 (2000 MWh/jaar). 
81 WUR (2020) – Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019 
82 Trinomics (te verschijnen) - Onderzoek naar beleidseffecten bij omzetting van biogas naar biomethaan en andere 
toepassingen van biogas (in opdracht van VEKA) 
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Parameter Nederland Vlaanderen 

Subsidie benutte warmte n.v.t. 
7,1 €/MWh83 

(minimaal) 

Aandeel nuttig toegepaste 

warmte 
90%84 

Vermeden kostprijs extern 

aangekochte CO2 

Niet van toepassing voor referentie-installatie (aardgasgestookte ketel) 

 

95 €/ton85 voor berekening effectieve energiekosten waar hernieuwbare 

alternatieven tegen moeten concurreren 

Emissiefactor aardgas 202 gCO2/kWh86 

Aandeel nuttig toegepaste CO2 

(die anders extern ingekocht 

moet worden) 

45%, berekend op basis van: 

CO2 behoefte glastuinbouw Nederland (2017): 2.573 kton/jaar87 

Energetische CO2 uitstoot glastuinbouw Nederland (2017): 5.760 kton/jaar88 

Gevalideerd met sectorexpert. 

Aangenomen dat deze gelijk is voor Vlaanderen. 

Parameters die de business case ten opzichte van het andere land verbeteren zijn in turquoise aangegeven en 
parameters die de business case verslechteren in oranje. 

 

Uit de berekening van de rentabiliteit van de referentie WKK in Nederland en Vlaanderen op basis van 

deze parameters, blijkt dat WKK’s een zeer hoge interne rendementsvoet (IRR: internal rate of return) 

behalen. Voor Nederland is deze 37% en voor Vlaanderen 40%. Vergeleken met gangbare minimum 

rendementseisen (hurdle rates) van rond de 7,5%89 wijst dit erop dat WKK’s in de glastuinbouwsector op 

dit ogenblik een erg rendabele investering zijn, vergeleken met een uitgangssituatie waarbij 

elektriciteit van derden afgenomen wordt, warmte met een aardgasketel opgewekt wordt en de CO2 

behoefte door de aardgasketel voorzien zou worden.90 Met de huidige markt- en fiscale voorwaarden, 

en op basis van de bovenvermelde parameters en hypothesen, zou een tuinder die nog geen WKK heeft, 

deze investering in principe binnen 3 jaar kunnen terugverdienen. 

 

De belangrijkste redenen voor dit hoge rendement zijn: 

1. Een hoge mate van benutting van de energie uit het aardgas (door nuttig gebruik warmte) en 

de CO2; 

2. Vrijstelling (NL) of zeer lage (VL) belasting op aangekocht aardgas en volledige vrijstelling op 

belastingen op zelf geconsumeerde elektriciteit, waardoor de zelf opgewekte en 

geconsumeerde elektriciteit effectief vrijgesteld is van belastingen en netwerkkosten; 

3. Extra inkomsten vanuit warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen. 

 

Hiernaast kunnen schommelingen in het verschil tussen de aardgas- en elektriciteitsprijzen (de spark 

spread) van invloed zijn op de rentabiliteit, maar deze leiden doorgaans slechts tot tijdelijke 

verbeteringen of verslechteringen van de business case, wat binnen de context van deze studie minder 

relevant is. De evaluatie is gebaseerd op marktprijzen van respectievelijk 21,6 €/MWh voor aardgas en 

 
83 Op basis van bandingfactor 0,209, WK  waarde €31 (minimum steunbedrag), bonus voor   2 gebruik 10%. 
84 Aanname op basis van stelling dat dit voor een ‘groot deel benut wordt’ uit WUR (2020) en validatie met 
sectorexpert 
85 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw. Gemiddelde van prijsrange voor vloeibaar 
geleverde CO2. Levering vanuit pijplijn is goedkoper (60 €/ton). 
86 Commission Regulation (EU) No 601/2012 
87 WUR (2019) – CO2-behoefte glastuinbouw 2030 
88 Op basis van analyses van CO2-uitstoot in voorgaande secties van deze studie. 
89 Trinomics (2019) – Evaluatie van het gebruik van de Internal Rate of Return (IRR) methode en van de impact van 
maximale bandingfactoren. Studie in opdracht van VEKA. 
90 Dat een verwarmingsketel in dezelfde mate als een WKK-motor in de invulling van de CO2-behoefte zou voorzien is 
een conservatieve inschatting, aangezien verwacht wordt dat een WKK door de inzet voor warmte én 
elektriciteitsproductie meer CO2 levert per eenheid geproduceerde warmte en waarschijnlijk ook meer draaiuren 
haalt door inzet tijdens uren met een hoge elektriciteitsprijs en een beperkte warmtebehoefte. 

https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/12/Trinomics-2020-IRR-studie-voor-VEA.pdf
https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/12/Trinomics-2020-IRR-studie-voor-VEA.pdf
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53 €/MWh voor elektriciteit (spread = 2,45); begin september waren de groothandelsprijzen voor 

levering in 2022 echter opgelopen tot respectievelijk 33.5 €/MWh voor aardgas en 85,1 €/MWh voor 

elektriciteit. De spread is dus licht gestegen (2,54), waaruit kan afgeleid worden dat deze prijsevolutie 

de rentabiliteit van een WKK voor glastuinbouwers niet negatief beïnvloedt. Dit heeft ook te maken 

met het feit dat de meeste glastuinbouwers in Vlaanderen en Nederland niet onder het ETS vallen en 

geen CO2-heffing betalen op aardgas, terwijl de grote conventionele elektriciteitscentrales wel onder 

het ETS vallen. 

 

Het gevolg van deze huidige gunstige situatie voor WKK’s is dat de effectieve energiekosten voor 

tuinders erg laag zijn, en dat meer energiezuinige en klimaatvriendelijke alternatieven, zoals 

verschillende isolatietechnieken, geothermie en (water/water) warmtepompen nog maar weinig 

toegepast worden. Dit is beter zichtbaar wanneer we op basis van bovenstaande parameters een 

energieprijs berekenen waarmee het minimale vereiste rendement op de WKK van 7,5% behaald kan 

worden. Om dit te simuleren rekenen we de investeringskosten om naar jaarlijkse kosten met een 

capital recovery factor waarbij de rentevoet 7,5% is en de investering in 10 jaar afgeschreven wordt. 

Als we de totale kosten (investering, onderhoud, brandstof – incl. belastingen) en de inkomsten vanuit 

warmtekracht-certificaten (enkel voor Vlaanderen) vervolgens delen door de totale energieproductie 

(elektriciteit en nuttig toegepaste warmte) leidt dit tot effectieve energiekosten van 33 € MWh in 

Nederland en 30 € MWh in Vlaanderen.91 Wanneer we een waarde toekennen aan de geproduceerde 

CO2 die bij een duurzame energievoorziening immers extern aangekocht zou moeten worden (dus 

vermeden kosten) dan zijn de effectieve energiekosten nog lager, namelijk 24 €      N   en 20 

€      V  . Duurzame energiebronnen moeten uiteindelijk tegen deze lage kosten concurreren zodat 

de barrière voor verduurzaming van de glastuinbouw groter is dan voor andere sectoren waar de 

effectieve energiekosten hoger zijn en de externe kosten in grotere mate geïnternaliseerd zijn. 

Aangezien de effectieve energiekosten in Vlaanderen 10-20% lager liggen dan in Nederland is de 

barrière voor verduurzaming in Vlaanderen groter en mag op basis van deze vergelijking minder 

voortgang verwacht worden, hoewel opgemerkt moet worden dat de situatie in Nederland ook niet 

geschikt is voor een snelle verduurzaming van de sector. 

 

5.3.3 Vergelijking rentabiliteit WKK – Gevoeligheidsanalyses en consistentie met VEKA OT berekening 

De hierboven beschreven referentiecasus geeft inzichten in de IRR en energiekosten in een gemiddeld 

glastuinbouwbedrijf met WKK op aardgas. De glastuinbouwsector is echter vrij divers wat betreft 

energiegebruik. Zo is het bijvoorbeeld gangbaar om een onderscheid te maken tussen teelten mét 

belichting en teelten zonder belichting. Bij de teelten met belichting is er een relatief hoge eigen 

elektriciteitsconsumptie waardoor de met de WKK opgewekte elektriciteit ook voor een groter aandeel 

lokaal geconsumeerd kan worden. In Tabel 5-7 illustreren we de gevoeligheid van de resultaten voor 

het aandeel zelfconsumptie. Deze resultaten maken zichtbaar dat het Vlaamse kader gunstiger is bij 

een lagere zelfconsumptie en dat het Nederlandse kader gunstiger is bij een hogere mate van 

zelfconsumptie. Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoge netwerkkosten, belastingen en toeslagen 

op elektriciteitsconsumptie in Nederland die vermeden worden bij zelfconsumptie. Deze bevindingen 

zijn consistent met de verhouding tussen zelfconsumptie en levering aan derden zoals weergegeven in 

Tabel 5-5, waaruit blijkt dat de Vlaamse WKK’s relatief veel voor levering aan derden produceren. 
  

 
91 In jaar 1. Door inflatie lopen deze kosten op gedurende de looptijd van de business case. 
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Tabel 5-7 IRR van een WKK in Nederland en Vlaanderen bij verschillende niveaus van zelfconsumptie 

IRR WKK 
Zelfconsumptie geproduceerde elektriciteit 

0% 44% (basis) 100% 

Nederland 14% 37% 63% 

Vlaanderen 23% 40% 61% 

  

Hiernaast is er variatie in de inschatting van de investeringskosten. Waar Blueterra in zijn jaarlijkse 

WKK monitor voor de glastuinbouw rekent met investeringskosten (incl. rookgasreiniger) van 420.000 

€/MWe (onze basisaanname) wordt er in het Vlaamse onrendabele top model gerekend met 

investeringskosten van 790.000 €/MWe. Wanneer we deze hogere investeringskosten toepassen op het 

basisscenario neemt de interne rendementsvoet sterk af, naar waardes van 18% (NL) en 20% (VL), maar 

blijft WKK nog steeds zeer rendabel. 

 

Deze twee parameters (zelfconsumptie elektriciteit, investeringskosten) verklaren in grote mate de 

ogenschijnlijke discrepantie tussen de hoge interne rendementsvoet in het door ons berekende 

basisscenario en de onrendabele top die in het VEKA OT model verondersteld wordt. Wanneer we de 

aannames voor deze parameters in lijn brengen met de aannames in het Vlaamse OT model (aandeel 

zelfconsumptie elektriciteit: 3%, investeringskosten: 790.000 €/MWe), dan bedraagt de IRR ‘slechts’ 

9,9% (incl. inkomsten uit warmtekrachtcertificaten). Wanneer we de overige parameters ook in lijn 

brengen met de door VEKA gebruikte aannames, bekomen we een IRR van 7,3% wat in lijn is met het 

beoogde rendement en wat bevestigt dat de ogenschijnlijke discrepantie niet door een afwijkend 

model komt, maar enkel door afwijkende aannames wat betreft de gebruikte parameters. 

 

Het verschil in aannames is niet geheel onlogisch aangezien wij de toepassing specifiek binnen de 

glastuinbouw hebben ingeschat, terwijl het VEKA OT model uitgaat van parameters en hypothesen die 

van toepassing zijn voor WKK’s in diverse sectoren. Wel toont de berekening aan dat de toepassing van 

WKK in de glastuinbouw waarschijnlijk veel rendabeler is dan wordt ingeschat in het VEKA OT model en 

dat de uitgifte van WKC’s overbodig is (zonder WKC inkomsten is de IRR 33% in plaats van 40%). Dit 

beeld wordt bevestigd door de sterk toegenomen WKK capaciteit in Vlaanderen (van 74 MWe in 2005 

naar 460 MWe in 201692) en door een specifieke studie over de Vlaamse tomatenteelt waaruit blijkt dat 

in 2014-2018 gemiddeld 38,2 % van de omzet van een glastuinbouwbedrijf dat tomaten kweekt 

afkomstig is van de WKK, en dat de WKK verantwoordelijk is voor 22,3% van het netto-

bedrijfsresultaat.93  

 

De bovenstaande berekening is gebaseerd op de aanname dat de CO2-behoeften voor de CO2-bemesting 

in de serres volledig kan ingevuld worden door een aardgasinstallatie (aardgasketel of WKK), en dat dus 

geen externe CO2 moet aangekocht worden, terwijl dit bij gebruik van alternatieve technieken wel het 

geval is. In de praktijk is het ook mogelijk dat een aardgasketel tijdens bepaalde periodes onvoldoende 

CO2 “levert” en dat toch in beperkte mate extern aangekochte CO2 moet worden gebruikt, wat in 

minder mate voorkomt bij het gebruik van een WKK. Hierdoor zou de IRR voor een situatie met WKK 

nog iets gunstiger uit kunnen pakken dan hierboven voorgesteld. Verder zijn er ook aanwijzingen dat 

het aantal vollasturen in de Vlaamse glastuinbouw momenteel hoger ligt dan in het basisscenario 

verondersteld, wat ook de IRR nog verder zou kunnen verhogen. 

 
92 VEKA (2017) – WKK monitor 1990 - 2016 
93 De Samber J. (2021) Tomatenteelt in Vlaanderen. Resultaten uit het Landbouwmonitoringsnetwerk 2014-2018, 
Departement Landbouw en Visserij, Brussel. 

https://cdn.nimbu.io/s/uo3nd3c/channelentries/mj76oow/files/WKK%20Inventaris%202016%20-%20Vlaanderen.pdf?znsulb8
https://www.vlaanderen.be/publicaties/tomatenteelt-in-vlaanderen-resultaten-uit-het-landbouwmonitoringsnetwerk-lmn-2014-2018
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5.3.4 Toekomstperspectief voor WKK’s 

Het gebruik en de rentabiliteit van WKK’s zouden in de toekomst kunnen veranderen door een aantal 

ontwikkelingen die zich nu al aandienen. Zo kan de hogere penetratie van wind- en zonne-energie de 

elektriciteitsprijzen onder druk zetten waardoor het in een steeds kleiner aantal uren aantrekkelijk is 

om de WKK te laten draaien; bovendien vallen de uren met hogere elektriciteitsprijzen niet 

noodzakelijk samen met de momenten waarop er een behoefte is aan warmte en/of CO2. De CO2 

behoefte is namelijk het hoogst op het midden van de dag en met name wanneer het zonnig is, wat 

overeenkomt met de uren waarop zonnepanelen het meest produceren en de elektriciteitsprijs het 

meest onder druk zetten. Hierdoor zou het aantal draaiuren van WKK’s substantieel kunnen verlagen, 

waardoor de rentabiliteit van WKK’s zou kunnen verminderen. Blueterra schat voor Nederland in dat 

het aantal rendabele vollasturen daardoor zou afnemen van 3.000-4.500 uur in 2020 naar 1.700 uur in 

2030.94 

 

Een andere belangrijke factor is de aardgasprijs en de mate van CO2-beprijzing die van toepassing is op 

aardgas. De afgelopen maanden zijn de aardgasprijzen bijvoorbeeld zeer sterk gestegen wat de 

rentabiliteit van WKK’s beïnvloedt. Als er ook in toenemende mate een directe CO2-heffing of indirecte 

CO2-beprijzing (bv. door hogere accijnzen) wordt toegepast op aardgas, dan vermindert de rentabiliteit 

van WKK’s verder. Anderzijds kan een verhoging van de EU ETS prijs zonder een equivalente CO2-

beprijzing voor de glastuinbouw voor een groter verschil tussen de gas- en elektriciteitsprijs zorgen en 

daarmee de rentabiliteit voor WKK’s verhogen. 

 

Hoewel deze ontwikkelingen er op termijn voor kunnen zorgen dat het gebruik van WKK’s op aardgas 

minder aantrekkelijk wordt, is dit geenszins zeker en blijft de hoofdboodschap van deze sectie dat 

WKK’s op aardgas binnen het huidige kader bovenmatig gestimuleerd worden in Vlaanderen (en in 

mindere mate ook in Nederland), wat de verduurzaming van de glastuinbouwsector in de weg staat. 

 

5.4 Relevante technieken voor verduurzaming 

Hierna worden enkele technieken toegelicht die een verduurzaming van de landbouwsector in het 

algemeen en van de glastuinbouw in het bijzonder mogelijk maken. Het is daarbij belangrijk te 

benadrukken dat verduurzaming van de glastuinbouw een complex probleem is, waar jarenlange 

ervaring nodig is om de verschillende factoren die het binnenklimaat van een serre beïnvloeden 

optimaal te beheren om tot het gewenste resultaat te komen.  

 

Innovaties liggen zowel op het niveau van energiebesparing en maatregelen voor beheersing van het 

binnenklimaat van een serre (energieschermen, energiezuinige belichting, geconditioneerd telen, semi-

open en quasi gesloten kassen, kasluchtontvochtiging met en zonder warmterecuperatie, …) als in de 

toepassing van duurzame energiebronnen (gebruik van aardwarmte,…) om de resterende 

energiebehoeften in te vullen. De schaalvergroting in de sector heeft ertoe geleid dat de meeste land- 

en tuinbouwbedrijven technisch in staat zijn om innovaties te implementeren tegen een relatief lage 

specifieke kost (b.v. isolatie per m² in de glastuinbouw), gezien hun schaalgrootte. 

 

In de hierna volgende secties evalueren we op een algemene wijze de meest relevante opties voor 

verduurzaming van de Vlaamse landbouwsector. Het verdient aanbeveling om deze mogelijkheden 

verder in detail te evalueren, in samenspraak met experts van de sector. Deze analyse kan de basis 

 
94 Blueterra (2021) – WKK barometer voorjaar 2021 

https://blueterra.nl/wp-content/uploads/2021/04/E2001_Rapport_barometer_wkk_voorjaar_2021_web_3.pdf
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vormen voor de opstelling van een visiedocument dat de leidraad vormt voor het toekomstige 

sectorspecifieke beleid. Het is hierbij nuttig te vermelden dat het Departement Landbouw en Visserij 

reeds een eerste verkennende oefening  heeft opgestart.  

 

5.4.1 Isolerende schermen 

Goed isolerende schermen vormen een belangrijke factor van enerzijds verbetering van het 

binnenklimaat in serres en anderzijds besparing op de benodigde warmte-energie. Zodra er een 

warmtebehoefte is in de kas, kan worden geschermd. Naast gebruik tijdens de nacht neemt ook het 

gebruik van een energiescherm overdag toe. Naast energiebesparing levert dat als voordeel op dat er 

een zeer gelijkmatig klimaat ontstaat dat optimaal inspeelt op de beschikbare hoeveelheid licht. 

Volgens experts kan met de bestaande commerciële schermen gedurende minimaal 3.000 uren en 

maximaal 6.000 uren per jaar worden geschermd, zonder productieverlies. Isolerende schermen worden 

al op grote schaal toegepast, maar er is nog veel innovatie mogelijk wat betreft het gebruikte 

materiaal, het ontwerp van de schermen en de manier van toepassen, waardoor de energiebesparing 

nog substantieel verbeterd kan worden en negatieve bijeffecten op productie en productkwaliteit 

verminderd kunnen worden.95 Een inventarisatie van het verschil in isolatiewaarde van verschillende 

denkbare materialen toont dit duidelijk aan, met een verschil van een factor 7 tussen de laagste en 

hoogste isolatiewaarde.96 Het is belangrijk hierbij te vermelden dat alle huidig commercieel 

beschikbare schermen zich in de lagere isolatiewaarde klasse bevinden.97 Volgens experts die actief zijn 

in de landbouwsector hebben de commercieel beschikbare schermen in het algemeen een te lage 

isolatiewaarde omwille van een gebrek aan normering. Hierdoor is het vergelijken tussen verschillende 

schermen van verschillende producenten voor de eindgebruiker onmogelijk en worden 

schermproducenten onvoldoende gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van sterker 

isolerende schermen. Een vergelijkbare uitdaging bestaat rond lichttransmissie van de schermen, waar 

ook nog veel verbetering mogelijk is, maar voortgang wordt belemmerd door een gebrek aan 

transparantie voor de eindgebruiker. Betere normering en toepassing daarvan kunnen hier een rol 

spelen, maar ook voorlichting.  o beïnvloedde het voorlichtingsprogramma “Het nieuwe telen”  van de 

WUR, o.a. op een significante wijze de installatie van schermen in de Nederlandse glastuinbouw.98 

 

In dit kader werd dan ook in het onderzoeksproject GLITCH ingezet op schermontwikkeling waarbij het 

schermsysteem energiebalancerend wordt genoemd, wat ernaar verwijst dat schermen in dergelijke 

mate gebruikt worden dat de energiebalans zonder fossiele input bij benadering sluitend is. Naast 

enkele van de hierboven vermelde ontwikkelingstrajecten werden in proefcentra twee succesvolle 

testen gerealiseerd.  

(i) In Hoogstraten werd in een serre met paprikateelt een nieuwe energiebalancerend (EB) 

dagschermsysteem getest98 en een verbeterd nachtschermsysteem. Uit deze test bleek dat het 

mogelijk was met minder dan 10 m³ (82 kWh/m²/j) aardgas paprika jaarrond te telen en dit 

met behoud van  productie. Dit energieverbruik is 65% lager dan de referentiewaarde met een 

 
95 Zie onder andere ‘WUR (2015) – Gebruik van hoogisolerende schermen in een komkommerteelt ‘ gentschap 
Innoveren en Ondernemen (2017) –  nergieschermen tegen het licht gehouden’, Huysmans et al. (2019) –‘ Bijna 50% 
energiebesparing in paprika met energie-balancerend dagschermsysteem’ en onderstaande resultaten uit het Glitch 
project. 
96 Groen Kennisnet (2021). Het belang en perspectief van schermen.  
97 “Van het meten van warmtestralingseigenschappen van schermen tot het berekenen van de isolatiewaarde van 
een schermsysteem” (glitch-innovatie.eu)  
98 WUR (2008) Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw; en  WUR (2019) Kwantitatieve informatie voor de 
Glastuinbouw 2019 
 

https://edepot.wur.nl/351440
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Proeftuinnieuws4_2017_Energieschermen_tegen_het_licht_gehouden.pdf
https://wiki.groenkennisnet.nl/display/G2/4.4+Schermen
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-333637343238
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/show-glas/Nieuwe-update-van-KWantitatieve-INformatie-KWIN-voor-de-Glastuinbouw-uitgebracht.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/show-glas/Nieuwe-update-van-KWantitatieve-INformatie-KWIN-voor-de-Glastuinbouw-uitgebracht.htm
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dubbel scherm bestaande uit commerciële schermen en ~75% lager t.o.v. de gemiddelde 

warmtevraag van de Vlaamse paprikatelers.  

(ii) In Sint-Katelijne-Waver werd een EB nachtschermsysteem getest dat dank zij zijn hoge 

reflectiviteit voor warmtestraling, een hoge isolatiewaarde heeft. De energiebesparing, die 

met de EB nachtschermen gerealiseerd werd, bedroeg tijdens de nacht 71% ten opzichte van 

de referentiesituatie met een enkel scherm. Wanneer ook het energieverbruik tijdens de dag 

in rekening wordt gebracht, bedraagt de energiebesparing 40%. Het gebruik van deze EB 

nachtschermen leidde echter tot een lagere tomatenproductie dan in de referentiesituatie. 

Een verklaring hiervoor ligt in een lager vruchtgewicht door lichtverlies als gevolg van het 

gebruik van de schermen, wat resulteerde in een tragere productiestart. Door een aangepast 

scherm en teelttechnische optimalisatie hopen de experts deze nadelen nog te kunnen 

wegwerken. 

 

Het Glitch-project toont aan dat het beter isoleren van de serre een belangrijke eerste stap voor 

energiebesparing. Energie-balancerende nachtschermen blijken hierbij een veelbelovende techniek.99 

 

Het ondersteuningskader voor de ontwikkeling en toepassing van geschikte isolerende schermen in 

Nederland en Vlaanderen omvat financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten, zoals het 

hierboven genoemde Glitch project, het EXE-kas project in Vlaanderen,100 verschillende onderzoeken in 

de proeftuinen van Vlaanderen en de door Wageningen UR uitgevoerde kasproeven in Nederland.101 

Hiernaast is in beide landen investeringssubsidie beschikbaar voor bepaalde toepassingen van 

energieschermen. In Nederland is dit onderdeel van de EHG-regeling waarmee maximaal 25% van de 

investering gesubsidieerd kan worden102 en in Vlaanderen kan via de VLIF-regeling maximaal 30% van de 

investering gesubsidieerd worden103 (40% wanneer het een jonge landbouwer betreft). Verder kan in 

beide landen een deel van de investering van de belastbare winst afgetrokken worden. In Nederland 

kan tot 45,5% van de investering afgetrokken worden (EIA regeling104) en in Vlaanderen kan 13,5% (voor 

grote bedrijven) tot 25% (voor kleine vennootschappen waaronder de meeste tuinbouwers vallen) 

afgetrokken worden. In beide landen bedraagt de vennootschapsbelasting ca 25% waardoor het netto 

voordeel in Nederland ruim 11% bedraagt ten opzichte van ruim 6% in Vlaanderen (voor kleine 

vennootschappen). 

 

Wanneer we het Nederlandse en Vlaamse beleidskader voor isolerende schermen met elkaar vergelijken 

zien we dat er in beide landen een vergelijkbaar ondersteuningskader bestaat (Tabel 5-8). 

 
Tabel 5-8 Vergelijking ondersteuningskader voor isolerende schermen in Nederland en Vlaanderen 

Beleidsdoel Beleidsinstrumenten Nederland Beleidsinstrumenten Vlaanderen 

Stimuleren van 

innovatie 
Verschillende programma’s, deels in samenwerking tussen de landen. 

Wegnemen 

onrendabele top 

Investeringssubsidie tot 25% van de 

investering; Investeringsaftrek tot 45,5% 

van de investering 

Investeringssubsidie tot 30/40% van de 

investering; Investeringsaftrek tot 13,5/25% 

van de investering 

 
99 Glitch (2020). Testen van een energie balancerend nachtschermsysteem in een tomatenteelt – 2020    
100 Agentschap Innoveren en Ondernemen (2017) – Energieschermen tegen het licht gehouden 
101 WUR (2015) – Gebruik van hoogisolerende schermen in een komkommerteelt 
102 De toepassingen die gesubsidieerd worden zijn ‘2e energiescherm’ en ‘Energiescherm inclusief ophogen kas en 
verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating’.  ie RVO (2021). Investeringen in energie glastuinbouw 
(EHG) 
103 Departement Landbouw & Visserij (2021). VLIF-lijst geldig voor de blokperiode 01/07/2021 - 30/09/2021 
104 RVO(2020). Energieinvesteringsaftrek (EIA): energielijst 2021.    

https://trinomics.sharepoint.com/Ong/TEC3180BE%20VEKA%20-%20CO2%20in%20land-en%20tuinbouwsector%20in%20NL%20en%20VL/Implementation/Rapportage-GLITCH-tomaat-PSKW4-2020.pdf%20(glitch-innovatie.eu)
https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Proeftuinnieuws4_2017_Energieschermen_tegen_het_licht_gehouden.pdf
https://edepot.wur.nl/351440
https://trinomics.sharepoint.com/Ong/TEC3180BE%20VEKA%20-%20CO2%20in%20land-en%20tuinbouwsector%20in%20NL%20en%20VL/Implementation/Investeringen%20in%20energie%20glastuinbouw%20(EHG)
https://trinomics.sharepoint.com/Ong/TEC3180BE%20VEKA%20-%20CO2%20in%20land-en%20tuinbouwsector%20in%20NL%20en%20VL/Implementation/Investeringen%20in%20energie%20glastuinbouw%20(EHG)
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/codelijst_kwartaal_3_2021.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/RVO-Energielijst-2021-v2.pdf
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5.4.2 Warmte- en Koude Opslag al dan niet in combinatie met een warmtepomp 

Warmte vertegenwoordigt een belangrijk deel van de energievraag in de land- en tuinbouw, vooral in 

de glastuinbouw, waarvan de warmtevraag in Nederland in 2019 goed was voor driekwart van de totale 

energievraag van de sector.105 Het verduurzamen van de warmtevraag vormt dus een belangrijk 

onderdeel van de opgave om de energie-gerelateerde CO2-emissies in de landbouw terug te dringen. De 

toepassing van ondergrondse warmte-koude opslag (WKO), die in veel gevallen gecombineerd wordt 

met een warmtepomp kan een substantiële bijdrage leveren aan het verlagen van de primaire 

energievraag voor warmteproductie en daarmee aan het verminderen van de CO2-emissies.  

 

Waar opslag van warmte-koude in het grondwater geen optie is, kan warmte-koude opslag gebeuren in 

speciaal geboorde putten. Dit systeem wordt in de praktijk reeds op grote schaal toegepast voor b.v. 

kantoorgebouwen, klinieken, e.d. maar in de Vlaamse land- en tuintuinbouwsector zijn weinig 

realisaties gekend. Deze techniek kan ingezet worden voor alle toepassingen waar in de zomer een 

surplus aan warmte is en in de winter een warmtevraag, b.v. in serres. In de landbouwsector waar er in 

de zomer moet geventileerd worden, en in de winter moet bijverwarmd worden komt deze techniek 

eveneens in aanmerking.  

 

De rentabiliteit van WKO-installaties zonder subsidie is sterk afhankelijk van de toepassing (type 

teelt,…) en met name van het bestaan van een vraag naar koeling. Bij de meeste teelten die koeling 

vereisen, zoals fresia’s en orchideeën, zijn WK ’s reeds financieel aantrekkelijk zonder subsidie dankzij 

de vermeden exploitatiekosten van koelsystemen. Bij teelten zonder koude vraag is WKO in de meeste 

gevallen nog niet rendabel. 

 

In Vlaanderen worden WKO-installaties ondersteund door het VLIF middels investeringssubsidies, 

waarbij bij renovatie tot 40% van de investeringskosten van een WKO installatie worden ondersteund en 

bij nieuwbouw 30%. Bij WKO-systemen wordt in de meeste gevallen ook gebruik gemaakt van een 

warmtepomp. Ook deze kan worden ondersteund via het VLIF. Voor warmtepompen wordt 40% van het 

investeringsbedrag gesubsidieerd. Echter, tot op heden vormden de gunstige aardgasprijzen ten gevolge 

van het bestaande fiscale kader (zie sectie 5.2.2) een belangrijke barrière voor grootschalige toepassing 

van WKO-systemen en warmtepompen in de land- en tuinbouwsector. Met de huidige onzekerheden in 

de gas- en elektriciteitsmarkten is het onduidelijk hoe deze technologieën zich in de komende jaren 

gaan ontwikkelen. Op dit moment stijgt de prijs voor aardgas relatief sterker dan die van elektriciteit, 

wat gunstig is voor elektrificatie opties. Echter, voor lange termijn investeringsbeslissingen zullen 

permanente veranderingen in het fiscale systeem om de relatieve belastingdruk op elektriciteit te 

verlagen ook van belang zijn. 

 
Tabel 5-9 Vergelijking ondersteuningskader warmte-koude opslag Nederland en Vlaanderen 

Type instrument Nederland Vlaanderen 

Investeringssubsidies N.v.t. 
VLIF investeringssubsidie voor WKO systemen en eventuele 

bijbehorende aardwarmtepompen 

 

5.4.3 Restwarmte 

In Nederland wordt ernstig gekeken naar het potentieel om restwarmte te gebruiken als warmtebron 

voor de glastuinbouw. Volgens de studie van CE Delft naar de verduurzaming van de Nederlandse 

glastuinbouw is hoge-temperatuur restwarmte na de WKK op biomassa/biogas de goedkoopste oplossing 

 
105 WUR (2020) Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
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om de warmtevoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen.106 Momenteel wordt in de sector zo’n 

830 GWh aan restwarmte gebruikt en volgens de hiervoor genoemde studie kan dit toenemen tot zo’n  

2.800GWh in 2040.107 In het Westland, waar zich de grootste Nederlandse glastuinbouw cluster bevindt, 

wordt de mogelijkheid onderzocht om een regionaal warmtenetwerk aan te leggen en dit ook aan te 

sluiten op een warmteleiding naar de Rotterdamse haven, zodat de tuinders ook van industriële 

restwarmte uit de haven gebruik kunnen maken. Het gebruik van industriële restwarmte is in de 

Vlaamse glastuinbouw in het algemeen minder aantrekkelijk dan in Nederland, aangezien de 

glastuinbouw in Vlaanderen minder geclusterd is dan in Nederland en de industriële bedrijven met 

warmteoverschotten minder dicht bij de glastuinbouwzones gelegen zijn. 

 

In Vlaanderen was in de glastuinbouw een groot pilootproject restwarmte gepland dat met subsidie van 

de Vlaamse overheid zou gerealiseerd worden in Roeselare. Het ging om een project van MIROM 

Roeselare voor de aanleg van een warmtenet tussen de verbrandingsinstallatie en de nabijgelegen 

glastuinbouwcluster Roeselare-West. Met het warmtenet, inclusief randinfrastructuur, zou restwarmte 

van de huisvuilverbrandingsoven worden geleverd aan de glastuinbouwcluster Roeselare-West. Dit 

project werd uiteindelijk niet gerealiseerd. In 2020 is wel een klein project gerealiseerd, nl. de 

aansluiting op het warmtedistributienet van MIROM van een nieuwe onderzoekserre op het dak van 

veiling REO. Deze dakserre is een voorbeeld van integratie van glastuinbouw in de stedelijke omgeving 

en het gebruik van restwarmte. Het project “ rop on Top” wordt mede-gefinancierd door Inagro, de 

provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en het Europese EFRO-programma.108  

 

Bij restwarmte spelen een aantal uitdagingen een rol. Om lock-in effecten te voorkomen en voor de 

duurzaamheid op de lange termijn is het van belang dat de restwarmte afkomstig is van een 

toekomstbestendige bron, die reeds hernieuwbare brandstoffen gebruikt of daar in de toekomst 

(gemakkelijk) kan naar overschakelen. Anderzijds betekent een lock-in naar het gebruik van (deels) 

fossiele restwarmte wel dat de huidige afhankelijkheid van aardgas gestookte warmte doorbroken 

wordt, wat op zich een positieve ontwikkeling is voor de verduurzaming van de sector. 

 

Binnen de Nederlandse SDE++ regeling kan het gebruik van restwarmte ondersteund worden. De 

categorieën die ondersteund kunnen worden zijn de volgende109: 

o Benutting van (hoge temperatuur) restwarmte zonder warmtepomp en zonder aansluiting op 

gemeenschappelijke infrastructuur; 

o Uitkoppeling restwarmte met aansluiting op gemeenschappelijke infrastructuur; 

o Benutting restwarmte met warmtepomp. 

 

De reden voor het onderscheid in de bovengenoemde categorieën is dat de temperatuur van de 

warmteoutput bepaalt of een warmtepomp nodig is voor de “opwaardering” naar een hogere 

temperatuur, hetgeen extra investerings- en operationele kosten met zich meebrengt. Rechtstreekse 

benutting van lage temperatuur warmte in de glastuinbouw behoort ook tot de mogelijkheden, maar dit 

vereist een verhoging van de dichtheid/oppervlak van de verwarmingsleidingen. Bij 

restwarmtebenutting op hoge temperatuur, waarbij wordt uitgegaan van rechtstreekse levering van de 

producent naar de afnemer via een warmte-overdrachtsstation, wordt een onderscheid gemaakt o.b.v. 

 
106 In dit geval betekent “hoge-temperatuur” dat de warmte in de serre rechtstreeks benut kan worden zonder 
verdere bijverwarming.  
107 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 
108 Inagro (2020). Agrotopia-update februari 2020 :”… werken aan onze nieuwe onderzoeksserre  grotopia op het dak 
van de kistenloods..”   
109 PBL (2021) Conceptadvies SDE++ 2022 benutting restwarmte uit industrie of datacenters. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/bijlage-verkenning-generieke-maatregelen-glastuinbouw
https://trinomics.sharepoint.com/Ong/TEC3180BE%20VEKA%20-%20CO2%20in%20land-en%20tuinbouwsector%20in%20NL%20en%20VL/Implementation/Nieuws%20:%20Agrotopia-update%20februari%202020%20(inagro.be)
https://trinomics.sharepoint.com/Ong/TEC3180BE%20VEKA%20-%20CO2%20in%20land-en%20tuinbouwsector%20in%20NL%20en%20VL/Implementation/Nieuws%20:%20Agrotopia-update%20februari%202020%20(inagro.be)
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-conceptadvies-sde-plus-plus-2022-benutting-restwarmte-uit-industrie-of-datacenters-4384.pdf
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de tracé lengte van de benodigde warmteleiding van het overdrachtsstation naar de afnemer. Hierbij 

worden verschillende categorieën onderscheiden op basis van de ratio tussen de tracélengte en het 

thermisch output vermogen, waarbij een hogere ratio tot hogere variabele kosten en dus een hogere 

onrendabele top leidt. In alle gevallen wordt uitgegaan van een referentie-installatie met een output 

vermogen van 20 MW en 6.000 vollasturen bedrijf. In de tweede categorie wordt tevens uitgegaan van 

een hoge temperatuur warmtebron, maar dan met uitkoppeling naar een bestaand warmtenetwerk, 

waarbij de kosten voor aansluiting op en levering aan dit netwerk worden meegenomen in de 

berekening van de onrendabele top.  

 

In de laatste categorie wordt uitgegaan van het gebruik van lage temperatuur restwarmte, bijvoorbeeld 

uit datacenters, waarbij de warmte wordt opgewaardeerd middels een warmtepomp en vervolgens 

wordt geleverd aan een afnemer. Bij deze categorie wordt uitgegaan van een korte tracélengte.  

De basisbedragen (ingeschatte LCOE’s) voor de bovengenoemde categorieën, waarop de maximale 

ondersteuningsniveaus gebaseerd worden, variëren tussen de 19 en 39 €/MWhth waarbij ervan wordt 

uitgegaan dat projecten in de eerste categorie de laagste onrendabele top hebben en projecten in de 

derde categorie de hoogste.109 In de eerste ronde van de SDE++ regeling, waar restwarmte projecten 

voor het eerst konden meedingen om subsidie, zijn twee restwarmte projecten met een totaal 

thermisch vermogen van 15 MW aanvaard voor subsidiëring.110 In Vlaanderen komen 

restwarmteprojecten in aanmerking voor investeringssteun van V K  via de “ alls groene warmte” die 

sedert 2017 regelmatig georganiseerd worden. Het aantal restwarmteprojecten waarbij de land- en 

tuinbouwsector initiatiefnemer of betrokken is, is heel beperkt. De (grote) afstand tussen een 

beschikbare warmtebron (b.v. thermische elektriciteitscentrale, industrieel bedrijf) en de 

glastuinbouwbedrijven is een belangrijke drempel voor deze toepassing. 

 
Tabel 5-10 Vergelijking ondersteuningskader restwarmte Nederland en Vlaanderen 

Beleidsdoel Beleidsinstrumenten Nederland Beleidsinstrumenten Vlaanderen 

Afdekken van de 

onrendabele top 

van 

restwarmtelevering 

SDE++ regeling, met verschillende 

categorieën variërend in temperatuurniveau 

en subcategorieën o.b.v. verschillende 

tracélengtes voor de pijpleiding van het 

warmteoverdrachtstation naar de afnemer 

Call duurzame warmte, waarbij projecten 

gerangschikt worden op basis van 

voorgestelde steunpercentage en CO2-

emissiereductie. Restwarmteprojecten 

komen hierbij ook in aanmerking. 

 

5.4.4 Geothermie 

Geothermie of aardwarmte is een duurzame energiebron die op verschillende manieren en voor 

verschillende energiedoeleinden benut wordt. Gezien de verscheidenheid aan definities, technieken en 

toepassingen geeft het kader hieronder een korte introductie van de belangrijkste concepten.  

 

 

 
110 Kamerbrief DGKE-E / 21143699 - Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/08/kamerbrief-voorlopige-resultaten-sde-2020-en-voortgang-sde-2021#:~:text=hier%3A%20Home%20Documenten-,Kamerbrief%20voorlopige%20resultaten%20SDE%2B%2B%202020%20en%20voortgang%20SDE%2B%2B,in%20het%20najaar%20van%202020.
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Geothermie, bodemenergie en warmte en koude opslag. 

Definities 

Geothermie wordt gebruikelijk vaak onderverdeeld in ondiepe, diepe en ultra-diepe geothermie, maar de 

definities hiervoor verschillen per land. In Nederland wordt naar alle activiteiten t/m 500 m diepte verwezen met 

de term bodemenergie, terwijl alles dieper dan 500 m geothermie/aardwarmte wordt genoemd.111 Naast het 

onttrekken van warmte die van nature aanwezig is in de ondergrond kan ook gebruik gemaakt worden van de 

ondergrond voor het opslaan van geproduceerde warmte, hetgeen gebeurt in Warmte-koude opslag systemen. 

Temperaturen, warmte en elektriciteit 

De algemene tendens is dat hoe dieper de putten, des te hoger de temperaturen. Een gebruikelijke 

temperatuurgradiënt is 25-30 °C/km.112 In de meeste gevallen is geothermie vooral relevant voor het leveren van 

warmte om in warmtevraag te voorzien, maar in specifieke gevallen kan bij uitzonderlijk hoge temperaturen 

aardwarmte ook benut worden voor de opwekking van elektriciteit.  

Om elektriciteitsproductie op basis van aardwarmte rendabel te maken is een temperatuur van ten minste 100 °C 

nodig.113 Dergelijke temperaturen zijn in Nederland en Vlaanderen niet te vinden op dieptes die economisch 

rendabel zijn. Daarom is (ultra-)diepe geothermie in Nederland en Vlaanderen vooral interessant voor 

warmtevoorziening. 

   

Bron: ETIP-Deep Geothermal (2018) Vision for deep geothermal. 

Ten slotte is er ook de mogelijkheid om van lage temperatuur warmte in de ondiepe bodem gebruik te maken in 

combinatie met een aardwarmtepomp. Dergelijke systemen kunnen gebruik maken van horizontale 

collectoren/warmtewisselaars op hele beperkte diepte (1.5 m),114 of van verticale putten/warmtewisselaars 

meestal met dieptes van zo’n 120-150. In Nederland en Vlaanderen zijn de verticale systemen verreweg het 

meest gebruikelijk. 

 

In Nederland is geothermie een belangrijke techniek voor de duurzame warmtevoorziening in de 

glastuinbouw en leverde in 2019 ten minste 51% van de duurzame warmte in de sector (1.167 GWh) en 

42% van de totale duurzame energieconsumptie. Sinds 2012 zijn er in de SDE+(+) regeling 49 geothermie 

projecten goedgekeurd voor subsidiëring, waarvan 46 projecten (ten minste gedeeltelijk) door 

glastuinbouwers worden benut.115 Figuur 5-7 geeft een overzicht van de aardwarmteprojecten ten 

behoeve van de glastuinbouw die sinds 2012 een subsidiebeschikking ontvangen hebben alsmede het 

totaal vermogen van de betrokken projecten. Over de tijd is de gemiddelde grootte van de projecten 

 
111 Bodemenergie Nederland - Bodemenergie of geothermie? 
112 World Energy Council (2013) Geothermal: strategic insights 
113 IRENA (2017) Geothermal power -technology brief. 
114 Geothermal Communities (2004) - Domestic Ground Source Heat Pumps: Design and installation of closed-loop 
systems.  
115 RVO (2021) SDE+ projecten in beheer april 2021.  

https://www.etip-dg.eu/front/wp-content/uploads/ETIP-DG_Vision_web.pdf
https://bodemenergie.nl/bodemenergie-of-geothermie/
https://www.worldenergy.org/assets/images/imported/2013/10/WER_2013_9_Geothermal.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Aug/IRENA_Geothermal_Power_2017.pdf
https://geothermalcommunities.eu/assets/elearning/6.12.Heat_pumps_ground_source_guide.pdf
https://geothermalcommunities.eu/assets/elearning/6.12.Heat_pumps_ground_source_guide.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
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ook toegenomen, van gemiddeld 14 MW in de periode 2012-2015 naar 26 MW in de periode 2016-2020. 

Het gebruik van aardwarmte in de Nederlandse glastuinbouw is gegroeid van 0 in 2007 naar 1.167 GWh 

in 2019. 

 
Figuur 5-7 Aantal aardwarmte projecten in de glastuinbouw aanvaard voor subsidiëring binnen de SDE in de 
periode 2012-2020 alsmede het totale vermogen 

 

Bron: RVO (2021) SDE+ projecten in beheer. April 2021  

 

Diepe geothermie als warmtebron in de glastuinbouw 

Er zijn een aantal uitdagingen m.b.t. het gebruik van geothermie in de glastuinbouw. Ten eerste is de 

techniek vooral geschikt voor het leveren van een bepaalde basislast, hetgeen betekent dat er 

aanvullende technieken nodig zijn voor het voorzien van de resterende warmtevraag in periodes van 

piekvraag (in de winter). Er dient daarom gekeken te worden naar de kosten van de totaaloplossing en 

niet naar het bedrijf van de aardwarmte-installatie in isolatie, om een goed beeld te krijgen van de 

rentabiliteit van het totale systeem. Het gebruik van een installatie voor de basislast vermindert het 

aantal draaiuren van de technieken die de pieklast leveren, waardoor deze een relatief hoge kost 

hebben. Verder hebben geothermie systemen nog altijd een verminderde leveringszekerheid t.o.v. 

WKK-installaties door (onverwachte) technische problemen. Ten slotte is het van belang om te 

vermelden dat geothermie installaties ondanks het gebruik van warmte met relatief hoge temperatuur 

nog steeds een substantieel elektriciteitsverbruik hebben waardoor de elektriciteitskosten 25% van de 

OPEX kosten vertegenwoordigen. Dit maakt dat geothermiesystemen relatief hoge variabele kosten 

hebben met een gebruikelijke verhouding van 60/40 tussen CAPEX en OPEX kosten. De beschikbaarheid 

van elektriciteit tegen aantrekkelijke voorwaarden is dus belangrijk voor de rentabiliteit van 

geothermie installaties en het rekening houden met fluctuerende elektriciteitsprijzen in het 

ondersteuningskader kan de risico’s voor ontwikkelaars van geothermieprojecten verkleinen.  

 

Het potentieel voor toepassing van diepe geothermie in de Vlaamse glastuinbouw lijkt beperkt 

Er zijn in Vlaanderen meerdere potentieelstudies uitgevoerd over het gebruik van diepe geothermie en 

er zijn ook een aantal demonstratieprojecten gerealiseerd, maar het potentieel van diepe geothermie 

voor de verduurzaming van de glastuinbouw in Vlaanderen lijkt beperkt te zijn. Het type gesteente in 

de ondergrond op de diepte met de gewenste temperaturen moet een voldoende hoge doorlaatbaarheid 

voor water hebben om warmte uit de ondergrond te onttrekken. Op basis van de karakteristieken van 

de ondergrond in Vlaanderen lijken alleen het noordelijke gedeelte van de Kempen en het noordoosten 

van Limburg geschikt te zijn voor warmteproductie met diepe geothermie.116 In deze gebieden zijn 

 
116 Vito (2016) Steunpunt energie: nota potentieel diepe geothermie.  
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echter maar in zeer beperkte mate glastuinbouwbedrijven aanwezig, hetgeen betekent dat deze 

techniek voor de Vlaamse glastuinbouwsector van beperkt nut is.  

 

De toepassing van ondiepe geothermie heeft wellicht wel een potentieel, maar de uitrol van deze 

techniek ondervindt met name een economische barrière door de relatieve hoge elektriciteitsprijs 

t.o.v. aardgas in Vlaanderen, hetgeen de rentabiliteit van aardwarmtepompen negatief beïnvloedt 

gezien de hoge elektriciteitsconsumptie van dergelijke systemen. Dit effect is nog sterker als 

geconcurreerd moet worden met een WKK op aardgas (zie secties 5.2 en 5.3). 

 

Zowel in het Nederlandse als Vlaamse beleidskader bestaat een specifieke ondersteuning voor 

geothermie. Daarnaast worden geothermieprojecten in Vlaanderen ondersteund via de 

investeringsaftrek en kunnen ze deelnemen aan de calls ‘ roene warmte’ (Tabel 5-11).  

 
Tabel 5-11 Vergelijking ondersteuningskader geothermie Nederland en Vlaanderen 

Beleidsdoel 
Beleidsinstrumenten 

Nederland 
Beleidsinstrumenten Vlaanderen 

Afdekken financiële risico’s bij de 

uitvoering van geothermie projecten 

(b.v. misboringen) 

Risico's dekken voor 

aardwarmte 2020 (RNES) 

Aardwarmte 

Geologisch risico wordt gedekt door 

waarborgregeling Vlaamse overheid 

(Vlaio). 

Afdekken van de onrendabele top van 

duurzame warmteproductie d.m.v. 

geothermie 

SDE++ regeling, met 

verschillende categorieën 

variërend in diepte, vermogen 

en aantal vollasturen 

Call duurzame warmte, waarbij 

projecten gerangschikt worden op basis 

van voorgestelde steunpercentage en 

CO2 besparing. 

 

5.4.5 Biomassa / biogas 

Volgens een recente studie naar de opties voor de volledige verduurzaming van de glastuinbouw tussen 

nu en 2040,117 wordt ingeschat dat, na een aangenomen energiebesparing van 30%, zo’n 23% van de 

totale resterende warmtevraag in de glastuinbouw kan voorzien worden door biomassa / biogas. Hierbij 

is in deze studie met name gekeken naar WKK’s op vaste biomassa/biogas en biomassa/biogasketels. 

Het voordeel van deze technieken is dat ze ook kunnen bijdragen aan het benodigde piekvermogen, 

waarmee ze een goede aanvulling vormen op geothermie. Het is hierbij van belang om op te merken 

dat het grootschalige gebruik van houtige biomassa voor WKK’s of in ketels niet als een duurzame 

toekomstoptie wordt beschouwd, omdat de beschikbaarheid hiervan in Vlaanderen beperkt is en het bij 

voorkeur ingezet wordt voor toepassingen met een hogere toegevoegde waarde (b.v. als grondstof).  

 

Opportuniteiten rondom (mono-)mestvergisting 

Er is in Vlaanderen nog wel een additioneel biogasproductiepotentieel, maar door de lage rentabiliteit 

van deze projecten is de groei van de biogasproductie in Vlaanderen de laatste paar jaren afgevlakt. De 

uitdaging voor een verdere groei van de biogasproductie en het benutten van deze energiedrager voor 

het verduurzamen van het energiegebruik in de land- en tuinbouwsector, is om een overeenstemming 

te vinden tussen de lokale beschikbaarheid van biomassa (rest)stromen en de aanwezigheid van een 

lokale warmtevraag. Eén van de reststromen waar nog een groot onbenut (technisch) potentieel 

aanwezig is betreft mest op veebedrijven. In het huidige Vlaamse steunkader bestaat een 

ondersteuning voor kleinschalige vergistingsinstallaties via het VLIF instrument. Hoewel 

(mono)mestvergisting relatief hoge kosten heeft als men deze alleen relateert naar de energie output, 

 
117 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/bijlage-verkenning-generieke-maatregelen-glastuinbouw
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kan deze optie vanuit klimaat-technisch oogpunt toch een interessante oplossing blijken. In de 

Nederlandse SDE++ regeling zijn er specifieke ondersteuningscategorieën voor mono-mestvergisting, 

hetgeen niet het geval is in het Vlaamse certificatensysteem voor groene elektriciteit en warmte. 

Vanuit klimaatoogpunt kan deze toepassing nochtans interessant zijn, aangezien de directe verwerking 

van mest en het voorkomen van vertering van mest in de stal tot een substantiële verlaging van de 

uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen zoals methaan en lachgas kan leiden, maar ook omdat het kan 

bijdragen aan het verduurzamen van de warmtevoorziening op boerderijen, die in Vlaanderen vandaag 

nog vooral met stookolie plaatsvindt vanwege de grote afstand van boerderijen t.o.v. het gasnet.  

 

Daarnaast kan het interessant zijn om de kansen te onderzoeken om (nieuwe) vergistingsinstallaties te 

koppelen aan nabijgelegen glastuinbouwbedrijven middels directe biogaspijpleidingen. Een andere 

mogelijk interessante combinatie zijn biogasinstallaties met een opschoningsinstallatie voor de 

productie van biomethaan. Deze installaties vangen CO2 af die kan gevaloriseerd worden ten behoeve 

van CO2-bemesting in serres. Het is van belang hierbij op te merken dat het productiepotentieel van 

biogene CO2 uit vergistingsinstallaties waarschijnlijk te laag is om in de huidige CO2-vraag van de 

glastuinbouw te voldoen. Dit betekent dat een optimalisering van het CO2-gebruik in combinatie met 

een aanvulling van CO2-aanbod uit andere bronnen ook nodig zal zijn op het moment dat 

aardgasinstallaties niet meer op grote schaal worden ingezet.  

 

5.4.6 Zon-PV / thermisch 

Zonne-energie in de vorm van elektriciteit uit PV-panelen en warmte uit zonnecollectoren kan in 

specifieke gevallen een nuttige bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening in de 

land- en tuinbouw. PV-panelen kunnen in de veeteelt- en akkerbouwsector gemakkelijk geplaatst 

worden op stallen en schuren, waardoor een deel van de lokale elektriciteitsvraag, bijvoorbeeld voor 

koeling of andere elektrische apparatuur gedekt kan worden door zonne-energie. Het combineren van 

PV-installaties met opslagsystemen, zoals batterijen, kan de dekking van de elektriciteitsvraag verder 

vergroten maar bij de huidige batterijkosten en elektriciteitsprijzen is dit nog geen rendabele optie.  

In de glastuinbouw kent de toepassing van zon-PV installaties meerdere uitdagingen. Ten eerste is er 

geen overeenstemming tussen het verbruiksprofiel van de serres en het leveringsprofiel van PV. PV-

panelen leveren immers de meeste stroom in de zomer en alleen overdag, terwijl het grootste deel van 

de elektriciteitsvraag in de glastuinbouw wordt gebruikt voor verlichting, hetgeen ’s avonds en vooral 

buiten de zomerperiode plaatsvindt. Ook hier zou opslag dus een belangrijke schakel tussen aanbod en 

vraag zijn. Ten tweede kampt de glastuinbouw met de uitdaging van competitie om ruimte, aangezien 

de gewassen ook licht nodig hebben. Dit betekent dat er maar een beperkt oppervlak beschikbaar is 

voor het plaatsen van PV-modules, maar er zijn wel mogelijkheden, bijvoorbeeld boven de wandel-

corridors en drijvende PV-systemen op waterbassins. Zonnepanelen boven ruimtes zonder gewassen 

waaronder gewerkt wordt zoals sorteer- of verwerkingsruimtes kunnen extra waarde toevoegen doordat 

hierdoor andere maatregelen t.b.v. schaduw/koeling kunnen worden uitgespaard.118 

 

Voor de glastuinbouw is zonnewarmte een interessantere optie dan PV, aangezien een groot deel van de 

energievraag van de sector warmtevraag betreft. Er zijn verschillende manieren waarop zonnewarmte 

gebruikt kan worden in de glastuinbouw. Eén van de manieren is in een (semi-)gesloten kas waar de 

zonnewarmte die in de warme maanden door de serres wordt opgevangen niet wordt afgevoerd door 

ventilatie maar door koeling d.m.v. een warmtepomp in combinatie met een WKO-systeem, zodat de 

warmte kan worden opgeslagen en gebruikt in periodes met een hoge warmtevraag. Een tweede optie 

 
118 Inno-Agro (2019) Haalbaarheid transparante zonnepanelen  

https://www.kasalsenergiebron.nl/content/research/E18003.01_Eindrapport_Haalbaarheid_transparante_zonnecellen.pdf
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is de daglichtkas, waarbij lenzen worden gebruikt voor het concentreren van overtollig licht op een 

zonnecollector voor de productie van warmte die kan worden opgeslagen in (korte termijn) 

warmtebuffers. De daglichtkas kan in veel gevallen zo’n 50  van de warmtebehoefte dekken, hoewel 

dat ook teeltafhankelijk is. Echter, voor de meeste teelten, vooral teelten zonder koude vraag, bestaat 

op dit moment nog geen business case voor het daglichtkas concept. 

 

Wanneer we de mogelijkheden voor ondersteuning van zonne-energie in de land- en tuinbouw in 

Nederland en Vlaanderen vergelijken, zien we dat zowel PV als zonnewarmte in beide landen 

ondersteund wordt (Tabel 5-1), hoewel er in Nederland ook nog specifieke ondersteuning bestaat voor 

de daglichtkas en gecombineerde PV-thermische (PVT) panelen. 

 
Tabel 5-12 Vergelijking van Nederlandse en Vlaamse beleidsinstrumenten ter stimulering van zon-PV en 

zonnewarmte 

Doel instrument Nederland Vlaanderen 

Stimuleren van 

de onrendabele 

top voor zon-PV 

Binnen de SDE++ worden verschillende categorieën van 

PV systemen ondersteund, met een basisbedrag van zo’n 

54,8 - 66,7 €/MWh. Er is ook een aparte categorie 

specifiek voor drijvende PV systemen (bijv. voor PV op 

waterbassins in de glastuinbouw) 

Zon-PV wordt in Vlaanderen 

ondersteund d.m.v calls groene 

stroom.  

Stimuleren van 

zonnewarmte 

Binnen de SDE++ wordt zonthermie ondersteund, met een 

basisbedrag van zo’n 80 – 93,8 €/MWh en daarnaast is er 

een aparte categorie voor de ondersteuning van de 

daglichtkas voor een basisbedrag van 77,3 €/MWh. 

In Vlaanderen kunnen zonne-

thermie projecten in principe 

ondersteund worden door de 

calls groene warmte. 

 

5.4.7 Energie-efficiënte belichting 

Veelal worden in de glastuinbouw hogedruknatriumlampen gebruikt om fotosynthese te bevorderen en 

zo de kwaliteit van de planten tijdens de winter te garanderen. Dit type lamp heeft een breed 

spectrum en een hoge warmteproductie (stralingswarmte), wat een weinig efficiënte manier van 

verwarmen is. Een alternatief zijn leds met hoge lichtintensiteit. Deze hebben een langere levensduur, 

een lager elektriciteitsverbruik en een lagere warmteproductie. Bij led wordt voornamelijk rood en 

blauw licht gegeven. Hierdoor zijn deze lampen efficiënter voor de fotosynthese van de plant en kan 

een elektriciteitsbesparing tot 50% gerealiseerd worden.119 

 

De overgang naar led verlichting brengt echter verschillende uitdagingen met zich mee, omdat de 

verlaagde warmteproductie invloed heeft op de warmte, warmteverdeling en vochtbalans in de kas. 

Daardoor moet de teeltbalans aangepast worden wat een substantiële inspanning en kennisontwikkeling 

van de teler vereist en daarmee voor velen nog een drempel is. Verder is voor optimaal gebruik van de 

mogelijkheden van led wat betreft de lichtkleur nog veel kennisontwikkeling vereist.120 

 

Dank zij de toepassing van assimilatiebelichting kunnen tomaten een heel jaar door gekweekt worden. 

Om de mogelijkheden van assimilatiebelichting in de komkommerteelt verder te onderzoeken, werd in 

2017 het driejarig Interreg-project GLITCH op poten gezet, waarbij grotendeels werd ingezet op een 

energie-efficiënt belichtingsonderzoek met als doel jaarrond productie mogelijk te maken, samen met 

een daling van het energieverbruik en een reductie van de CO2-uitstoot. Het onderzoek werd in maart 

2021 afgerond en lijkt aan te tonen dat komkommerteelt met 100% led belichting haalbaar is, maar dat 

 
119 CE Delft (2021) Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 
120 Led Magazine (2020).   ubsidie geen wondermiddel voor uitrol led in glastuinbouw: ‘De belangen zijn enorm, 
zekerheid is key’ 

https://ledmagazine.nl/nieuws-led/i23081/subsidie-geen-wondermiddel-voor-uitrol-led-in-glastuinbouw-de-belangen-zijn-enorm-zekerheid-is-key
https://ledmagazine.nl/nieuws-led/i23081/subsidie-geen-wondermiddel-voor-uitrol-led-in-glastuinbouw-de-belangen-zijn-enorm-zekerheid-is-key
https://ledmagazine.nl/nieuws-led/i23081/subsidie-geen-wondermiddel-voor-uitrol-led-in-glastuinbouw-de-belangen-zijn-enorm-zekerheid-is-key


68 

het spectrum een aandeel verrood licht vereist.121 De implementatie van de resultaten van dit 

onderzoek kan dus leiden tot energiebesparing in de glastuinbouw. 

 

In Nederland is led-belichting inmiddels toegevoegd aan de EHG-regeling waarmee maximaal 25% van de 

investering gesubsidieerd kan worden.122 Het is niet duidelijk of investeringen in led-belichting voor de 

glastuinbouw ook van de belastbare winst afgetrokken kunnen worden (EIA-regeling). In Vlaanderen is 

voor led-verlichting een investeringssubsidie van 30 tot 40% beschikbaar via de VLIF-regeling. Verder is 

in Vlaanderen voor dergelijke investeringen een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% tot 25% van 

toepassing. 

 

5.4.8 Andere energiebesparende maatregelen 

Naast isolerende schermen en efficiënte (led) belichting zijn er nog tal van andere energiebesparende 

maatregelen beschikbaar, zoals in Tabel 5-10 weergegeven. De ondersteuning is in veel gevallen 

vergelijkbaar met die voor isolerende schermen en led-belichting: investeringssteun en 

investeringsaftrek. Het gebruik van deze technieken zou nog verder gestimuleerd worden als de 

effectieve energiekosten voor de sector hoger worden. Met de huidige lage effectieve energiekosten bij 

gebruik van een WKK op aardgas zoals in sectie 5.3 becijferd, is energie erg goedkoop hetgeen de 

prikkel voor energiebesparing beperkt. 

 
Tabel 5-10 Overzicht van overige energiebesparende maatregelen 

Maatregel Energiebesparing 

Extra isolatie  20-50% energiebesparing  

Selectief verwarmen  2 tot 4 m3 warmte per m2  

Luchtbehandelingssysteem  30-40% energiebesparing  

Verticale ventilatoren  10-15% energiebesparing  

Diffuus glas met anti-reflectiecoating  20-25% energiebesparing  

Belichten met gelijkspanningsinstallatie  10-25% energiebesparing  

Daglichtkas  Tot 50% energiebesparing  

2SaveEnergyKas  Tot 50% energiebesparing  

Winterlichtkas  Tot 40% energiebesparing  

Bron: CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 

 

5.4.9 Aankoop van CO2 voor gebruik in serres 

Hoewel gewassenteelt in serres veel voordelen heeft, is een nadeel dat door fotosynthese van de 

teelten de CO2-concentratie in de serres lager kan worden dan de gebruikelijke concentratie in de 

buitenlucht, waardoor de productiviteit van de teelten afneemt. Door het gebruik van WKK’s en ketels 

op aardgas was dit probleem tot dusverre relatief gemakkelijk op te lossen door de rookgassen uit deze 

installaties door de kassen te leiden en zo de CO2-concentratie in de kas te herstellen en te verhogen 

tot de gewenste concentratie voor optimale plantengroei (optimaal is 500-1000 ppm, buitenlucht is 400 

ppm123). Bij een overstap naar het gebruik van hernieuwbare warmte en ingekochte elektriciteit of 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen valt dit voordeel van extra plantengroei door “  2-bemesting” 

weg. De mate van CO2-toevoeging per vierkante meter kas ligt het hoogst in de groenten- en 

bloementeelt en is substantieel lager bij de productie van sierplanten en uitgangsmateriaal. In totaal 

 
121 Glitch (2021). Energie-efficiënte belichtingstechnieken in hogedraad komkommer   
122 RVO(2021). Investeringen in energie glastuinbouw (EHG).    
123 PBL (2021) Eindadvies basisbedragen SDE++ 2021 

https://glitch-innovatie.eu/wp-content/uploads/2021/05/GLITCH-komkommer-PSKW-2021.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw-ehg
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021_4032.pdf
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werd in 2017 in Nederlandse kassen 2,6 Mton CO2 gebruikt ter bevordering van plantengroei.124 Ook in 

de Vlaamse glastuinbouw is CO2-bemesting met CO2 afkomstig uit de WKK’s en aardgasketels een 

gebruikelijke praktijk. 

 

Op sommige plaatsen in Nederland wordt reeds gebruik gemaakt van externe CO2-toevoer vanuit de 

industrie via pijpleidingen of per vrachtwagen. Een belangrijke bezorgdheid bij het gebruik van externe 

CO2 is de beschikbaarheid op korte termijn en de leveringszekerheid op lange termijn. De grootste bron 

van CO2 is de fossiele industrie, met name waar dit grote puntbronnen betreft waar een investering in 

de infrastructuur om CO2 af te vangen en te distribueren rendabel is.125 Aangezien een groot deel van 

de geleverde CO2 uiteindelijk alsnog in de atmosfeer terecht komt, moeten de betrokken 

ondernemingen echter alsnog ETS uitstootrechten over de geleverde CO2 overhandigen. Bij een lage CO2 

prijs zullen zij deze ETS kosten waarschijnlijk nog aan de tuinders kunnen doorrekenen, maar bij 

hogere ETS kosten kan het voorkomen dat dit niet langer haalbaar is en dat het mitigeren van deze CO2-

uitstoot de voorkeur zal krijgen, ook om te voldoen aan de op nationaal niveau afgesproken 

emissiereductiedoelstellingen. 

 

Op de middellange termijn lijkt het echter niet haalbaar om de CO2 van de fossiele industrie af te 

nemen omdat hiermee CO2-emissies in stand gehouden worden wat incompatibel is met de Europese 

doelstellingen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom zal op termijn overgestapt moeten 

worden op niet-fossiele CO2-bronnen. Opties hiervoor zijn CO2 die vrijkomt bij de verbranding van 

biomassa of biogas/biomethaan of CO2 afkomstig uit een Direct Air Capture installatie, maar de 

laatstgenoemde techniek is tot op heden erg duur. 

 

Een zeer goede combinatie van hernieuwbare energieproductie en “duurzame” CO2-productie vindt 

plaats bij biogasinstallaties die biogas opschonen naar biomethaan. Ruw biogas bestaat voor zo’n 45% 

(v/v) uit CO2 en bij opschoning naar biomethaan wordt deze CO2 afgevangen. Deze CO2 kan vervolgens 

voorzien in de CO2-behoefte van (nabijgelegen) glastuinbouwbedrijven. Deze oplossing zorgt voor een 

klimaatneutrale CO2-bron voor tuinders, terwijl de CO2-levering door de biogasproducent tegelijkertijd 

de business case voor biomethaan productie verbetert. In Nederland zijn al enkele projecten 

operationeel waar deze combinatie wordt toegepast. Vooralsnog is de extern geleverde CO2 in de 

meerderheid van de gevallen afkomstig van fossiele bronnen, onder meer door het gebrek aan 

voldoende aanbod van “duurzame/klimaatneutrale”   2. 

 

Een andere uitdaging bij levering van externe CO2 zijn de infrastructuur en kosten voor het transport 

ervan. In West-Nederland is hiervoor een distributienet via pijpleidingen ontwikkeld (OCAP126) die het 

grootste Nederlandse glastuinbouwgebied (het Westland) en een aantal kleinere tuinbouwgebieden van 

externe CO2 voorziet. Een recente inschatting geeft aan dat de levering van externe CO2 in de 

aangesloten gebieden hierdoor slechts 60 €/ton kost ten opzichte van 90-100 €/ton voor levering per 

vrachtwagen.127 Deze infrastructuur levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken 

van concurrerende, duurzame glastuinbouw. 

 

 
124 WUR (2020) Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2019. 
125 In Nederland is de Shell raffinaderij in Pernis (Rotterdamse haven) de grootste bron. 
126 Website OCAP: https://www.ocap.nl/nl/index.html  
127 CE Delft (2021) – Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.ocap.nl/nl/index.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/bijlage-verkenning-generieke-maatregelen-glastuinbouw
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De levering van externe CO2 wordt in Nederland ondersteund doordat de overheid een oude pijpleiding 

beschikbaar heeft gesteld om het OCAP netwerk financieel mogelijk te maken.128 Vanaf 2021 is ‘CO2-

afvang voor gebruik in de glastuinbouw’ ook in de SDE++-regeling opgenomen en is er dus subsidie 

beschikbaar om de onrendabele top af te dekken.129 In Vlaanderen is voor zover ons bekend geen 

subsidie beschikbaar voor CO2-levering aan de glastuinbouw. 

 

 

 
128 Het is nog niet volledig duidelijk tegen welke voorwaarden en prijs deze ondersteuning effectief zal gebeuren, 
maar de perceptie in de markt is dat deze maatregel zal leiden tot gunstige condities voor deze toepassing. 
129 PBL (2021) – Eindadvies basisbedragen SDE++ 2021 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-2021_4032.pdf
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6 Bevindingen en aanbevelingen 

De land- en tuinbouwsector is zowel in Nederland als in Vlaanderen verantwoordelijk voor een 

significant aandeel van de broeikasgassenuitstoot. De meerderheid van deze emissies zijn niet-

energetisch (methaan, lachgas). 

De land- en tuinbouwsector is de enige sector waarvan de niet-energetische emissies (vooral methaan 

en lachgas) voor het merendeel van de BKG-emissies van de sector verantwoordelijk zijn, nl. 67% in 

Nederland en 74% in Vlaanderen (zie Figuur 6-1). Het aandeel van de land- en tuinbouwsector in de 

totale nationale BKG-emissies bedroeg in 2019 14,4% in Nederland en 9,4% in Vlaanderen. De BKG-

emissies van de Vlaamse landbouwsector zijn in 1990-2009 gedaald, maar sedert 2010 wordt een 

stijging vastgesteld. 

 
Figuur 6-1 Overzicht van de BKG-emissies van CO2, N2O en CH4 vanaf 1990 voor de veeteelt en de overige 

akker- en tuinbouw in Mton CO2-eq.130 

 

Bron Nederland: Emissieregistratie (2021). Emissies ; Bron Vlaanderen: Milieurapport (2019). Emissie broeikasgassen 

in landbouw. 

 

Naast inspanningen om de energetische broeikasgasemissies te verlagen, zijn dus ook initiatieven nodig 

om de enterische emissies te beperken, o.a. door beter mestbeheer, bijvoorbeeld door mest te 

vergisten in biogasinstallaties. De subsidies van het Departement Landbouw voor mono-

vergistingsinstallaties en van VEKA (certificaten) voor co-vergistingsinstallaties die o.m. gebruik maken 

van mest en landbouwresiduen, zijn een nuttig instrument om dit objectief te bereiken en gelijktijdig 

een gedeelte van het fossiele energiegebruik te verduurzamen. Echter, ondanks het feit dat er in 

Vlaanderen een omvangrijk technisch potentieel aanwezig is voor mestvergisting, wordt dit slechts op 

beperkte schaal toegepast en is het aantal installaties in de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. 

Een nieuwe verkenning van de mogelijkheden ter verbetering van het huidige ondersteuningskader om 

een daadwerkelijke groei van (mono)mestvergisting te realiseren kan daarom overwogen worden. 

Hierbij kan ook gekeken worden naar de Nederlandse SDE++ regeling, waarbinnen mono-mestvergisting 

aanspraak kan maken op exploitatiesteun. 

 
130 Energetische CO2-emissies voor Nederland worden in dit figuur enkel vanaf 2010 meegenomen. Voor jaren voor 
2010 wordt dus de CO2-emissie in de Nederlandse veeteelt onderschat. 
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Het energiegebruik en de energetische emissies (CO2) zijn vooral hoog in de glastuinbouw en 

nemen in Vlaanderen nog toe. 

Het totale energiegebruik van de landbouwsector bedroeg in Nederland 35,4 TWh in 2019, waarvan 28 

TWh in de glastuinbouw (78,8%); het aandeel van de Vlaamse glastuinbouw is substantieel lager, nl. 52% 

(4,4 TWh op een totaal van 8,5 TWh). In Nederland is een dalende trend in het energiegebruik van de 

land- en tuinbouwsector zichtbaar, met een afname van 11% in de periode 2009-2019. In Vlaanderen 

neemt het energiegebruik van de land- en tuinbouwsector nog toe (Figuur 6-2). Na initieel een daling 

van 2009 tot 2014 is het energiegebruik tussen 2014 en 2019 met 28% toegenomen, waarmee een netto 

groei van 19% resulteert over het gehele afgelopen decennium (2009-2019). In Vlaanderen zijn de 

energetische broeikasgasemissies van de sector sedert 2010 eveneens opnieuw aan het stijgen (ook na 

correctie voor emissies ten gevolge van elektriciteitsleveringen aan derden). 

 
Figuur 6-2 Energiegebruik (in TWh) per deelsector van de Nederlandse en Vlaamse land- en tuinbouwsector. 

 
Bron: Nederland: Wageningen University & Research (2021) Agrimatie Database; Vlaanderen: VEKA (2020) Vlaamse 
energiebalans. 
Noot: Op basis van de Vlaamse data is het niet mogelijk om het energiegebruik van de veeteelt en akkerbouw te 
splitsen. Hierdoor worden voor Vlaanderen alleen totale cijfers vermeld voor deze 2 deelsectoren.  

 

Het tempo waarmee in de Vlaamse landbouwsector voortgang wordt geboekt voor het reduceren 

van energiegebruik en (energetische) CO2-emissies is onvoldoende om de doelstellingen voor 2030 

te behalen. 

Hoewel de Vlaamse land- en tuinbouwsector sedert 1990 een beperkte voortgang heeft geboekt wat 

betreft verduurzaming (verlaging energiegebruik en CO2-emissies), lijkt deze sector niet op het 

gewenste pad om een ‘voldoende’ bijdrage te leveren tot het behalen van de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030 (zie Figuur 6-5), ook na correctie voor aan het net geleverde 

elektriciteit (zie Figuur 6-4). Een bijsturing van het beleid en bijkomende inspanningen van de sector, 

mede op basis van de ‘best practices’ vastgesteld in Nederland, zijn dus aangewezen. 
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Figuur 6-3 Energetische CO2-emissies per energiedrager in Mton CO2 equivalent in de land- en tuinbouwsector in 

Nederland en Vlaanderen

 

Bron Nederland: WUR (2021). Agrimatie database; Vlaanderen: VEKA (2020). Vlaamse energiebalans.  

 

Figuur 6-4 Energetische emissie van de land- en tuinbouwsector in Nederland en Vlaanderen, gecorrigeerd voor 
ne  o scope 2 emissies van levering elek rici ei  aan ne  via  KK’s en inkoop van ne . 

 
Bronnen: Zelfde bronnen als Figuur 3-11. Emissiefactor elektriciteitsmix Nederland: CBS (2021). Rendementen en 
CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2019. Emissiefactor elektriciteitsmix Vlaanderen: 
Milieurapport (2019). Emissie per eenheid geproduceerde stroom 

 

Door structurele verschillen in teelten kan de voortgang in de verduurzaming van de 

landbouwsector en de effectiviteit van het beleid in Nederland en Vlaanderen moeilijk vergeleken 

worden. Uit indicaties blijkt evenwel dat het Nederlandse beleid effectiever is dan het beleid in 

Vlaanderen. 

De resultaten van onze analyse wijzen op een hogere effectiviteit van het Nederlandse beleid voor 

verduurzaming van de landbouwsector. Zo is de energie-intensiteit ( Wh/€ productiewaarde in reële 

termen) van de landbouwsector, en meer specifiek van de glastuinbouw, in Nederland in de periode 

2010-2019 gedaald, terwijl in Vlaanderen een stijgende tendens werd vastgesteld (zie Figuur 6-5). De 

energie-intensiteit van de glastuinbouw op basis van het areaal (GWh/ha) kende in Nederland eveneens 

een dalende tendens in 2010-2019, en ook voor Vlaanderen werd voor deze indicator een stijging 

vastgesteld. 
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Figuur 6-5 Geïndexeerde energie-intensiteit per reële productiewaarde (kWh/ Euro2018, 2010 = 100) voor de 
glastuinbouw, akkerbouw + veeteelt en voor de totale land- en tuinbouw, en het relatieve aantal graaddagen 

(grijze balken).131  

 
Bron: Zie eerder vermelde bronnen voor productiewaarde en energiegebruik.  
Bronnen m.b.t. graaddagen: Nederland: https://www.kwa.nl/diensten/graaddagen-en-koeldagen; Vlaanderen: 
https://www.gas.be/nl/graaddagen  De berekeningswijze is verschillend: In Nederland wordt een grensstookwaarde 
van 18°C gehanteerd tegenover 16.5°C in Vlaanderen. 

 

Hiernaast is in de Vlaamse landbouwsector nog geen zichtbare omschakeling ingezet van technieken op 

basis van fossiele energie (met name WKK en aardgasketels in de glastuinbouw) naar meer duurzame 

technieken, terwijl de Nederlandse landbouwsector al sterker inzet op het gebruik van hernieuwbare 

energie (vooral geothermie). Op basis van deze parameters lijkt het huidige beleid in Vlaanderen geen 

effectieve bijdrage te leveren aan het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen, en kan het 

vanuit deze optiek ook niet als kostenefficiënt worden beschouwd. 

Om de voortgang in de verduurzaming van de Vlaamse landbouwsector in de toekomst systematisch te 

kunnen opvolgen en evalueren, is een monitoring van het energiegebruik en de gerelateerde CO2-

emissies van de meest energie-intensieve toepassingen (b.v. tomatenteelt) aangewezen. Op die manier 

kunnen beleidsmaatregelen tijdig bijgestuurd worden, om de effectiviteit van de ingezette 

overheidsmiddelen te verhogen. Hierbij lijkt het ook nuttig om fiscale of financiële stimuli in de 

toekomst sterker te koppelen aan duurzaamheidscriteria (b.v. gunstigere financieringsvoorwaarden voor 

serres met een groen label).  

 

Het pad naar volledige verduurzaming van de landbouwsector is niet evident. Een breed palet aan 

technieken kán een rol spelen, en de relevantie en toepasbaarheid ervan zijn afhankelijk van  

technologische ontwikkelingen en omgevingsfactoren. 

In deze studie hebben we verschillende technieken geïdentificeerd die een rol kunnen spelen voor de 

verduurzaming van de landbouwsector. Hierbij is het met name voor de glastuinbouw duidelijk 

geworden dat er veel maatwerk en een grote verscheidenheid van technieken nodig zal zijn. Zo is de 

Vlaamse ondergrond in de regio’s met glastuinbouw in het algemeen minder geschikt dan in Nederland 

voor een grootschalige toepassing van diepe geothermie, is het mogelijk gebruik van restwarmte in de 

Vlaamse glastuinbouw beperkter omwille van aspecten van ruimtelijke ordening, is warmte- en koude 

opslag met name interessant bij teelten met een koelbehoefte en is biomassa beperkt beschikbaar. Wel 

kan in alle gevallen in eerste instantie ingezet worden op energiebesparing en zal elektrificatie een 

steeds belangrijkere rol spelen wanneer de algehele elektriciteitsmix verduurzaamd wordt.  

 
131 Het lijkt intuïtief niet mogelijk dat de geïndexeerde energie-intensiteit van de deelsectoren hoger kan liggen dan 
het totaal; de grafiek is echter correct. 
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Hiernaast kan overwogen worden om nieuwe serres bij voorkeur in te planten in zones waar duurzame 

warmte (restwarmte, geschikte ondergrond voor gebruik aardwarmte) beschikbaar is. De uitdagingen en 

oplossingen voor de glastuinbouwsector zijn in grote mate sectorspecifiek, terwijl de verduurzaming 

van de akkerbouw en veeteelt in het algemeen door generiek verduurzamingsbeleid (bv. voor 

elektrificatie van transport) gedreven kan worden. Om deze redenen is de glastuinbouwsector de focus 

van deze studie. 

 

De zeer gunstige voorwaarden voor het gebruik van fossiele brandstoffen in het algemeen en 

WKK’s op aardgas in het bijzonder remmen de verduurzaming in grote mate af, zowel in 

Nederland als in Vlaanderen. Om het tempo van verduurzaming op te voeren zal dus in eerste 

instantie het beleidskader voor fossiele brandstoffen aangepast moeten worden. 

De huidige vrijstelling van accijnzen en federale bijdrage op het gebruik van fossiele energie in de land- 

en tuinbouwsector leidt ertoe dat energiebesparing en toepassing van meer duurzame 

energietechnieken, die vaak gebruik maken van elektriciteit, onvoldoende gestimuleerd worden. Deze 

vrijstellingen hebben in Vlaanderen vooral betrekking op de federale bijdrage voor aardgasgebruik en 

de accijnzen voor olieproducten. Daarnaast leidt de tariefstructuur voor accijnzen, heffingen en 

bijdragen in Vlaanderen ertoe dat elektriciteit relatief zwaarder belast wordt dan aardgas (ook in een 

situatie zonder vrijstellingen), wat de overstap van gas naar elektrificatie oplossingen minder 

aantrekkelijk maakt. Bovendien heeft de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele energie in de 

glastuinbouwsector een economische waarde om de plantengroei in de serres te verhogen en worden 

hiermee kosten voor externe levering van CO2 vermeden. Hierdoor zijn de effectieve kosten van fossiel 

energiegebruik in de landbouwsector zeer laag (zie o.a. Figuur 6-6) wat energiebesparing en 

verduurzaming in de weg staat, en ontstaat een relatief groot verschil tussen de totale eindprijs van 

elektriciteit en die van aardgas en olieproducten, wat elektrificatie belemmert. 

 
Figuur 6-6 Vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland van de totale belastingen, heffingen en bijdragen voor 
aardgasconsumptie zonder WKK o.b.v. tarieven in 2021 en met weergave van de vrijstelling voor land- en 
tuinbouwbedrijven. 

 

 

Voor het gebruik van aardgasgestookte WKK’s is de situatie het meest gunstig door een volledige 

vrijstelling van energiebelasting en heffingen en door de certificatensteun. Hiernaast zijn er geen 

belastingen en heffingen van toepassing op het eigen verbruik van lokaal geproduceerde elektriciteit en 

zijn er geen kosten voor uitstoot van CO2 bij dergelijke lokale elektriciteitsproductie, terwijl voor 

grootschalige elektriciteitsproductie het EU-ETS van toepassing is. Hoewel de steun voor WKK’s vanuit 

energetisch perspectief een begrijpelijke keuze is, blijkt het beleid inmiddels te leiden tot een 

bovenmatig hoge rentabiliteit en bestaat een prikkel om WKK’s ook in te zetten op tijdstippen met een 
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beperkte warmtevraag en daarmee een aanzienlijk lagere energetische efficiëntie. Hiernaast is de 

toepassing van WKK’s op aardgas op de middellange termijn onverenigbaar met de doelstelling om tot 

een CO2-neutrale samenleving te komen. Om deze redenen zal ook voor WKK’s op fossiele energie het 

beleidskader substantieel aangepast moeten worden, onder andere door uitfasering van de 

certificatensteun, internalisering van de CO2-kosten en mogelijk ook het ‘belasten’ van zelfconsumptie 

van elektriciteit op dezelfde wijze als elektriciteit afgenomen van het net. 

 

Het steunkader voor investeringen in duurzame energietechnieken is in beide landen al 

grotendeels uitgewerkt en geïmplementeerd. We hebben geen duidelijke tekortkomingen in het 

Vlaamse steunkader geïdentificeerd. Wél kan het helpen om de omvang van de steun voor 

duurzame technieken op te schalen en kunnen sectorspecifieke instrumenten overwogen worden. 

In Vlaanderen is een breed scala aan instrumenten beschikbaar om verduurzaming van de land- en 

tuinbouwsector te stimuleren, waaronder investeringssteun, belastingvoordelen, onderzoeks- en 

innovatiegelden en garantieregeling om risico’s af te dekken.  nze vergelijking van de beschikbare 

steun voor de relevante technieken in Nederland en Vlaanderen heeft geen significante tekortkomingen  

in het Vlaamse steunkader aan het licht gebracht en wijst ook op een vergelijkbare hoogte van de 

beschikbare steun (b.v. wat betreft het % investeringsaftrek). Een verder gedetailleerde vergelijking 

van de schaal van de beschikbare steun kon echter niet gemaakt worden doordat veel instrumenten 

generiek van toepassing zijn en daarmee geen specifiek budget voor de land- en tuinbouwsector 

bevatten. 

 

Er zijn wel mogelijkheden om de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector verder te stimuleren 

door voor bepaalde instrumenten een specifieke openstelling voor de sector te introduceren met een 

voldoende hoog budget. Als er bijvoorbeeld specifiek voor de glastuinbouw een call duurzame warmte 

opgezet zou worden met een substantieel budget, kan dat een extra stimulans geven. Hiernaast kan dit 

ook goed inzichtelijk maken wat de sector zelf als meest kansrijke technieken ziet. 

 

Een gelijktijdige en budgetneutrale verhoging van belastingen en heffingen op het gebruik van 

fossiele energie enerzijds en intensivering van de steun voor verduurzaming anderzijds kan een 

goed startpunt zijn om de verduurzaming te stimuleren zonder de concurrentiepositie van de 

Vlaamse land- en tuinbouwsector in het gedrang te brengen. 

Een belangrijk aspect van effectief beleid om de sector te verduurzamen is dat dit de 

concurrentiepositie van de Vlaamse land- en tuinbouwsector niet dusdanig mag beïnvloeden dat 

bedrijven failliet gaan en dat de productie zich verplaatst zonder duurzamer te worden. Een 

gedetailleerde analyse van de concurrentiepositie van de Vlaamse landbouwsector was buiten de scope 

van deze studie, maar het toepassen van een principe waarbij het kader budgetneutraal wordt 

aangepast zou een goed startpunt kunnen zijn. Binnen dit kader kunnen extra inkomsten uit hogere 

belastingtarieven op het gebruik van fossiele energie door de landbouwsector aangewend worden om 

bijvoorbeeld sectorspecifieke calls voor duurzame warmte te financieren. Om de verduurzaming in de 

landbouwsector sterker te stimuleren kunnen enerzijds publieke middelen (subsidies) op een andere 

wijze gealloceerd worden en kan anderzijds sterker ingezet worden op normering (bijv. 

kwaliteitsnormen voor verduurzamingsproducten zoals isolerende schermen), zoals van toepassing in de 

transport- en gebouwensector. Hierbij is het van belang om de transitie, inclusief strengere normering, 

geleidelijk door te voeren, zodat de sector zich tijdig kan aanpassen en zijn concurrentiepositie 

gevrijwaard wordt. 
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De Nederlandse aanpak om sectorspecifieke objectieven en maatregelen af te spreken met de 

sector kan als ‘goede praktijk’ beschouwd worden. Wij bevelen dan ook aan om in Vlaanderen een 

vergelijkbare aanpak te volgen. 

In Nederland is een breed scala aan beleidsmaatregelen uitgerold die direct of indirect de land -en 

tuinbouwsector ondersteunen of beïnvloeden. In het klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt over 

concrete acties: hierbij ligt de nadruk op het verlagen van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen in de 

landbouw, en het reduceren en verduurzamen van het energiegebruik in de glastuinbouw, onder andere 

door verdere uitrol van het gebruik van restwarmte en geothermie als warmtebronnen en verdere 

toepassing van energiebesparende technieken. Daarnaast wordt het gebruik van CO2 uit de industrie 

voor CO2-bemesting in serres als mogelijke maatregel genoemd. Op dit moment wordt door het 

‘transitiecollege Kas als energiebron’ gewerkt aan een nieuw convenant waarin de afspraken voor de 

glastuinbouw uit het klimaatakkoord verder uitgewerkt worden, waarbij sturing op CO2-reductie een 

leidend principe zal worden. In Vlaanderen is eveneens een breed scala aan generieke en 

sectorspecifieke beleidsmaatregelen van toepassing, die evenwel nog niet sterk gefocust zijn op de 

verduurzaming van de land- en tuinbouw. Terwijl in Nederland al in 2014 een meerjarenafspraak werd 

gemaakt met de glastuinbouwsector ter bevordering van energiebesparing en reductie van 

broeikasgassenuitstoot in de sector, is er in Vlaanderen nog geen energiebeleidsovereenkomst 

vastgelegd met deze sector. 

 

Het plan van de Vlaamse overheid om een energiebeleidsovereenkomst af te sluiten met de 

glastuinbouwsector, of deze sector op te nemen in de scope van de energiebeleidsovereenkomst met 

energie-intensieve bedrijven, is een gepast instrument in deze context. Op basis van de ervaring met 

meerjarenafspraken in Nederland, kan overwogen worden om in een dergelijke overeenkomst volgende 

aspecten op te nemen: 

• Een bindende doelstelling inzake globale sectorale CO2-emissies tegen 2030, en een traject 

met tussentijdse jaarlijkse richtcijfers om dit objectief te bereiken. Aangezien 

energiebesparing en toepassing van hernieuwbare energie de facto ook leiden tot een verlaging 

van de CO2-emissies, wordt de bepaling en opvolging van één leidende doelstelling als 

voldoende geacht. Hierbij is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van doelstellingen 

die betrekking hebben op absolute emissieniveaus, zodat ongewilde rebound effecten van 

hogere efficiëntie geen negatief effect hebben op het behalen van de doelstelling. In het 

verleden heeft de introductie van energie-efficiëntere technieken namelijk vaak geleid tot het 

(grotendeels) handhaven van de eerdere energieconsumptieniveaus, maar dan met een hogere 

productie van gewassen. Hierdoor nam de energie-intensiteit wel af (per kg product), maar de 

absolute energievraag niet. Daarnaast is het van belang duidelijke randvoorwaarden te stellen 

rondom de marktcondities waaronder verduurzamingsoplossingen haalbaar zijn en in welke 

gevallen extra ondersteuning noodzakelijk is; 

• De overheid zorgt voor een gunstig investeringsklimaat in duurzame technieken die 

energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie faciliteren, door een geleidelijke 

aanpassing van de fiscaliteit op energiedragers en door gepaste fiscale en financiële 

stimulansen van onderzoek en investeringen in duurzame technieken. De volgende 

instrumenten zullen hierbij onder andere (verder) ingezet worden: investeringssteun via 

deelname aan calls ‘groene warmte’ en ‘groene stroom’, fiscale investeringsaftrek voor in 

aanmerking komende investeringen en investeringssteun van VLIF; 



78 

• De sectorverenigingen zorgen, samen met de onderzoeksinstellingen, voor het opstellen van 

richtlijnen en beste praktijken (b.v. inzake klimaatneutrale serres, LED-belichting, schermen 

en aardwarmte), en promoten deze bij hun leden; 

• Ingeval het bovenvermelde met de sector afgesproken traject inzake vermindering van CO2-

emissies in 2025 niet wordt gerespecteerd, engageren de toetredende sectorverenigingen zich 

ertoe om vanaf 1/1/2026 een (extra) heffing te betalen op het gebruik van fossiele energie. 

Deze heffing zal worden berekend op de CO2-emissies boven het afgesproken plafond en kan 

(deels) gecorrigeerd worden voor een andere, economie-brede CO2-beprijzing in zoverre die 

van toepassing is op de sector. 

 

Het sectorspecifieke onderzoek in overheidsinstellingen en sectorale centra zou sterker moeten 

gericht worden op technieken die een verduurzaming mogelijk maken. Eventuele nieuwe 

overheidsfinanciering kan worden gekoppeld aan afspraken om het onderzoek meer te focussen op 

technieken die kosten-efficiënt kunnen bijdragen aan het behalen van de energie- en 

klimaatdoelstellingen. Daarnaast kunnen de onderzoekscentra ook sterker betrokken worden bij 

het opstellen van nieuwe normering. De mogelijkheid om innovatieve projecten uit te voeren 

binnen een lokaal ‘regelluw wetgevend’ kader kan het onderzoek ondersteunen. 

In Vlaanderen is vooral het kenniscentrum energie (Thomas More) actief op het gebied van onderzoek 

rond energietoepassingen in de glastuinbouw. Daarnaast voeren verschillende Vlaamse proefcentra 

onderzoek uit voor de glastuinbouw maar dat is vooral gericht op de gewassen. Gezien de huidige hoge 

rentabiliteit van het WKK-systeem op aardgas wordt momenteel minder geïnvesteerd in onderzoek naar 

meer duurzame energie gerelateerde projecten.  

 

In beperkte mate werd en wordt wel onderzoek gedaan naar meer duurzame/klimaatneutrale 

alternatieven, b.v. in het kader van het GLITCH project, maar ook dit project focuste sterk op 

kwaliteits- en productieverhoging, b.v. door toepassing van assimilatieverlichting en minder op de 

energie- en klimaataspecten. Een sterkere focus van het onderzoek op technieken die een verlaging van 

het energiegebruik en de CO2-emssies mogelijk maken, lijkt aangewezen. In het verleden werd ad hoc 

verkennend onderzoek gedaan binnen projecten zoals bv. OPTI- kas (Innovatief Aanbesteden), GES-kas 

(IWT), … met gunstige technische resultaten op vlak van energiebesparing en klimaatbeheersing. 

Daarnaast kan nagegaan worden in hoeverre een meer systematische samenwerking met Nederland op 

het gebied van onderzoek en uitwisseling van informatie (beste praktijken) toegevoegde waarde kan 

leveren voor beide landen. 

 

Tenslotte wordt het nuttig geacht om de onderzoeksinstellingen meer te betrekken bij de opstelling van 

sectorspecifieke normering van kasinfrastructuur, b.v. voor energieschermen. Deze normen kunnen 

bijvoorbeeld via een EBO opgelegd worden aan de sector. Verder zou aanvullend onderzoek over de 

meest courante technieken voor de  verduurzaming van de warmte- en CO2-vraag in de Vlaamse 

glastuinbouw van grote toegevoegde waarde kunnen zijn, waarbij verschillende technieken waaronder 

ondiepe geothermie (i.c.m. een warmtepomp), zonnewarmte, warmte- en CO2-recuperatie, 

restwarmte, alternatieve energiebronnen zoals biogene etc. met elkaar vergeleken worden. Door het 

jaar heen kan een groot gedeelte van de warmtevraag ingevuld worden met duurzame laagwaardige 

warmte, maar er zal nog steeds een back-up installatie nodig zijn om de koudste winterpiek op te 

vangen. Ook hiervoor is verder onderzoek nuttig om de meest geschikte opties te ontwikkelen en te 

helpen implementeren. Tenslotte is het aangewezen dat specifiek onderzoek wordt uitgevoerd rond de 

beschikbaarheid van CO2 voor de glastuinbouw in Vlaanderen. Als voor de verwarming van serres 
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overgeschakeld wordt op duurzame technieken waarbij lokaal geen CO2 meer vrijkomt, is immers een 

alternatieve CO2-voorziening noodzakelijk. 
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https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/publicaties/brochure-energiek-melkveehouden.html
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20210517EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20210517EN.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/Eindrapportage-convenant-Schone-en-zuinige-agrosectoren.pdf
https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Wijziging_Convenant_CO2_emissieruimte_2013-2020.pdf
https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Wijziging_Convenant_CO2_emissieruimte_2013-2020.pdf
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures   voorlopige landbouwgegevens
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/agrarische-handel
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/landbouwareaal
https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/12/Trinomics-2020-IRR-studie-voor-VEA.pdf
https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/12/Trinomics-2020-IRR-studie-voor-VEA.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/inventaris-warmte-krachtkoppeling-vlaanderen-1990-2016
https://www.energiesparen.be/energiestatistieken
https://www.vlaanderen.be/akkerbouw-tuinbouw-en-plantenteelt-in-vlaanderen
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Potentieel_diepe_geothermie_2030.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/images/imported/2013/10/WER_2013_9_Geothermal.pdf
https://edepot.wur.nl/351440
https://edepot.wur.nl/420966
https://edepot.wur.nl/479979#:~:text=De%20CO2%2Demissie%20voor%202030,het%20pessimistische%20scenario%2026%20kg.
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/show-glas/Nieuwe-update-van-KWantitatieve-INformatie-KWIN-voor-de-Glastuinbouw-uitgebracht.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/co2-emissie-glastuinbouw-in-2019-toegenomen-1.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/energiemonitor-van-de-nederlandse-glastuinbouw-2019
https://www.agrimatie.nl/Data.aspx
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Bijlage 1: Gedetailleerde beschrijving 
relevante beleidsinstrumenten  

In deze bijlage worden de relevante instrumenten uit het Nederlandse beleidskader individueel belicht, 

waarin onder andere wordt ingegaan op de specifieke beleidsdoelen, de werking van het instrument, de 

technieken/oplossingen die onder het instrument vallen, de oorsprong van de financiering en het 

budgettair beslag. 

 

Nederlandse beleidsinstrumenten 

Instrument Stimulering Duurzame Energie ++ (SDE++) 

Type instrument Exploitatiesubsidie (feed-in premium) 

Beschrijving instrument 

Exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken, waarbij de ondersteuning wordt 

gegeven in de vorm van een feed-in premium, op basis van een vooraf gestelde 

kostprijs (het subsidiebedrag) en de daadwerkelijke marktprijzen (achteraf 

vastgesteld in het correctiebedrag). 

 

Jaarlijks zijn er openstellingsrondes waarin nieuwe subsidie-aanvragen kunnen worden 

gedaan, hetgeen plaatsvindt in fases, waarbij het maximaal geaccepteerde 

subsidiebedrag toeneemt in elke fase (hoewel het maximale subsidiebedrag per 

techniek vast staat). Zo komen eerst de goedkoopste technieken aan bod en daarna 

steeds duurdere, de openstelling van fases per openstellingsronde gaat door totdat 

het budget is uitgeput of alle fases doorlopen zijn. 

Technieken/oplossingen 

in scope 

• Allerlei vormen van hernieuwbare energie, waaronder windenergie, zonne-

energie (PV en thermisch), verschillende vormen van bio-energie (waaronder 

vergisting), geothermie en aquathermie. 

• Specifiek voor glastuinbouw: daglichtkas, Warmte-koude opslag 

• Energiegebruik: warmtepompen, elektrische boilers en restwarmte 

Budgettair beslag 

Kasuitgaven: 2016: € 903 mln, 201 : € 995 mln, 2018: € 1,0  mrd, 2019: € 1,1  mrd, 

2020: € 1,65 mrd. 

Begrote uitgaven 2021: € 2,38 mrd. 

Budgetgrootte per project: varieert sterk afhankelijk van de techniek alsmede van de 

projectgrootte per aanvraag. 

Slechts een deel van het bovengenoemde budget komt terecht bij land- en tuinbouw 

bedrijven. Dit geldt met name voor kleine projecten voor wind op land, grootschalige 

PV projecten op land, en biogasinstallaties. 

Oorsprong van 

financiering 
Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde  

 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
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Instrument Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) 

Type instrument Investeringssubsidie 

Beschrijving instrument 

Dit investeringssubsidie-instrument is specifiek gericht op energiebesparende 

maateregelen in de glastuinbouw. Hierbij kunnen 25% van de kosten (excl. BTW) 

ondersteund worden.  

Technieken/oplossingen in 

scope 

• 2e energiescherm 

• Aansluiting warmtenetwerk of -cluster  

• Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster  

• Luchtbehandelingssysteem  

• LED-belichting  

• Hogedrukvernevelinginstallatie voor kaskoeling 

• Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met 

tweezijdige AR-coating 

• Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in 

bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en 

onbelichte bestaande kassen. 

• Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling. 

• Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met 

tweezijdige AR-coating. 

Budgettair beslag 
Kasuitgaven (M EUR): 3,4 (2015), 12,1 (2016), 6,0 (2017), 4,2 (2018), 8,4 (2019) 

Beschikbaar budget 2021: 18 M EUR 

Oorsprong van financiering Ministerie voor Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-

glastuinbouw-ehg  

 

Instrument Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) 

Type instrument Investeringssubsidie voor innovatieve demonstratieprojecten 

Beschrijving instrument 

Dit instrument ondersteunt pilot- en demonstratieproducten die bijdragen aan 

innovatie en commercialisatie van technieken die gerelateerd zijn aan duurzame 

energie, circulaire economie of andere BKG-reductie maatregelen.  

Technieken/oplossingen in 

scope 

Subsidies kunnen worden aangevraagd voor projecten binnen één van de volgende 

thema’s:  

I. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 

II.  irculaire  conomie (let op: voor projecten met meer dan € 3 miljoen 

subsidie; voor projecten die minder subsidie nodig hebben, opende op 15 

juni de regeling DEI+ Circulaire Economie.) 

III. CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) 

IV. Energie-efficiëntie 

V. Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing 

VI. Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots) 

VII. Lokale infrastructuur 

VIII. Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of 

elektriciteitssector 

Voor de landbouw zijn punt II, III, IV, V en eventueel VI of VII relevant. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw-ehg
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw-ehg
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Instrument Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) 

Budgettair beslag 
Kasuitgaven (M EUR): 2018: € 28,19 2019: € 67,93 2020: € 44,69 

Beschikbaar budget 2021: € 67,23 

Oorsprong van financiering Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-

klimaatinnovatie-dei  

 

Instrument  Hernieuwbare energietransitie (HER+) 

Type instrument Investeringssubsidie voor innovatieve technieken en oplossingen 

Beschrijving instrument 

Het doel van dit innovatie-instrument is het stimuleren van innovaties in 

hernieuwbare energietechnieken en het ontwikkelen van innovatieve 

inpassingsoplossingen, met als uiteindelijke doel de kosten van de energietransitie 

te verlagen. Dit wordt gedaan door het subsidiëren van projecten met een 

technology readiness level van 6-8, maar ook 4 en 5 kunnen worden overwogen. 

Technieken/oplossingen in 

scope 

Om bij te dragen aan de algehele doelstelling van de regeling, moet het project 

bijdragen aan ten minste één van deze vijf subdoelstellingen: 

1. Projecten die de productie van hernieuwbare energie voor een kalenderjaar 

goedkoper maken; 

2. Projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken. 

3. Projecten die de opwekking en opslag van duurzame energie combineren. 

4. Projecten die de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame 

energie op decentraal niveau combineren. 

5. Hernieuwbare energie uit technieken die niet binnen de SDE++ regeling vallen 

en waarbij opschaling van productie mogelijk is door innovatie. 

Budgettair beslag 

Kasuitgaven (M EUR): 2018: € 30,67 mln, 2019: € 29,26 mln, 2020: € 39,42 mln 

Beschikbaar/begroot budget: 2021: € 47,44 mln, 2022: € 42,14 mln, 2023: € 

45,54 mln, 2024: € 42,0 mln, 2025: € 25,54 mln 

Oorsprong van financiering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/hernieuwbare-

energietransitie/beoordelingscriteria-hernieuwbare-energietransitie  

 

Instrument Marktintroductie energie-innovaties 

Type instrument Investeringssubsidie voor hernieuwbare energieprojecten in de glastuinbouw 

Beschrijving instrument 

Dit instrument is bedoeld om grootschalige investeringen in hernieuwbare energie 

in de glastuinbouw te stimuleren. De regeling geldt voor individuele bedrijven en 

samenwerkingsverbanden, waarbij de investeringssubsidie 40% bedraagt met een 

minimum van 125.000 per deelnemer en een maximale subsidie per aanvraag van 

1,5 mln. De investering moet een CO2 besparing van ten minste 25% opleveren en 

een daling van het primaire energieverbruik met ten minste 15%. 

Technieken/oplossingen in 

scope 

Hernieuwbare energietechnieken waaronder: 

• Windenergie 

• zonne-energie 

• aerothermische energie 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/hernieuwbare-energietransitie/beoordelingscriteria-hernieuwbare-energietransitie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/hernieuwbare-energietransitie/beoordelingscriteria-hernieuwbare-energietransitie
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Instrument Marktintroductie energie-innovaties 

• geothermische energie 

• hydrothermische energie 

• waterkracht; 

• biomassa; 

• stortgas; 

• rioolwaterzuiveringsgas; 

• biogas. 

Budgettair beslag 

Kasuitgaven: 2016: € 2,99 mln; 201 : € 3,29 mln, 2018: €  ,   mln, 2019: € 3,13 

mln, 2020: € 5, 9 mln 

Begroot budget aankomende jaren: 2021: € 6,0  mln, 2022: € 5,89 mln, 2023: € 

5, 9 mln, 202 : € 5,5  mln, 2025: € 5,5  mln  

Oorsprong van financiering Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/marktintroductie-energie-

innovaties-mei  

 

Instrument Aangepast tarief energiebelasting op gas voor glastuinbouw 

Type instrument 
Voor bedrijven in de glastuinbouw geldt een verlaagd tarief voor de energiebelasting 

op gas, die afhankelijk is van het totale verbruik.  

Beschrijving instrument 

Om de concurrentiepositie van de glastuinbouw te beschermen als zijnde energie-

intensieve sector geldt voor de eerste twee schijven (van 0 t/m 

170.000 m³ en van 170.000- 1 mln m3) van de energiebelasting op gas een verlaagd 

tarief voor glastuinbouwbedrijven.  

Technieken/oplossingen 

in scope 

Verbruik van gas in gasboilers (WKK’s zijn vrijgesteld van energiebelasting, zie 

instrument hieronder) 

Budgettair beslag 

Gederfde inkomsten (M EUR): 2016: € 125 mln, 201 : € 12  mln, 2018: € 116 mln, 

2019: € 11  mln, 2020: € 116 mln 

Begroot budgettair beslag 2021: € 116 mln 

Oorsprong van 

financiering 
(geen daadwerkelijke uitgaven, slechts gederfde inkomsten) - Ministerie van Financiën  

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zak

elijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/ ; 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-04-01  

 

Instrument Vrijstelling energiebelasting voor Warmte-Krachtkoppeling (WKK) installaties 

Type instrument Vrijstelling van de energiebelasting op gas voor warmte-krachtkoppeling (WKK) installaties.  

Beschrijving 

instrument 

Deze belastingvrijstelling is ingevoerd om elektriciteitsproductie d.m.v. WKK’s te 

stimuleren i.v.m. de hoge energie-efficiëntie van deze systemen. 

Technieken/oplos

singen in scope 
WKK installaties 

Budgettair beslag 
Budgettair beslag (M EUR): geen aparte raming beschikbaar 

Beschikbaar budget 2021: n.v.t. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/marktintroductie-energie-innovaties-mei
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/marktintroductie-energie-innovaties-mei
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-04-01
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Instrument Vrijstelling energiebelasting voor Warmte-Krachtkoppeling (WKK) installaties 

Oorsprong van 

financiering 
(geen daadwerkelijke uitgaven, slechts gederfde inkomsten) - Ministerie van Financiën 

Uitvoeringsorganis

atie 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar 

instrument 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/

overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/ ; 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-04-01  

 

Instrument Energie investeringsaftrek (EIA) 

Type instrument 
Investeringsaftrek voor energie-gerelateerde technieken (generiek instrument voor 

het gehele bedrijfsleven) 

Beschrijving instrument 

Regeling waarbij (een gedeelte van) de investeringskosten voor energiebesparende 

technieken, energiezuinige apparatuur en energieconversie technieken kunnen 

worden afgetrokken van de belasting op de bedrijfswinst. 

Technieken/oplossingen in 

scope 

Een breed scala aan technieken, producten, waaronder: verwarmings- en 

koelingsinstallaties, ventilatiesystemen, isolatietechnieken, verlichting, 

aandrijvingstechnieken, droog-en bevochtigingsinstallaties, technieken voor 

energiebeheer- en besparing, WKK’s en brandstofcellen. Voor de volledige lijst van 

technieken die onder de regeling vallen, zie de Energielijst. 

Budgettair beslag 

Budgettair beslag EIA totaal (M EUR): 2017: € 135 mln, 2018: € 160 mln, 2019: € 

127 mln, 2020: € 1   mln 

Begroot budgettair beslag 2021: € 1 9 mln 

In 2019 kwam zo’n 10,2  van de afgetrokken belasting onder de  I  ten goede aan 

de land- en tuinbouwsector (inclusief bosbouw en visserij) 

Oorsprong van financiering 
(geen daadwerkelijke uitgaven, slechts gederfde inkomsten) - Ministerie van 

Financiën 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-

investeringsaftrek/ondernemers  

 

Instrument 
Milieu investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu investeringen 

(VAMIL) 

Type instrument Investeringssubsidie voor innovatieve demonstratieprojecten 

Beschrijving instrument 

Bij de VAMIL kunnen investeringen die op de milieulijst staan voor 75% op 

willekeurige momenten worden afgeschreven, zodat de afschrijvingen kunnen 

worden afgetrokken van de fiscale winst. Bij de MIA kan in het jaar van aanschaf 

13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de 

bedrijfswinst boven op de VAMIL.  

Technieken/oplossingen in 

scope 

• Duurzame kassen, stallen, technieken voor verduurzaming mestverwerking of 

biologische bestrijdingsmethodes, apparatuur voor precisielandbouw, 

technieken voor duurzame aquacultuur. Voor de volledige selectie van 

technieken die onder deze regelingen vallen, zie de Milieulijst. 

• Qua emissie-reducerende technieken in de landbouw gaat het hier met name 

om technieken die niet-energie gerelateerde broeikasgasemissies reduceren.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-04-01
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/RVO-Energielijst-2021-v2.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/BrochurenMilieulijst2021v2a.pdf
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Instrument 
Milieu investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu investeringen 

(VAMIL) 

• Een aantal technieken voor het verder verduurzamen van kassen kunnen, 

bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen om een certificering “ roen label 

kas” te verkrijgen kunnen ook gebruik maken van de MI /V MI  regelingen. 

Budgettair beslag 

Kasuitgaven: MI : 2016: € 108 mln, 201 : € 11  mln, 2018: €139 mln, 2019: € 126 

mln, 2020: € 12  mln. V MI : 2016: € 20 mln, 201 : € 2  mln, 2018: €19 mln, 2019: 

€ 20 mln, 2020: € 25 mln 

Beschikbaar budget 2021: MI : € 11  mln, V MI : € 25 mln 

Oorsprong van financiering 
(geen daadwerkelijke uitgaven, slechts gederfde inkomsten) - Ministerie van 

Financiën 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers  

 

Instrument Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) plus 

Type instrument Borgstelling (garantie)  

Beschrijving instrument 
Dit instrument dient ertoe toegang tot leningen te vergemakkelijken voor 

landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.  

Technieken/oplossingen in 

scope 

Om in aanmerking te komen voor het borgstellingskrediet voor 

verduurzamingsmaatregelen, moeten glastuinbouwers gecertificeerd zijn volgens 

het Groene Kas Label en moeten investeringen van veehouders in nieuwe stallen 

voldoen aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame veehouderij. 

Budgettair beslag Maximale borgstelling van 2,5 mln EUR per bedrijf. 

Oorsprong van financiering Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Uitvoeringsorganisatie RVO 

Link naar instrument 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-

landbouw-bl 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-

landbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl 

 

 

Instrument 
Risico's dekken voor aardwarmte 2020 (Voorheen: Garanties voor 

aardwarmteprojecten) 

Type instrument Garantie  

Beschrijving instrument 
Deze regeling heeft als doel ondernemers die aardwarmteprojecten willen 

implementeren te verzekeren tegen het risico van verkeerde boringen. 

Technieken/oplossingen in 

scope 
Gewone en diepe aardwarmte 

Budgettair beslag 

Uitstaande garanties: 2018: € 58,9 mln, 2019: € 66,6 mln, 2020: € 12,6 mln 

Beschikbaar budget 2020: € 66,6 mln 

Begrote jaarlijkse uitgaven 2021-2025: 2021: € 15 mln, 2022: € 17,5 mln, 2023: 

€ 17,5 mln, 2024: € 25 mln, 2025: € 0 mln 

Oorsprong van financiering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl


88 

Link naar instrument 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/risicos-dekken-voor-

aardwarmte-2021-rnes-aardwarmte/eerdere-openstellingen/regeling-2020  

 

Instrument Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 

Type instrument 
Subsidie-instrument voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan de reductie van 

broeikasgasuitstoot 

Beschrijving instrument 

Dit instrument biedt de mogelijkheid private innovatieprojecten te ondersteunen in 

de vijf hieronder benoemde thema’s/sectoren.  m in aanmerking te komen voor 

subsidie moet het aanvragend consortium bestaan ui ten minste drie onafhankelijke 

bedrijven, waarin ook deelname van het midden- en kleinbedrijf van belang is. 

Hierbij kunnen subsidies aangevraagd worden van minimaal € 25.000 per deelnemer 

en ma imaal €   mln per project. 

Technieken/oplossingen in 

scope 

1. Wind op zee 

2. Hernieuwbare elektriciteit op land 

3. Gebouwde omgeving 

4. Industrie 

5. Systeemoplossingen grootschalige opwek hernieuwbare elektriciteit 

Waarbij punt 2 en 5 relevant zijn voor de land- en tuinbouw. 

Budgettair beslag 

Kasuitgaven: 2016: € 38,9 mln , 201 : € 38,8 mln, 2018: € 63,  mln, 2019: € 5 ,6 

mln, 2020: €  0,  mln 

Begroot budget: 2021: € 494,7 mln, 2022: € 51,9 mln, 2023: €  8,9 mln, 2024: € 

46,2 mln, 2025: €  3,  mln 

Oorsprong van financiering Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Link naar instrument https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi  

 

 

Vlaamse (en federale) beleidsinstrumenten 

Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie (= 

generieke maatregel) 

Artikel 69 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (W.I.B.) biedt land- en tuinbouwbedrijven de 

mogelijkheid om hun belastbare inkomsten te verminderen met een verhoogde aftrek voor 

investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie. Voor grote ondernemingen 

bedraagt de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in 2021 13,5 %; het netto-bedrag dat de 

onderneming terugkrijgt als "subsidie" bedraagt dan ongeveer 4,5 % van het in aanmerking komende 

investeringsbedrag. Voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale 

definitie van kleine vennootschap (de meeste land- en tuinbouwbedrijven vallen in deze categorie) 

geldt een investeringsaftrek van 25% voor investeringen tot eind 2022, en bedraagt de netto-subsidie 

dus ca 7,5%. 

 

In aanmerking komende investeringen zijn: biomassa - isolatie – PV - verhogen energetisch rendement - 

verwarming, verlichting, ventilatie – warmtekrachtkoppeling – warmtepompen – warmterecuperatie – 

windenergie – zonneboilers. 

 

Premies voor energiebesparende investeringen (= generieke maatregel) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/risicos-dekken-voor-aardwarmte-2021-rnes-aardwarmte/eerdere-openstellingen/regeling-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/risicos-dekken-voor-aardwarmte-2021-rnes-aardwarmte/eerdere-openstellingen/regeling-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
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De D  ’s verlenen premies voor volgende energiebesparende investeringen van niet-huishoudelijke 

energieverbruikers : dakisolatie - spouwmuurisolatie/buitenmuurisolatie - vernieuwen beglazing -

vloer/kelderisolatie - zonneboiler - warmtepomp – relighting.  

 

Daarnaast bestaat er een REG-premie die bij de DNB kan worden aangevraagd na een energiestudie 

voor gebouwen zonder woonfunctie. Deze premie geldt enkel voor maatregelen waarvoor geen 

specifieke netbeheerderpremie bestaat.  

 

VLIF-investeringssteun (= specifieke maatregel) 

Het doel van de VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwbedrijven is: 

1. een efficiënter gebruik van energie en water 

2. de verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer via de reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen, fijn stof en ammoniak 

3. het verhogen van de weerbaarheid.  

 

In aanmerking komende investeringen zijn windturbines, dubbele beglazing, aansluiting op extern 

energienetwerk, koude-warmte-opslag (KWO), pocketvergisters, warmtepompen, warmterecuperatie-

systemen, warmtewisselaars, gasverwarmingsinstallaties, rookgasreinigers (WKK), etc. 

 

De steunomvang hangt af van de mate waarin de investeringen de duurzaamheid van de land- en 

tuinbouwproductie verbetert. Elke investering krijgt hierop een score volgens vooraf bepaalde 

selectiecriteria. 

• 40% op subsidiabele kosten voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde 

bijdragen aan de klimaatdoelstellingen; 

• 30% op subsidiabele kosten voor investeringen die boven het gemiddelde scoren; 

• 15% op subsidiabele kosten van overige investeringen; 

• De steuncategorieën 40% en 30% worden met 10% verhoogd voor jonge landbouwers voor 

steunaanvragen die in 2021 en 2022 worden ingediend. Een landbouwbedrijf met een 

bedrijfsleider die jonger is dan 41 jaar op het moment van het indienen van de VLIF-aanvraag 

wordt beschouwd als een jonge landbouwer. 

Deze subsidiepercentages zijn gebaseerd op normbedragen voor de betreffende investeringen. De 

vermelde percentages zijn van toepassing op investeringen onder het normbedrag; boven dit 

normbedrag is er geen subsidie. 

VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

 

VLIF-waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw (specifieke maatregel) 

De VLIF-waarborg heeft als doel de toegang tot krediet voor land- en tuinbouwbedrijven makkelijker te 

maken. De kredieten die in aanmerking komen voor waarborg moeten bij een door het VLIF erkende 

kredietinstelling aangegaan worden. Daarnaast waarborgt het VLIF het kredietgedeelte dat wordt 

aangegaan om door het VLIF subsidiabele investeringen uit te voeren. De te waarborgen verrichting 

hoeft niet geselecteerd te worden voor subsidie om in aanmerking te komen voor VLIF-waarborg. 

Steunomvang : maximaal 80% op 2 miljoen Euro subsidiabele investeringskosten 

VLIF-waarborgregeling | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-waarborgregeling
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VLIF- innovatiesteun  

De doelstelling van ‘ rojectsteun voor innovaties in de landbouw’ is om innovatieve ideeën en 

concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten te realiseren in de 

praktijk. Land- en tuinbouwbedrijven die investeringen aangaan met dergelijk innovatief doel nemen 

een pioniersrol op binnen de sector. 

Deze VLIF-maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op land- en tuinbouwbedrijven en vormt 

een aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun. 

Projectsteun voor innovaties in de landbouw | Departement Landbouw & Visserij 

(vlaanderen.be) 

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen 

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en 

tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams Programmeringsdocument voor 

Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) stimuleert en ondersteunt de competitiviteit en 

verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw via diverse maatregelen. 

 

Eén hiervan is: innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) via een 

grotere interactie tussen onderzoek en praktijk. Door de land- en tuinbouwers te betrekken worden de 

onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald, is er meer interactie tussen land- en 

tuinbouwers onderling en leren onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. 

 

Geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren 

kunnen zich organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, 

waarvoor ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken. Een operationele groep moet zo 

samengesteld zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen 

van het samenwerkingsverband. 

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen | Departement Landbouw & Visserij 

(vlaanderen.be) 

 

Overheidssteun voor groene stroom/warmte (= generieke maatregel) 

Land- en tuinbouwbedrijven komen in aanmerking voor steun die de Vlaamse overheid (VEKA) verleent 

voor groene energie en warmte-krachtbesparing via: 

• calls voor groene stroom voor nieuwe 

o zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW 

o windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW 

• calls voor groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan. In de praktijk is in het kader 

van deze calls tot nog toe slechts 1 project in de land- en tuinbouwsector geselecteerd voor subsidie, 

nl. de plaatsing van een biomassaketel in een kippenkwekerij in Ravels. Een biomethaanproject 

ingediend door een groenteteeltbedrijf in Sint-Gillis-Waas werd niet weerhouden omdat het niet 

voldoet aan de voorwaarden.  

• premies voor micro-WKK kleiner dan 10 kW 

• steuncertificaten voor specifieke projecten van groenestroomproductie en warmte-krachtbesparing, 

b.v. WKK’s op aardgas of biogas 

Steun voor groene energie en WKK - Energiesparen 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-0
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-0
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/europees-partnerschap-voor-innovatie-eip-operationele-groepen
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/europees-partnerschap-voor-innovatie-eip-operationele-groepen
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/steunregeling
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Vlaams klimaatfonds (= generieke maatregel) 

In 2012 werd het Vlaams klimaatfonds in het leven geroepen. Hiermee wordt het nodige financieel 

kader gecreëerd voor het voeren van een ambitieus Vlaams langetermijnbeleid inzake klimaat. Dit 

Klimaatfonds wordt gespijsd met o.m. de opbrengsten uit de veiling van Europese emissierechten. 3% (€ 

12,6 miljoen euro) van de bestedingen in de periode 2013-2020 zijn toegekend aan projecten in de 

landbouw. De gesteunde projecten zijn vermeld in onderstaande tabel. 
 

Tabel Bijlage-1 Overzicht van door het Vlaams Klimaatfonds gefinancierde landbouwprojecten.132 133 

Project Krediet Beschrijving 

Enerpedia 2.0 €390.000 In deze projecten worden innovatieve technieken voor broeikasgasreducties, 

energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie in de land- en 

tuinbouw getest en gepromoot, met de bedoeling om deze vlotter ingang te doen 

vinden in de land- en tuinbouw. Er wordt ingezet op technologieën die nog een 

ontwikkelingspotentieel in de sector hebben, zoals micro- en pocketvergisting, 

kleine windturbines, zonneboilers, actief ontvochtigen met warmterecuperatie in 

serres, bewaring en koeling van land- en tuinbouwproducten en warmtepompen. 

 

Enerpedia 3.0 

 

 

Enerpedia 4.0 

 

 

€399.000 

 

 

€550.000 

 

BKG-emissie 

reducerende 

maatregelen via 

VLIF 

€8,1 

miljoen 
Zie bovenstaande sectie over VLIF. 

GLITCH energie-

innovatie 

glastuinbouw 

€469.000 

Co-financiering van GLITCH, dat innovatieprojecten ondersteunt gericht op 

energie-efficiëntie in de glastuinbouw. Samenwerkingsverband tussen Vlaamse 

en Nederlandse partners. Het totale budget van GLITCH voor 2018-2021 

bedroeg €4,29 miljoen 

Randinfrastructuur 

pocketvergisters 

€2,25 

miljoen 

Financiering van randinfrastructuur voor kleine pocketvergisters op mest. De 

financiering is vooral gericht op infrastructuur die nodig is om de mest te 

verzamelen en op te slaan voor vergisting. 

Ondersteuning 

Landbouw-

klimaatonderzoek 

€1,0 

miljoen 

Algemene financiële ondersteuning aan ILVO voor verder onderzoek naar 

mitigatie en adaptatie in de landbouw en visserij.  

 

Energieprestatie en binnenklimaat bij landbouwgebouwen (= generieke maatregel) 

Sedert 1 januari 2015 zijn de normen van EPB-regelgeving, volgens de Europese richtlijn, ook van 

toepassing bij nieuwbouw of grondige renovatie van land- en tuinbouwgebouwen. Concreet gaat het 

over de normen die een maximale U-waarde, maximaal K-peil en minimale ventilatie opleggen. 

 

Land- en tuinbouwgebouwen die heel wat energie verbruiken voor verwarming, koeling of ventilatie, 

met name serres voor warme teelten, productieloodsen, bewaarloodsen, varkens- en pluimveestallen, 

moeten voldoen aan deze specifieke EPB-eisen. 

 

Andere landbouwgebouwen, waar het energieverbruik vrij beperkt en isolatie minder zinvol is, zoals 

melk- en vleesveestallen, stallen voor kalverhouderij, geiten, schapen en paarden, serres voor koude 

teelten, machineloodsen, … worden vrijgesteld van EPB-eisen. 

 

 
132 VEKA (2021). Voortgangsrapport Vlaamse Klimaatfonds 2013-2020. 
133 VEKA (2021). Compilatie van de gedetailleerde rapportering over de door het Vlaams Klimaatfonds gefinancierde 
Vlaamse klimaatmaatregelen per sector.  

http://www.enerpedia.be/
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KRATOS: module energie  KRATOS | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

In het kader van de PDPO III-maatregel 'KRATOS: Raad op maat' kan een land- of tuinbouwbedrijf 

energie-advies krijgen op maat (module 6B). Bedrijfsadvies met betrekking tot energieverbruik wordt 

gegeven volgens de drie basisprincipes van Trias Energetica: een maximale energiebesparing, een 

maximaal gebruik van hernieuwbare energie en een optimale benutting van fossiele brandstoffen. 

Bedrijfsadvies moet minimaal volgende vier adviesonderdelen bevatten: 

• Energie-audit; 

• Advies m.b.t. nieuwbouw en renovatie (conform EPB-regelgeving); 

• PDPO III-maatregelen 1 (naschoolse vorming, demonstratieprojecten) en/of 4 (VLIF) (zie PDPO 

III-maatregelen); 

• Andere energiemaatregelen: zie www.enerpedia.be. 

 

Bij elk van de vier adviesonderdelen wordt een kosten-batenanalyse (inclusief energiebesparing) op 

maat van het bedrijf gegeven. 

 

Enerpedia www.enerpedia.be 

www.enerpedia.be biedt informatie rond energiebesparing en hernieuwbare energie met betrekking tot 

landbouw. De partners van Enerpedia sensibiliseren, adviseren en begeleiden land- en 

tuinbouwbedrijven om efficiënt met energie om te gaan. 

Enerpedia, dat sedert 2014 wordt gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds, is een samenwerking van 

13 landbouwproefcentra in Vlaanderen, die relevante informatie rond energie in de land- en tuinbouw 

bundelen en ter beschikking stellen via 1 website. De coördinatie van Enerpedia ligt bij Inagro. 

 

ILVO-Expertisecentrum Landbouw en Klimaat https://www.ilvo.vlaanderen.be/ELK  

Het ILVO-Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO-ELK) werd einde 2016 opgericht n.a.v. het 

klimaat- en energiepact. De Vlaamse overheid erkent dit expertisecentrum als een multidisciplinair en 

onafhankelijk kenniscentrum, waar beleidsmakers en private stakeholders terecht kunnen voor advies 

en onderzoek. Het expertisecentrum Landbouw en Klimaat stelt zich de volgende drie doelen: 

• Onderzoeksprojecten en -resultaten in relatie plaatsen met de klimaatverandering en nieuwe 

onderzoeksprojecten oriënteren naar het kader van de klimaatuitdaging; 

• Communiceren over de multidisciplinaire klimaatkennis aanwezig op ILVO; 

• De internationale evoluties qua klimaat- en landbouwonderzoek op de voet volgen. 

 

Voor de ondersteuning van het beleid en de sector oriënteert ILVO-ELK zijn klimaatonderzoek op drie 

sporen: 

• Klimaatmitigatie: moet technologieën en systemen aanbrengen die toelaten om de impact van 

landbouw en visserij op het klimaat te reduceren; 

• Klimaatadaptatie: moet de mogelijkheden onderzoeken tot aanpassing van de Vlaamse 

landbouw en visserij aan het wijzigend klimaat;  

• Koolstofarme economie en de rol van de landbouw in het bredere klimaatvraagstuk. 

 

Convenant "Enterische emissies rundvee" 2019-2030 

Op 29 maart 2019 hebben zestien partners uit de rundveeketen het convenant “ nterische emissies 

rundvee” ondertekend. Met dit convenant wordt gewerkt aan de prognose van het Vlaams 

Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met -19% t.o.v. 2005 of tot 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos
http://www.enerpedia.be/
http://www.enerpedia.be/
https://www.ilvo.vlaanderen.be/ELK
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een niveau van 1,9 Mton CO2-eq. Het convenant wil maatregelen in de sector uitrollen en richt hiervoor 

meerdere thematische werkgroepen op. Daarnaast wordt ook ingezet op onderzoek. 

 

De partners komen uit verschillende schakels van de agrovoedingsketen. Zo engageren de 

landbouworganisaties (Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams 

Agrarisch Centrum) zich, maar ook specifieke zuivel- en vleesveesectororganisaties (Belgische 

confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, Coöperatie voor Rundveeverbetering (CRV), de 

Federatie voor het Belgisch Vlees (FEBEV)), de mengvoederfabrikanten onder naam van de Belgian Feed 

Association (BFA), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim) 

en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Via deze ketenbenadering wordt gestreefd naar 

een geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. 

 

Mini-energiebeheersovereenkomst (mini-EBO) afgesloten tussen Boerenbond en Vlaamse overheid 

Werkdocument energie-efficiëntere kmo's.pdf (energiesparen.be) 

Einde 2018 is voor de land- en tuinbouwsector een mini-EBO afgesloten die loopt van 1/1/2019 tot 

31/12/2022 en die kan worden gezien als een ontzorgingstraject dat de drempel voor de betrokken 

bedrijven verlaagt om te investeren in energie-efficiënte maatregelen of hernieuwbare energie.  

Binnen de mini-EBO trajecten stelt de sectorfederatie (in dit geval Boerenbond) een energiecoach aan, 

gefinancierd door de Vlaamse overheid, om de betrokken leden te ondersteunen om maatregelen in 

energie-efficiëntie te nemen. De energiecoach staat hen bij in het uitvoeren van een energiescan, 

vergelijken van offertes, opvolgen van de installatie, en aanvragen van premies en subsidies. De 

sectorfederatie staat in voor de promotie en verspreiding van het traject. Waar mogelijk worden ook 

raamcontracten voor bepaalde investeringen afgesloten met leveranciers. 

 

Geplande maatregel: Versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen, inclusief 

land- en tuinbouwbedrijven Conceptnota versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve 

ondernemingen.pdf (energiesparen.be) 

Op dit ogenblik hebben land- en tuinbouwbedrijven geen wettelijke verplichting tot opstelling van een 

energieplan en uitvoering van een energieaudit. De Vlaamse overheid heeft op 4 juni 2021 een voorstel 

besproken waarbij ook aan niet energie-intensieve bedrijven dergelijke verplichtingen zouden worden 

opgelegd. 

 

Concreet wordt een voorstel overwogen, waarbij voor bedrijven met een energieverbruik > 0.1 PJ 

(bepaalde glastuinbouwbedrijven voldoen aan dit criterium) de huidige verplichtingen (conform 

verklaard energieplan energiestudie OMV-aanvraag) worden behouden, maar voor bedrijven met een 

verbruik tussen 0,05 en 0,1 PJ wordt een versterkte wetgeving voorzien (energieaudit met uitvoering 

van rendabele maatregelen) en bedrijven met een energieverbruik van 0,03 tot 0.05 PJ zouden 

verplicht worden om een energiebalans op te stellen en ‘no regret’ maatregelen uit te voeren. De 

concrete impact van deze maatregel op de land- en tuinbouwsector (aantal betrokken bedrijven, …) is 

nog niet duidelijk. 

 

Accijnsvrijstelling voor professioneel verbruik van energieproducten (federale maatregel) 

Sinds begin 2005 hebben land- en tuinbouwers recht op accijnsvrijstelling voor professioneel verbruik 

van energieproducten. Voor 2005 was dit al het geval voor olieproducten en konden land- en 

tuinbouwers een oliecontingent aanvragen. Ondertussen zijn de oliecontingenten vervallen en 

vervangen door een systeem waarbij ook aardgas en elektriciteit in aanmerking komen. Om van de 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Werkdocument%20energie-effici%C3%ABntere%20kmo%27s.pdf
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Conceptnota%20versterkte%20wetgeving%20voor%20niet%20energie-intensieve%20ondernemingen.pdf
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Conceptnota%20versterkte%20wetgeving%20voor%20niet%20energie-intensieve%20ondernemingen.pdf
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vrijstelling te kunnen genieten, moeten land- en tuinbouwers beschikken over een 'Vergunning 

energieproducten en elektriciteit'.  

Op het verbruik van aardgas wordt momenteel een energiebijdrage (ook accijnzen genoemd) van 1,1966 

€/MWh aangerekend. Het aardgasverbruik voor WKK's en andere gastoepassingen in de land- en 

tuinbouwsector wordt vrijgesteld van die bijdrage. Daarnaast geldt voor deze sector ook een 

accijnsvrijstelling op olieproducten voor professioneel gebruik (stookolie, diesel voor 

landbouwvoertuigen). 

 

Subsidie van VLAIO voor piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen 

Kmo’s (ook in de land- en tuinbouwsector) die een pilootproject bio-gebaseerde toepassingen willen 

starten kunnen bij VLAIO een steunaanvraag doen om in samenwerking met een aanbieder van 

pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject te lopen dat hen ondersteunt bij het testen van de 

haalbaarheid van de opschaling van de bio-gebaseerde toepassing (TRL: 4-7). Als kwaliteitsborging en 

garantie voor inbedding in het Vlaamse ecosysteem worden enkel aanbieders van pilootinfrastructuur 

geregistreerd voor de kmo-portefeuille pijler ‘advies’ aanvaard.  

Wat is een ‘ iloottraject bio-gebaseerde toepassingen’? |  gentschap Innoveren en  ndernemen 

(vlaio.be) 

 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/piloottrajecten-bio-gebaseerde-toepassingen/wat-is-een-piloottraject-bio?utm_source=Full+list+Flux50+2020deze
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/piloottrajecten-bio-gebaseerde-toepassingen/wat-is-een-piloottraject-bio?utm_source=Full+list+Flux50+2020deze
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