
 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 4 december 2019, 
 
Geachte, 
 
De veelbesproken “Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord” is drie weken geleden met een 
meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Greenports Nederland heeft daar met 
teleurstelling kennis van genomen.  

De ODE-stijging, onderdeel van deze wet, komt hard aan. Deze is al vanaf 1 januari 2020  
van kracht en gaat voorbij aan de beoogde verduurzamingsplannen van de tuinbouw. 

Hieronder vatten we nogmaals samen waarom de voorgestelde belastingmaatregel voor de 
glastuinbouw destructief uitpakt: 

1. Deze enorme stijging treft 1/3 van de Glastuinbouwbedrijven, met name het 
middelgrote segment van deze bedrijven. Deze belastingmaatregel kan ertoe leiden 
dat deze bedrijven – die nu hun energie geheel of grotendeels betrekken uit 
elektriciteit – gedwongen worden hun bedrijfsvoering te beëindigen of weer 
terugvallen op de oude fossiele energiedragers.  

2. Deze stijging steunt (glas)tuinbouwbedrijven niet om over te schakelen op elektriciteit 
ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Vervanging van fossiele 
gasstook door warmtepompen, warmte-koude opslag, aquathermie, elektrische 
boiler, lage temperatuur restwarmte, daglichtkas en terugwinning van kaswarmte 
wordt onaantrekkelijk. Ook geothermie en grote warmte rotondes lopen gevaar omdat 
de interesse bij ondernemers verdwijnt om zich aan duurzame warmte te verbinden. 

3. Deze stijging dwarsboomt de uitvoering van het Nationale Tuinbouwakkoord om te 
komen tot een klimaatneutrale tuinbouw.  

4. In het Klimaatakkoord is elektrificatie voor de glastuinbouw één van de routes naar 
verduurzaming. Deze route wordt nu de pas afgesneden. Bovendien wordt de 
transitie naar duurzame warmte opties bemoeilijkt als gevolg van een groter WKK 
gebruik. De CO2-reductie in het Klimaatakkoord wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt.  

Ons bezwaar is dat deze ODE tariefverhoging op geen enkele wijze onderdeel is geweest 
van besprekingen en afspraken in het Klimaatakkoord 2030. Wij maken ons daarbij grote 
zorgen over ondermijning van het draagvlak bij ondernemers en andere stakeholders voor 
het Klimaatakkoord en overheidsbeleid in het algemeen.  
 
We zien dat de ODE tariefstijging 2020 op elektriciteit leidt tot enorme kostenstijgingen van, 
in het slechtste geval, € 130.000,- per glastuinbouw bedrijf per jaar. Deze kostenstijging is 
het gevolg van het ODE tariefvoorstel in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord 
(Kamerstuk 35304) van 17 september 2019 met een tariefstijging van 177% voor de 
verbruiksschijf van 50.000 tot 10 miljoen kWh. Het is de schijf waar het overgrote deel van de 



inkoop van elektriciteit in de glastuinbouwsector plaatsvindt. Dit treft honderden 
glastuinbouwbedrijven.  
 
Ik roep u dan ook zeer dringend op met een novelle het wetsvoorstel aan te passen door de 
genoemde tariefstijging ODE voor de glastuinbouwsector in te trekken. En de regering te 
verzoeken om, in overleg met de glastuinbouwsector, te komen tot alternatieven die wel 
recht doen aan de uitgangspunten van het Klimaatakkoord 2030 en de inspanningen voor de 
energietransitie. 
 
Namens Greenports Nederland, 
 
 
 
Adri Bom 
Voorzitter  
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