
 

De aansturing van het programma Kas als Energiebron 
 
De kern: Hoe komen projecten voor Kas als Energiebron tot stand?  
 
Het ontwikkelen van kennis en technieken is de kern van het programma. Dat wordt daarom gestruc-
tureerd aangepakt met een essentiële inbreng van telers1. 

- Er wordt gewerkt vanuit een projectcall. Daar staan de kennisvragen in.  
- Deze kennisvragen zijn door het projectteam samen met de praktijk opgesteld. Betrokken 

zijn de Landelijke Gewascommissies, Gewascoöperaties, projectbegeleidingscommissies, en 
de Ondernemersgroep Kas als Energiebron. Formele vaststelling van de inhoud van de pro-
jectcall ligt bij het managementteam Kas als Energiebron.  

- De projectcall wordt breed verspreid onder kennisinstellingen. Een projectcall levert meestal 
zo’n 50 project ideeën op.  Het Projectteam KaE bekijkt deze indicaties en bepaalt welke 
kunnen worden uitgewerkt tot een projectvoorstel, een offerte dus.  

- Deze voorstellen worden – op een enkele uitzondering na- besproken met de betrokken on-
dernemers (gewascommissies). Die bevindingen worden verwerkt in het voorstel, of maken 
onderdeel uit van het pre-advies aan de Ondernemersgroep.  

- Het projectteam besluit soms om indicaties door te schuiven naar de volgende ronde of om 
indicaties niet te laten uitwerken / geen prioriteit hebben. Het Projectteam legt een verslag 
van de beoordeling van alle indicaties schriftelijk voor aan de Ondernemersgroep. Dit ge-
beurt tussen de geplande vergaderingen door. Zo kan de Ondernemersgroep het oordeel van 
het projectteam herzien en besluiten dat een indicatie alsnog moet worden uitgewerkt tot 
een projectvoorstel. 

- Tot slot: alle onderzoeksprojecten hebben een begeleidingscommissie waarin telers deelne-
men; vaak ook de netwerkcoördinator van LTO Glaskracht en/of iemand uit het projectteam 
Kas als Energiebron.    

 
De details en formele lijnen 
 
Het programma Kas als Energiebron wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Staatsse-
cretaris van Economische Zaken en het Bestuur van LTO Glaskracht Nederland, dit zijn tevens de fi-
nanciers2. Daar worden de financiële en inhoudelijke besluiten genomen. Op dit niveau zijn uiteraard 
ook de doelen en ambities vastgesteld en de afspraken over de financiële inzet van partijen.  
 
Deze partijen hebben de uitvoering en aansturing gedelegeerd aan het Managementteam KaE 
(Voorzitter LTO GN, MT-lid EZ). Alleen nieuwe afspraken of blijvende meningsverschillen worden 
voorgelegd aan het Bestuur LTO GN en de Staatssecretaris. Binnen de afspraken kan het MT beslui-
ten nemen, ook over financiering van projecten. In totaal is € 5 mln per jaar beschikbaar voor pro-
jecten voor onderzoek, demonstratie en communicatie; de helft van EZ en de helft van de sector. 
Daarnaast heeft EZ nog subsidieregelingen en ‘proof of principle’ budget.  Zie verder bijlage 1. 

                                                           
1
 Termen en groepen in de lijst worden later in deze notitie toegelicht 

2 Het saldo van het PT Energiefonds is ondergebracht bij de stichting Programmafonds Glastuinbouw ten behoeve van Kas als Energiebron 

en met als eis dat projecten ten goede komen van alle ondernemingen in de glastuinbouw. Vanaf 2015 is de stichting de formele financier 
vanuit de sector. Het bestuur van de stichting is een personele unie met het bestuur LTO Glaskracht Nederland. 



 

   

 
 
De Ondernemersgroep Kas als Energiebron heeft een adviserende rol bij de inhoudelijke hoofdlijnen 
van het programma, bij het bepalen van de kennisvragen en de inhoud van de oproep voor projecten 
(calls), en bij het beoordelen van de ingediende projectvoorstellen en projectindicaties. De onder-
nemersgroep geeft advies aan de financiers over het honoreren van de projectvoorstellen. De On-
dernemersgroep bestaat uit  ca. 15 ondernemers, breed samengesteld qua gewassen, regio’s en ex-
pertise. Wilko Wisse van Lans, een tomatenbedrijf, is de voorzitter. Het secretariaat van de Onder-
nemersgroep ligt bij LTO Glaskracht Nederland. 
 
De Ondernemersgroep komt 3 keer per jaar bij elkaar (februari, mei, september) en werkt als volgt: 

- Beoordeling projecten en bepalen advies aan bestuur/financiers. 
- De projecten zijn door het Projectteam KaE (zie verderop) voorzien van een samenvatting, 

opmerkingen en een pre-advies. De Ondernemersgroep bespreekt de projecten en per pro-
ject wordt gestemd over het advies (positief/negatief). 

- De basis voor de behoordeling is of een project valt onder de criteria en inhoudelijke focus 
van KaE, bijvoorbeeld energiebesparing, betere benutting CO2, externe warmte, etc. Pro-
jecten mogen dus bijvoorbeeld niet te veel hangen naar teelt of gewasbescherming.  

- De leden die positief gestemd hebben geven nog hun mening over de prioriteit van het pro-
ject (moet doorgaan, neutraal, kan eventueel wachten) 

- De projecten worden ter vergadering gerangschikt, van meeste stemmen positief naar de 
meeste stemmen negatief en daarbinnen nog de prioriteitsvolgorde.  

- Een lid stemt niet mee over projecten waar hij/zij rechtstreeks bij betrokken is. 
- Bespreking inhoud van de eerstvolgende projectcall en advies aan bestuur/financiers.  

 
Afhankelijk van de beschikbare financiën in de desbetreffende projectronde worden de positieve 
projecten door de financiers gehonoreerd in volgorde van de rangschikking. Ook kan geadviseerd 
worden een project niet voor 100% te financieren, maar deels. Dan wordt een private bijdrage ge-
vraagd van telers (gewascoöperaties) of toeleveranciers. Momenteel worden criteria hiervoor uitge-
werkt. 



 

   

 
 
Het programma wordt ondersteund door het Projectteam KaE. Dit team bestaat uit medewerkers 
van LTO GN en EZ. Het Projectteam bereidt alle vergaderingen voor van het Managementteam, de 
Ondernemersgroep, de Klankbordgroep. Dit houdt in concept-jaarplan, concept-projectcall, beoorde-
ling indicaties, pre-adviezen bij projecten e.d. De leden van Projectteam zijn daarnaast nauw betrok-
ken bij de begeleiding van de projecten die vanuit KaE worden (mede)gefinancierd, ingeval van on-
derzoek samen met de ondernemers in de onderzoeksbegeleidingscommissies. Het Projectteam ver-
zorgt ook de communicatie over het programma en de resultaten via de programma website ener-
giek2020.nu, vakbladen en in bijeenkomsten. Hier vindt u de samenstelling van het Projectteam KaE.  
 
De financiers nemen het advies van de Ondernemersgroep KaE vrijwel altijd over. Maar de financiers, 
overheid en bedrijfsleven dus, houden hun eigen verantwoordelijkheid om te beslissen over de be-
steding. Een enkele keer komt het voor dat een advies niet wordt opgevolgd, door één of beide fi-
nanciers. Partijen proberen altijd om een gezamenlijke lijn te kiezen op de inhoud en ook bij het ho-
noreren van projecten vanuit de 50-50 middelen. Maar ook  in een goede samenwerking komt het 
voor dat je het soms niet eens wordt.  
 
Het is van belang voor het slagen van de energieaanpak om samen te werken met andere organisa-
ties, met als doel elkaars aanpak te versterken en het maatschappelijk draagvlak te borgen. Dit be-
treft onder meer maatschappelijke organisaties, financiële instellingen, energiebedrijven, tuinbouw-
leveranciers en adviseurs. Hiervoor is een start gemaakt met een Klankbordgroep KaE, die de ko-
mende tijd verder wordt aangevuld. De Klankbordgroep heeft een rol als extern adviseur, met name 
om mee te denken over de aanpak op langere termijn (na 2020). Ook wordt ingezet op samenwer-
king en versterking van elkaars aanpak en activiteiten. 
 
Verbinding met Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: Een deel van de EZ middelen (€ 1,1 
mln) komt via de Topsector T&U. De projectkeuze hiervoor verloopt via de call van Kas als Energie-
bron. Het programma Kas als Energiebron is namelijk3 een koepelprogramma van de topsector. De 
                                                           
3
 samen met de energieaanpak in de bloembollen en de paddenstoelen 

https://www.kasalsenergiebron.nl/over-ons/projectteam/


 

   

onderzoekscall van de topsector tuinbouw is daarom excl. energie.  De topsector stelt wel de eis dat 
de sector zelf hetzelfde bedrag in het programma investeert. Dat gebeurt in KaE ruimschoots en het 
meerdere wordt in feite weer gematched met andere EZ-gelden waarmee het totaal in het 50-50 
deel op € 5 mln per jaar komt. 
   
NB.  
De Kennisagenda Aardwarmte wordt op vergelijkbare wijze aangestuurd, maar omdat ook andere 
partijen en financiers dan Kas als Energiebron betrokken zijn, zijn een aparte stuurgroep kennisagen-
da aardwarmte en coördinatiegroep kennisagenda aardwarmte ingesteld.  
 
Een van de bevindingen uit de analyse voor het versnellingsplan aardwarmte is dat onderzoek op 
aardwarmtegebied te versnipperd wordt aangestuurd. Een deel wordt uitgevoerd door Kas als Ener-
giebron (€ 500.000,-), een deel door EZ / TNO (€ 400.000,-, breder dan glastuinbouw), de Europese 
onderzoek aanvragen via Horizon2020 en de losse onderzoeken met ondernemers (BIA, IPC etc.)   
Door alle budgetten samen te voegen, wordt niet alleen het totaal budget vergroot, maar kan de 
aardwarmtesector beter vraag gestuurd onderzoek uitzetten. De Coördinatie groep stelt de onder-
werpen van de Kennisagenda op en beoordeelt / geeft advies aan de stuurgroep over de binnenge-
komen onderzoeksvoorstellen. In deze groep is kennis en ervaring met aardwarmte aanwezig (Plat-
form Geothermie, SODM, RVO, TNO-AGE, DAGO (operators), en is EZ en LTO Glaskracht Nederland 
vertegenwoordigd. In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd de financiers van de Kennisagenda Aard-
warmte: het Ministerie van EZ (Via Agro/KAE en via ED/TNO) en LTO Glaskracht Nederland/KaE. De 
Stuurgroep neemt uiteindelijke besluiten over de onderzoeksvoorstellen en nemen hier het advies 
van de kennis coördinatiegroep in mee.  
Stuurgroep en Coördinatiegroep worden ondersteund door een Onderzoekscoördinator. Voor infor-
matie over het thema aardwarmte binnen het programma Kas als Energiebron kunt u terecht bij het 
Projectteam KaE.  
 

https://www.kasalsenergiebron.nl/over-ons/projectteam/


 

   

Bijlage 1. De basis: afspraken tussen sector en overheid 
 
Kas als Energiebron werkt vanuit energieafspraken tussen de glastuinbouwsector en de overheid. 
Deze zijn geformuleerd in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Daarin 
zijn de doelen en ambities die al eerder waren overeengekomen samengebracht, aangevuld met 
nieuwe financiële afspraken voor de periode 2014-2017. Kas als Energiebron is er voor om de kennis 
en technieken te (laten) ontwikkelen waarmee de glastuinbouwsector, de tuinders dus, de ambities 
en doelen kunnen realiseren. 
 
Ambities  
- In 2020 wordt in nieuw te bouwen kassen op economisch rendabele wijze netto klimaatneutraal 

geproduceerd, dus netto zonder de inzet van fossiele energie; 
- In 2020 zijn voor bestaande kassen teeltconcepten en –technieken ontwikkeld, waarmee op eco-

nomisch rendabele wijze met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011 (inclusief 
inkoop van fossiel geproduceerde elektriciteit), geproduceerd  kan worden; 

- In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energie-
voorziening. 

 
Doelen 
- De glastuinbouwsector zal in 2020 maximaal 6,2 Mton CO2 emitteren, inclusief de CO2-emissie 

van elektriciteitslevering;  
- Per 2020 wordt een energiebesparing van 11 PJ gerealiseerd, zoals afgesproken in het Energieak-

koord.  
 
Opmerking: voor de glastuinbouwsector geldt als doel 6.2 Mon CO2 emissie 2020. Bij overschrijding 
moet de sector aan de overheid betalen. Voor het programma Kas als Energiebron is als doel afge-
sproken om die rekening te voorkomen, dus om de 6.2 Mon te realiseren (via het bevorderen van 
energiebesparing en de inzet van duurzame energie). Dit doel is hierboven bedoeld. 
 
Over de inhoud van het programma Kas als Energiebron is afgesproken dat de focus bij aanvang in 
2014 ligt op vier helder herkenbare onderdelen: versnellingsplan Het Nieuwe Telen, versnellingsplan 
Geothermie, Energiewinst in de regio (bio-energie, CO2, restwarmte), Innovatie doorbraken (verder-
gaande stappen voor energiebesparing en duurzame energie). Zie kasalsenergiebron.nl. 

 

https://www.kasalsenergiebron.nl/over-ons/kas-als-energiebron/


 

   

Financiële afspraken voor de periode 2014 – 2017 
 
Financiering 50-50 voor projecten 
Jaarlijks hebben partijen gezamenlijk € 5 mln beschikbaar voor projecten voor onderzoek, 
demonstratie en communicatie. Bij EZ komt ca. € 1,1 mln via Topsector T&U en ca. € 1,4 mln via de 
beleidsdirectie. Bij bedrijfsleven komt € 2,5 mln uit het restant PT Energiefonds4, en op termijn uit 
andere private middelen. Van het beschikbare budget wordt gemiddeld 30% ingezet op het 
ontwikkelen van innovatie doorbraken en de demonstratie daarvan. Voor deze € 5 mln 50-50 
middelen per jaar wordt globaal de volgende verdeling gehanteerd. 
 

Onderwerp (bedragen in k€) Onderzoek Kennisuitwisseling TOTAAL 

Energie besparen HNT 1.550   500 2.050 

Geothermie    500     50    550 

Energiewinst in de Regio    150   125    275 

Innovatie doorbraken 
(HNT, WKO, Zon, Demo/IDC) 

1.800  1.800 

Overig (communicatie, energiemonitor)    175   150    325 

TOTAAL   5.000 

 
Stimuleringskader 
EZ stelt het volgende stimuleringskader ter beschikking. 
 

Stimuleringskader (in mln euro) 2014 2015 2016 2017 

MEI - - 5.0 5.0 

IMM (voorheen IRE) 7.0  7.0  7.0  7.0  

Aanvulling op garantieregeling aardwarmte 5.0 5.0 - - 

Proof of Principle onderzoek 
(innovatiedoorbraken en grensverleggende 
concepten) 

1.0  1.0  0,5 0,5 

Totaal per jaar 13.0 13.0 12,5 12,5 

 

                                                           
4 NB. Het Energiefonds (5,2 mln)  is eind 2014  overgedragen aan de Stichting Programmafonds Glastuinbouw, opgericht door LTO Glas-

kracht Nederland. 

 


