
 

   

Visie warmtevoorziening glastuinbouw 2016  
 
De ontwikkeling van warmtenetten staat in het teken van de CO2-reductie en de verminde-
ring van het gebruik van aardgas. Voor glastuinbouwondernemers zorgt warmtelevering 
voor een aanvulling op en vervanging van bestaande mogelijkheden in de energievoorzie-
ning.  
 
De visie van LTO Glaskracht Nederland op warmtevoorziening bevat de volgende hoofdpun-
ten: 
 

 Een grootschalige warmterotonde versterkt de positie van de glastuinbouwsector 
door verhoging van de voorzieningszekerheid, kansen voor kostprijsbeheersing en 
de CO2-reductie van de energievoorziening. Dit kan het imago en de marktwaarde-
ring van de glastuinbouwproducten versterken; 

 De glastuinbouw is naast de gebouwde omgeving een belangrijke, stabiele partij 
voor realisatie van warmtenetten; 

 De aanlegkosten van de warmte infrastructuur vormt de grootste bottleneck. De 
overheid kan een rol spelen bij risicoafdekking en garantstelling; 

 Voor realisatie van grootschalige warmtenetten is een sterke regisseur essentieel. 
Deze rol zou belegd moeten worden bij regionale en lokale overheden (provincie en 
gemeenten). De regionale overheid moet de mogelijkheden krijgen om deze rol te 
vervullen; 

 De glastuinbouw heeft zowel de rol van warmteleverancier als warmtegebruiker; 
 Er moet sprake zijn van aanbod uit diverse warmtebronnen, toenemende verduur-

zaming en inpassing van geothermie; 
 Het ‘open net’ principe (vrije toegang voor warmte aanbieders) en de warmte-

marktplaats (vrije verhandelbaarheid van warmte) zijn uitgangspunt en leiden tot  
optimale benutting van installaties in de glastuinbouw (WKK, warmtebuffers, WKO, 
geothermiebronnen en elektrisch verwarmen (PtH)); 

 De glastuinbouw kan in de regio een verbindende rol spelen bij een stabiele ener-
gievoorziening doordat optimaal gestuurd en geschakeld kan worden tussen elektri-
citeit, gas en warmte; 

 Kleine, binnen de glastuinbouw zelf ontwikkelde warmteprojecten zijn noodzakelijk 
en kansrijk om door onderlinge koppeling te groeien (kralen aan een ketting) en in-
gepast te worden in een groter warmtenet; 

 LTO Glaskracht Nederland stelt menskracht (procesmanager) beschikbaar om glas-
tuinbouwondernemers in clusters te ondersteunen bij het ontwikkelen van de 
warmtevoorziening; 

 De CO2-emissiereductie moet toegerekend worden aan de sector waar het fossiele 
energieverbruik wordt verminderd; 

 Levering van externe CO2 is een randvoorwaarde. Zonder externe CO2 is levering 
van warmte niet haalbaar. 

 
Naast een bijdrage aan de CO2-reductie en voorzieningszekerheid kan via warmtenetten 
ook de kostprijs van energie verlaagd worden. De mogelijkheden daartoe ontstaan met 
name bij integratie van de warmtevoorziening met de elektriciteit- en gasvoorziening via 
de marktplaats. De bijdrage aan kostprijsverlaging wordt beperkt doordat warmtenetten 
en warmtelevering ondersteund moeten worden met een overheidsbijdrage aan de onren-
dabele top. Kenmerkend voor gesubsidieerde energievoorziening is dat deze compenseert 
tot aan de marktprijs maar niet daaronder. 
 



 

   

Het beeld is dat de eerste, meest kansrijke stappen in de warmtelevering bestaan uit: 
 

 De inpassing van de kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte voor levering 
van warmte aan de glastuinbouw via de leiding over West; 

 De inpassing van de warmte uit de Leiding over Oost naar Leiden voor het glastuinbouw-
cluster Zuidplas en deelclusters in Lansingerland; 

 Ontwikkeling van nieuwe bronnen en uitbreiding van het tracé van de RoCa leiding voor 
het totale glastuinbouwcluster Oost (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland). 

 
Vooralsnog bieden deze afzonderlijke stappen nog geen volledige duidelijkheid over de 
perspectieven van een volledige warmterotonde.  
 
Visie levering warmte uit kolencentrales 
Gezien de levering van de warmte aan de glastuinbouw is een heldere visie op de levering 
van warmte uit kolencentrales in het perspectief van de totale realisatie en verduurzaming 
van de warmterotonde van groot belang. De positie die LTO Glaskracht inneemt op basis 
van de algemene visie is dan ook als volgt. 
 

 Bij aanvang van de realisatie van deze eerste stap is er naast de warmte uit de ko-
lencentrales commitment nodig van meerdere andere ‘Rotterdamse’ restwarmte-
bronnen om warmte te gaan leveren via hetzelfde warmtenet. De éénzijdige afhan-
kelijkheid van één bron/leverancier is ongewenst; 

 Bij aanvang van de realisatie is commitment nodig van een voldoende groot aandeel 
duurzame bronnen om warmte te gaan leveren aan hetzelfde warmtenet; 

 Bij aanvang van de realisatie moet groen licht afgegeven zijn voor realisatie van het 
ROAD project voor CO2-opslag waarbij langjarige CO2-opslag en CO2-levering aan 
de glastuinbouwsector is geborgd door volledige realisatie van een op het OCAP 
netwerk aangesloten CO2-seizoensbuffer; 

 Vooraf is volledige duidelijkheid over het concrete warmteaanbod (levering, prijs, 
voorwaarden) noodzakelijk voor complete beoordeling. Ondernemersgroepen zijn 
bereid en beschikbaar om dit vraagstuk te bespreken met vertegenwoordigers van 
de warmte-aanbieders, echter zonder daarmee commitment af te geven namens 
LTO Glaskracht in welke vorm dan ook. LTO Glaskracht zal waar gewenst de onder-
nemersgroepen ondersteunen; 

 Onderdeel van de hiervoor genoemde duidelijkheid betreft een financieringsbesluit 
over de noodzakelijke infrastructuur leidend tot een haalbare businesscase voor re-
alisatie; 

 Een nadere analyse van de ‘CO2 footprint’ van de warmtelevering vanuit kolencen-
trales in vergelijking met de ‘CO2 footprint’ van levering van diezelfde warmte 
vanuit WKK’s in de glastuinbouwsector moet uitwijzen of de warmte uit kolencen-
trales een bijdrage leveren aan de gewenste CO2 reductie.  

 
Voor aansluiting op een grote warmteleiding is de (door)ontwikkeling van distributie- ofwel 
sectornetten noodzakelijk. LTO Glaskracht zal de aandacht de komende tijd meer gaan 
vestigen op het perspectief van deze sectorale netten: 
 

 Nadere analyse samen met ondernemers van de uitwisselingsmogelijkheden van 
warmte in de sector en in clusters; 

 Inventarisatie van ontwikkelingen en wensen bij de achterban bij ontwikkeling van 
sectorale netten; 

 In kaart brengen van (technische) eisen om sectornetten te integreren en aan te 
sluiten tot grotere warmtenetten in de toekomst; 



 

   

 Economische haalbaarheid / gewenste ondersteuning en organisatie van realisatie 
van sectornetten; 

 Betrekken van partners die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie. 



 

   

Bijlage 1 
 

OVERHEIDSBELEID WARMTEVOORZIENING 
 
Het Ministerie van EZ heeft in 2015 een warmtevisie vastgesteld en het beleid rond warmte 
verder geschetst in het Energierapport. Voor de invulling van de rol van de overheid is een 
interdepartementale ‘Warmtetafel’ opgestart met diverse stakeholders, waar ook LTO 
Glaskracht Nederland aan deelneemt. De hoofdpunten zijn: 

 Warmte is onderdeel van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 
2050; 

 Warmte is ook essentieel in verband met de afnemende rol van aardgas, toename 
van importafhankelijkheid en de aardbevingen discussie in Groningen; 

 Het marktmodel en de financiering van de infrastructuur zijn de grootste uitdagin-
gen. Aan de warmtetafel wordt op basis van casussen gesproken over risico’s, fi-
nanciering en contractuele relaties. Ook de mogelijkheden van financiering door de 
overheid komen aan bod; 

 Warmtenetten moeten volgens het ‘open net’ principe worden ontwikkeld. Aan de 
Warmtetafel wordt dit concreter ingevuld; 

 De overheid ontwikkelt een rekenmodel voor het doorlichten van businesscases; 
 De rol van collectieve warmtevoorziening vergt een regionale optimalisatie. De 

keuze om al dan niet een gasnet in stand te houden is lokaal gebonden. Er worden 
kaders ontwikkeld voor de lokale en regionale afwegingen rond toekomstige warm-
tevoorziening leidend tot regionale warmteplannen; 

 EZ gaat de Warmtewet (nu alleen gericht op huishoudens) evalueren; 
 EZ ziet een rol voor de landelijke overheid om het proces in regio’s te ondersteu-

nen. 



 

   

Bijlage 2 
 

WARMTEROTONDE ZUID HOLLAND 
In Zuid Holland is sinds 2013 onder het initiatief ‘Warmterotonde’ een diversiteit aan acti-
viteiten opgestart. Bij aanvang was een belangrijk doel een haalbare businesscase te ont-
wikkelen voor (gedeelten van) de warmterotonde. 
 
Er is sprake van een grote complexiteit van het proces dat moet leiden tot (de eerste stap-
pen in) de warmterotonde. Het navolgende plaatje is het resultaat van de ‘heisessies’ 
Cluster West van januari 2016. 

 
 
Voor de bij ‘Cluster West’ gepositioneerde thema’s wordt een gezamenlijke aanpak ont-
wikkeld. Dit moet zich onderscheiden van de activiteiten van de landelijke overheid, het 
Programmabureau Warmte Koude en de individuele infrastructuurprojecten. 
De ontwikkeling van business cases is gepositioneerd bij de individuele projecten. 
 
Er is een groot bouwwerk ontstaan rondom de Warmterotonde Zuid-Holland: 

 Provinciale discussie onder leiding van Programmabureau Warmte Koude; 

 Regionale inkleding via ‘Cluster West’; 

 Verder opgeknipt in aparte tracés (leiding over west, door het midden, door de haven, 
leiding over oost); 

 Verdere fasering in de tijd per tracé, bv leiding over West: fase A verbinding met glas-
tuinbouw zuidkant Westland, fase B verbinding met noordkant Westland  en fase C ver-
binding met Den Haag. 

 
De individuele projecten zijn: 

 De leiding over West (verbinding van de kolencentrales via Westland naar Den Haag), 
trekkers: Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Westland; 

 De leiding door het Midden (verbinding van AVR naar Den Haag, ook via Westland, maar 
met weinig extra aanbod voor de glastuinbouw), trekkers: Eneco en gemeente Den 
Haag; 

 De leiding door de Haven (met name onderlinge verbinding industrie en sluiting tot een 
ring), trekkers: Havenbedrijf en Warmtebedrijf Rotterdam; 

 De ‘leiding over Oost’ waar de Rotterdamse haven (AVR, industrie) verbonden wordt 
met het Oostland/Zuidplas, Heineken en Leiden; 



 

   

 Optimalisatie van het bestaande RoCa warmtenet. 
 
 

 
 
De voor de glastuinbouw relevante projecten betreffen de ‘Leiding over West’, ‘optimali-
satie RoCa’ en ‘Leiding over Oost’ omdat deze gepositioneerd zijn als kansrijk om de 
warmtevoorziening aan de glastuinbouw te gaan leveren.  
 
Er is een consortium ingericht om de realisatie van de leiding over West ter hand te ne-
men. Naast Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Westland bestaat de participatie uit 
Westland Infra, Engie (voorheen GDF Suez) en Gasunie. Men richt zich op de realisatie van 
een businesscase voor de zomer van 2016. 
 
De trekkers van de leiding over West kijken primair naar verbinding van de kolencentrales 
aan de glastuinbouw en beperken zich tot verbinding met de zuidkant van het glastuin-
bouwcluster. Er is geen aandacht voor: 

 Verbinding via de leiding door de Haven (waardoor aansluiting van de AVR centrale 
mogelijk zou worden); 

 Doortrekken van de leiding verder het Westland in en (uiteindelijke) levering van 
warmte aan gemeente Den Haag; 

 Andere (industriële) warmtebronnen naast de kolencentrales van Uniper en Engie 
(potentiële industriële bronnen liggen veel te ver van het leidingtracé verwijderd); 

 
Het consortium rond de leiding over Oost start in het voorjaar van 2016 met de engineering 
van het leidingtracé. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde is voldoende externe CO2 levering. De ontwikkelingen 
rond het toekomstige CO2 aanbod verlopen gunstiger dan enkele jaren geleden.  
Het ROAD project (CO2 afvang van de Uniper kolencentrale) is aanbeland in een beslissen-
de fase. Na herhaaldelijk uitstel wordt nu voor de zomer van 2016 een investeringsbeslis-
sing verwacht. Daarnaast heeft AVR serieuze plannen om CO2 te gaan afvangen voor leve-
ring aan de glastuinbouw en CO2 opslag. Ook vanuit Amsterdam (AEB en Tata) ontstaan 
kansrijke initiatieven voor levering van CO2. 
Het ROAD project betreft de afvang en opslag van 2 Mton CO2 in een klein leeggeprodu-



 

   

ceerd gasveld net buiten de kust. Na afloop van dit CCS demoproject kan het volle CO2 
veld dienst gaan doen als seizoensbuffer voor de CO2 voorziening door OCAP. Op dat mo-
ment is dit kleine veld niet meer van betekenis voor ROAD / Uniper. Voor de verdere op-
slag van CO2 richt men zich op een groter gasveld verder uit de kust dat in een vervolgstap 
eventueel opgepakt kan worden. 
 
Voor de benutting van het kleine CO2 veld als CO2 buffer voorziening voor de glastuinbouw 
zijn (aanvullend) technisch onderzoek en (aanvullende) investeringen in en rond het gas-
veld noodzakelijk. 



 

   

Bijlage 3 
 

INPASSING VAN KOLENCENTRALES IN DE WARMTEROTONDE 
 
Er zijn diverse vraagtekens en onzekerheden rond de warmtelevering uit kolencentrales. 
 
Er is grote politieke druk om tot sluiting van kolencentrales over te gaan. Een Kamermeer-
derheid heeft de minister van EZ gevraagd voor het eind van 2016 een besluit te nemen 
over de uitfasering van de kolencentrales. Vanuit milieu organisaties (Greenpeace) blijft 
geageerd worden tegen kolencentrales. LTO Glaskracht wordt aangesproken op de ‘lock in’ 
van kolencentrales als deze warmte gaan leveren aan de glastuinbouw. 
 
De kolencentrales draaien in de huidige marktomstandigheden verlies. Mede om deze re-
den heeft E.On de kolencentrales ondergebracht in Uniper, dat binnenkort naar de beurs 
wordt gebracht. Marktomstandigheden, faillissement van Uniper of politieke besluitvor-
ming kunnen leiden tot uitbedrijf name van de centrale. 
 
De eigenaren van de kolencentrales hebben een groot belang bij snelle stappen om tot 
concrete afspraken te komen over warmte- (en CO2-) levering. Daarmee staan zij politiek 
sterker en is er een bijdrage aan de ‘license to produce’.  
 
Een overheidsbijdrage in de onrendabele top van warmtenetten staat op gespannen voet 
met de rol van de overheid in het politieke debat over sluiting van kolencentrales. 
Het is dan ook de verwachting van LTO Glaskracht dat tot het moment dat dit besluit is 
genomen geen besluitvorming mogelijk is over de investering in het warmtenet. 
 
In Westland wordt gewerkt aan een diep geothermieproject (Trias). Voorjaar 2017 wordt 
duidelijk wat de potentie is van dit type geothermie. LTO Glaskracht vindt diepe geother-
mie een zeer waardevolle ontwikkeling. Het biedt in de visie van LTO Glaskracht de moge-
lijkheid om de gehele warmtevoorziening in Westland in afzienbare tijd volledig te ver-
duurzamen op basis van geothermie. Als het eerste Trias perspectief succesvol blijkt dan is 
de verwachting dat de behoefte aan warmte uit kolencentrales wegvalt. Het is in de lijn 
van verwachting dat tot medio voorjaar 2017 – in afwachting van de informatie over het 
Trias project – nog geen definitieve beslissing genomen zal worden over inpassing van ko-
lenwarmte in de warmterotonde. 



 

   

Bijlage 4 
 

SECTORNETTEN 
 
De realisatie van warmtenetten binnen de glastuinbouwsector neemt gestaag toe. Iedere 
geothermiebron levert een warmtenet op in het omliggende cluster. De ervaring leert dat 
de businesscase voor dergelijke sectornetten aantrekkelijk is. Gebruikmaking van de subsi-
die op een warmte-aansluiting in de IMM regeling is voldoende. Deze regeling wordt in de 
loop van 2016 weer opengesteld. Er kan met een transportfee per m3 aardgasequivalent 
een rendabel net gerealiseerd worden. 
Sectorale warmtenetten zijn in het kader van de warmterotonde ‘no-regret’. Een distribu-
tienet is sowieso nodig om de warmte uit de backbone te kunnen transporteren naar de 
bedrijven. 
In de sectorale netten kan volledig geoptimaliseerd worden binnen de sector wat betreft 
inpassing van WKK (belichting en netlevering), geothermie en (in de toekomst) Power to 
Heat. De kennis is al beschikbaar om de netten te realiseren en aan te sturen als een 
‘Energyweb’ tot marktoptimalisatie. Ook warmtenetten zonder geothermie worden kans-
rijker. 
De verduurzaming kan plaatsvinden door de warmtevoorziening te voeden met steeds meer 
geothermie of andere duurzame bronnen. Andersom zullen de warmtenetten de inpassing 
van duurzame bronnen vergemakkelijken. 
Bovendien is (vanuit LTO Glaskracht Nederland geredeneerd) de ontwikkeling en stimule-
ring van sectorale netten landelijk van betekenis, het perspectief beperkt zich niet tot één 
regio. Tegelijkertijd zijn warmtenetten niet altijd de oplossing voor de energievoorziening 
en zijn er diverse individuele alternatieven. 
Als er voordelen zijn te behalen met sectornetten dan kunnen deze als ‘kralen’ in de loop 
van de tijd tot een ‘ketting’ geregen worden om zo een nog groter warmtenet te ontwikke-
len. De configuratie en het technisch ontwerp van de netten vragen wel om onderlinge 
synchronisatie. 
 
Bij de nadere analyse van de potentiële warmte uitwisseling kan gebruik gemaakt worden 
van bestaande kennis en bronnen maar zal vooral de aanwezige kennis van ondernemers 
van belang zijn. De analyse zal zich moeten richten op de grote ontwikkelingen in de ener-
gievoorziening medio 2030-2050, waaronder het areaal, de energievraag per m2, schaal-
grootte van de bedrijven, ontwikkeling van de belichting, het potentieel van duurzaam-
heid, de terugloop van de beschikbaarheid van aardgas, de elektravoorziening, WKK, PtH, 
WKO, CO2- emissie en milieu effecten. 
 



 

   

 

Bijlage 5 
 
VERLAAGDE ENERGIEBELASTING IN RELATIE TOT WARMTELEVERING 
 
De glastuinbouw kent een verlaagde belasting op gasstook in ketels. In het licht van de 
gasprijsdaling tot 13 a 14 eurocent en de lastige businesscase voor grootschalige warmte-
netten steekt weer regelmatig een discussie de kop op om deze lage belasting te schrap-
pen. De simpele gedachte is dan dat verhoging van de energiebelasting leidt tot een verbe-
tering van de businesscase voor restwarmte om zo bij de dragen aan het terugdringen van 
het gasverbruik. 
Bij alle vooroordelen is het van belang de feiten te blijven benoemen: 
- De verlaagde belasting geldt voor ketelgas. WKK gas kent een volledige vrijstelling, net 
zoals kolen en aardgas in elektriciteitscentrales; 
- De verlaagde belasting in de glastuinbouw is ingevoerd om de relatief kleinschalige glas-
tuinbouw bedrijven (in vergelijking met de industrie) economisch te beschermen; 
- De bedrijven die met name geraakt worden door opheffen van de verlaagde belasting zijn 
de kleinschalige gezinsbedrijven met een typisch gasverbruik tussen 20.000 en 300.000 m3 
per jaar die geen gebruik maken van WKK; 
- Het opheffen van de verlaagde energiebelasting zal geen enkele bijdrage leveren aan 
verbetering van de businesscase voor restwarmte omdat de beoogde gebruikers van deze 
restwarmte niet de kleinschalige gezinsbedrijven maar de grootschalige WKK bedrijven 
zijn; 
- Er wordt ook gesproken over een belasting op WKK gas. Dit zou echter aanpassing van de 
wet op de omzetbelasting uit de jaren 60 betekenen waarin is vastgelegd dat op één pro-
duct (elektriciteit) maar één keer belasting wordt geïnd. Anders gezegd een belasting op 
WKK gas zou een even grote belasting op kolen en gas in een elektriciteitscentrale moeten 
inhouden. Wat dit betekent voor de businesscase voor restwarmte is dan de vraag. Het zou 
‘meten met twee maten’ zijn indien alleen op WKK gas een belasting wordt ingevoerd 
maar op kolen niet om zo de inpassing van warmte uit kolencentrales (ten nadele van WKK) 
te bevorderen. 
- Dit staat nog los van de gevolgen voor de concurrentiepositie van de glastuinbouwsector 
bij een dergelijke maatregel. Er zijn juist in diverse lidstaten WKK subsidies van kracht 
voor de glastuinbouw (o.a. in België, VK en Frankrijk). Dit is nu al een concurrentienadeel 
voor de Nederlandse glastuinbouw die door invoering van een WKK belasting nog verder 
aangetast zou worden.  
 


