
 
 

 
 
 
 
Eerste Kamer der Staten Generaal 
Commissie Financiën 
 
 
 
Geachte Commissie, 
 
Tot onze grote verontrusting is de glastuinbouwsector geconfronteerd met een voorstel voor de ODE 
tariefstijging 2020 op elektriciteit die leidt tot ontwrichtende kostenstijgingen tot ruim € 130.000,- 
per bedrijf per jaar. Hierover is enorme ophef ontstaan bij de ondernemers die ons massaal 
aanspreken. De 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 het 
verbruik van elektriciteit van onze glastuinbouwklanten plaatsvindt. 
 
We merken de laatste jaren een omschakeling van aardgas naar (duurzame) elektriciteit voor de 
verwarming van kassen bij onze klanten. Dat gebeurt middels warmtepompen, warmte-koude 
opslag, aquathermie, elektrische boiler, lage temperatuur restwarmte, de daglichtkas en 
terugwinning van kaswarmte. 
 
We verwachten dat deze klanten uit kostenoogpunt weer terugschakelen naar fossiele energie in 
plaats van gebruik van duurzame elektrische verwarming. Een volkomen averechts effect voor de 
energietransitie. Wij maken ons daarbij grote zorgen over ondermijning van het draagvlak bij 
ondernemers voor het Klimaatakkoord en overheidsbeleid in het algemeen. Temeer omdat we 
begrijpen dat deze ODE tariefverhoging op geen enkele wijze onderdeel is geweest van besprekingen 
en afspraken in het Klimaatakkoord 2030.  
 
Ik roep u dan op een oplossing in welke vorm dan om de genoemde tariefstijging ODE voor de 3e 
verbruiksschijf elektriciteit van 50.000 tot 10 miljoen kWh voor de glastuinbouwsector niet door te 
laten gaan en de regering te verzoeken in overleg met de glastuinbouwsector tot alternatieven te 
komen die wel recht doen aan de uitgangspunten van het Klimaatakkoord 2030 en de inspanningen 
voor de energietransitie. 
 
We hopen op uw inzet voor deze ernstige kwestie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter van den Berg 
Namens AgroEnergy en Eneco Zakelijk 
 

 

 


