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 Beste Leden van VNO-NCW West, 

 

Deze weken staan in het teken van de gestegen energieprijzen. Wij kunnen ons goed 

voorstellen dat u zich zorgen maakt over deze ontwikkeling en de consequenties voor 

sectoren, met name de glastuinbouw. VNO-NCW West deelt deze zorgen en wilt u in 

deze brief op de hoogte brengen van onze blijvende inzet voor betaalbare energie. 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Die 

leveren weliswaar een lastenverlichting voor het bedrijfsleven op, maar we hadden op 

verdergaande maatregelen gerekend. 

 

Toelichting stijgende prijzen 

De oorzaak van de mondiale prijsstijgingen is te herleiden tot een combinatie van 

factoren: sterkere groei van de vraag dan verwacht en leveringsproblemen. Het nut 

en de noodzaak van het controleren en aanhouden van voldoende strategische 

voorraden en buffers is weggezakt. Daarom dringen we via VNO-NCW en MKB 

Nederland er bij het kabinet op aan dit onderwerp weer terug op de beleidsagenda te 

zetten. Een en ander in overleg met brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland.  

 

Gasopslag vervult belangrijke functies op de gasmarkt, zoals zorgen voor evenwicht 

tussen vraag en aanbod en voldoende gas voor het hele jaar, ook voor dat ene uur 

met de hoogste vraag tijdens de winter. In de Tweede Kamer heeft twee weken 

geleden een technische briefing plaatsgevonden, waaraan diverse leden van VNO-

NCW hebben meegewerkt. Duidelijk is geworden dat de Europese leveringsmix van 

aardgas een groeiende importafhankelijkheid kent. De Nederlandse gasmarkt is 

veranderd van een exporterende naar een importerende markt. Bij een lange koude 

winter zonder voldoende import wordt de situatie krap, aldus vertegenwoordigers van 

de Gasunie. Een en ander resulteert in een marktprijs die zes keer hoger is in 

vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden in 2020. 

 

Inzet 

De Europese Commissie heeft vorige week woensdag 13 oktober aangegeven dat 

nationale lidstaten als eerste aan de lat staan om de situatie het hoofd te bieden en 

dat behalve consumenten ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) voorzien mag 

worden van steunmaatregelen. Overheden kunnen onder voorwaarden de 

energiebelasting en de btw verlagen. Het VNO-NCW-kantoor in Brussel, dat de 

ondernemersbelangen in Europa behartigt, heeft bijgedragen aan dit resultaat.  

Vrijdag 15 oktober heeft het Nederlandse kabinet steunmaatregelen afgekondigd. ‘De 

brief van het kabinet aan de Tweede Kamer’. Als gevolg van deze maatregelen treedt 

er voor bedrijven een lastenverlichting van in totaal ruim 500 miljoen euro op. Dit is 

voornamelijk voor het mkb.  

 

De inzet van VNO-NCW West is om met partners, zoals Glastuinbouw Nederland, de 

boodschap richting de overheid duidelijk te blijven verwoorden: veel bedrijven, vooral 

in segmenten in de glastuinbouw, gaan failliet als zij geen financiële middelen tot hun 

beschikking hebben. Dit heeft onder meer de op 18 oktober gepubliceerde ABN-AMRO 

analyse, genaamd ‘Hoge energierekening hakt in op bedrijfswinst’, duidelijk gemaakt. 

Het is niet alleen de glastuinbouw, ook de papierindustrie, de zware industrie en de 
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voedingsmiddelenindustrie, alsmede wasserijen en horeca zijn kwetsbaar.  

 

ODE 

Onze inzet is verder gericht op de uitvoering van het in de Tweede Kamer 

aangenomen voorstel tot wijziging van de ODE (Opslag Duurzame Energie)-belasting, 

die kleine en middelgrote bedrijven nu extra hard raakt. Ook hier trekken we 

gezamenlijk op met Glastuinbouw Nederland.  

De situatie van de hoge gasprijzen kan een averechts effect op de energietransitie 

krijgen als verdergaande steunmaatregelen voor het bedrijfsleven uitblijven.  

 

Tot slot 

We nodigen u als lid van harte uit om via uw verenigingsmanager of 

belangenbehartigers (zie de contactgegevens hier) ontwikkelingen en voorbeelden 

kenbaar te blijven maken, zodat wij deze mee kunnen nemen in onze overleggen met 

de landelijke organisatie en betrokken instellingen. De hoge gasprijzen hebben onze 

hoogste prioriteit. 

 

Hartelijke groet, 

  
 Audrey Keukens   

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 
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