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Samenvatting
Energiebesparing indeglastuinbouwsector is méér danalleeneentechnischverhaal.Uiteindelijk bepalen
ondernemers zelf inhoeverre zijeeninvestering op ditterrein doen,ofdatzijhunwerk-of teeltwijze
aanpassen.Devraag iswelkefactoren bijdeze keuzeeenbelangrijke rol spelen.Praktijkonderzoek Plant&
Omgeving B.V. heeft daaromeenonderzoek gedaan ominzichtte krijgenindemotievendiehetgedragvan
ondernemers indeglastuinbouw beïnvloeden bijhetinvesteren inenergiebesparende maatregelen.
Indit onderzoek iseenenquête opgesteld eninaugustus 2001verspreid onder eenwillekeurige steekproef
van 100tomatentelersinNederland.Deenquête bevatvragen over enkele algemene bedrijfsgegevens,
motievenvoor hetdoenvan(energie)investeringen enveranderingen door degedaneinvesteringen,
informatiebronnen,entoekomstplannen.
Erzijn24 bedrijvendie uiteindelijk deenquêtehebben ingevuld enteruggestuurd. Dezebedrijvenzijnminof
meerverspreid over heel Nederland,welligthetmerendeel inhetZuidHollandsGlasdistrict. Meteen
gemiddelde oppervlakte van2,8 ha,zijndebedrijven ietsgroter danhetlandelijkegemiddelde van2,5 ha.
Hetgemiddelde gasverbruik vandebedrijven in2000 is 57 m3per m2.Degemiddelde leeftijdvande
ondernemers is43jaar.Vanalle 24 bedrijven hebbener 4 eenopvolger,voor 15 isdit(nog)onbekend en5
hebbengeenopvolger. Inhetonderzoek blijkt hetgasverbruik vandeonderzochte bedrijvendeelste
verklaren door verschillen indeglasoppervlakte en/of hetgemiddelde bouwjaar.
Bijhetdoenvaninvesteringen inhetalgemeen(aldanniet op hetterreinvanenergie) blijken demotieven
terugverdientijd,continuïteitvanhetbedrijf, productie, productkwaliteit enarbeidsverminderingzeer
belangrijk te zijnvoor detomatentelers. Milieugerichtheid,moderniteitverbetering endemogelijkheidom
wettelijke normente behalenzijneveneens belangrijk, zij het iriiets mindere mate.Enigebetekenis kent
mentoe aansamenwerkingsmogelijkheden, imagoverbetering, subsidiemogelijkheden endehoogtevan
investering.Hetminst belangrijk wordendemogelijkheden gevonden omeeninvestering eerst opkleine
schaal uitte kunnenproberen.
Demeeste bedrijvendieaanhetonderzoek hebbenmeegewerkt, hebbenooitgeïnvesteerd ineen
rookgascondensor, eenwarmtebuffer en/of nieuwe glasopstanden,gevolgddoor energieschermeneneen
nieuweketelinstallatie. Hetenergieschermendenieuwe ketelinstallatie zijndemeestvoorkomende
maatregelen/investeringendie meer danvijfjaar geleden zijngedaan.Deafgelopenvijfjaar isvooral
gekozenvoor maatregelen alseenwarmtebuffer, eenrookgascondensor, nieuweglasopstandenof
temperatuurintegratie.
Demotieventerugverdientijd,productie,continuïteit vanhet bedrijf enverbeterenvande productkwaliteit
scoren hethoogste alsmotivatie voor nieuweenergiebesparende maatregelen.Hiernavolgenals
belangrijkefactoren defiscale aftrek-ensubsidiemogelijkheden, dehoogtevandeinvestering,wettelijke
normenbehalen,arbeidsvermindering,moderniteitoppeilhoudenenmilieugerichtheid.Hetverbeterenvan
hetimago of uitstralingvanhetbedrijf speeltenige rol bijhetdoenvanenergiebesparende investeringen.
Nauwelijksvanbelang is hetmotief samenwerking met anderen.Demoderniteit vanhet bedrijf oppeil
houdenisvoor eendeelvandebedrijvenbelangrijk, voor eendeelvandeandere bedrijvenis hetnauwelijks
belangrijk. Demogelijkheid omvooraf te experimenterenwordt door demeeste bedrijven niet belangrijk
gevonden.
Demotieven samenwerking (clustering) enarbeidsvermindering en-verlichtingworden minder belangrijk
gevonden bijenergie-investeringen of-maatregelen danbijinvesteringen inhunalgemeen.Leeftijden
opvolgingspelen enige rol bijhetdoenvaninvesteringen. Demotieven 'verbeteren vanhetimago ende
uitstraling'en'mogelijkhedenvoor samenwerking'spelenbijdealgemene investeringenvooral meevoor
tuindersjonger dan35jaar enouder dan50 mét opvolger. Milieugerichtheid isbelangrijker bijdeoudere
ondernemers (ouder dan50)endanmetnamevoor debedrijvenwaarbijeenopvolger bekendis.

Dehoogte vaneeninvestering endefiscale aftrek-ensubsidiemogelijkheden zijnhetminst belangrijk voor
detuinders tussen 35 en50jaar.Voor henisdeterugverdientijd welrelatief vaker vanbelang.De
terugverdientijd isookvakervanbelangrijk voor detuinders ouder dan50jaar, met opvolging.Continuïteit
vanhet bedrijf isvoor alletuinders belangrijk, zijhetiets minder vaak bijdetuindersjonger dan35jaar.
Arbeidsverminderingspeelt minder vaakeenrol bij detuinders ouder dan50 mét eenopvolger.
Hetoppeilhoudenvandemoderniteit vanhetbedrijf inverband mettoekomstige verkoopbaarheid speelt
vooralvoor tuinders ouder dan50jaar meteenopvolger.Waarschijnlijk gaathethiervooralomhet
levensvatbaarheid houdenof makenvanhet bedrijf voor detoekomstige generatie.
Leeftijd enopvolging spelenook meevoor maatregelen ophetterreinvanenergie. Milieugerichtheid isdan
vooral belangrijk voor detuinders ouder dan50 mét opvolger. Dehoogtevaneeninvestering endefiscale
aftrek- ensubsidiemogelijkheden bleek hetminstvaak belangrijk voor de35tot 50jarigen.Terugverdientijd
isvoor energiebesparing minder vaakvanbelangdanbij investeringen inhetalgemeen.Hetoppeilhouden
vande moderniteit isvooral belangrijk voor detelers ouder dan50.
Delaatste energiebesparingsinvestering isvoor bijna dehelft vandeonderzochte bedrijvenhet
energiescherm. Ookwarmtebuffer, rookgascondensor, temperatuurintegratie,eennieuwekaseneenopen
buffersysteem zijnals laatste investering genoemd.Bijhetinvesteren inenergieschermenwerdende
terugverdientijd, subsidiemogelijkheden, continuïteitvanhetbedrijf, milieugerichtheid enwettelijke normen
te behalenalsbelangrijkste overwegingfactoren genoemd.Hiernavolgen deinvesteringshoogte enhet
verbeteren vandeproductkwaliteit enproductie,
Bijhetinvesteren indewarmtebuffer zijndeproductie, decontinuïteitvanhetbedrijf endehoogtevande
investering de meest belangrijke motieven.Daarnawordenterugverdientijd en subsidiemogelijkheden
genoemd.
Voor de rookgascondensor blijktvooral deterugverdientijd ergbelangrijk te zijn.Ookdehoogtevande
investering, subsidiemogelijkheden, continuïteit vanhet bedrijf enwettelijke normen behalenzijnbijdeze
investeringvanbelang.
Debelangrijkste motievenbijtemperatuurintegratie zijndeterugverdientijd endecontinuïteitvanhet bedrijf.
Motievenalsmilieugerichtheid,uitstralingvanhetbedrijf enhetbehalenvanwettelijke normenziende
tuinders opvallendgenoeg niet alsbelangrijk.
Bijdeaanschaf vaneennieuwe kaszijndeterugverdientijd,subsidiemogelijkheden, arbeidsvermindering en
productie vangroot belangvoor detelers.Ookdecontinuïteit vanhetbedrijf is belangrijk.
Voor deaanschaf vaneenopenbuffersysteem wordendehoogtevandeinvestering,continuïteit vanhet
bedrijf, moderniteit enhetbehalenvanwettelijke normenalsbelangrijkgezien.
Eenruime meerderheid(73%)geeft aantevredente zijnmet dedoor henalslaatst verrichte
energiebesparende maatregel.Degenendie nietzotevreden zijn, zijnditvooral doordat de operationele
(dagelijkse) bedrijfsvoering en/of hetmanagement op hunbedrijf inmeer of mindere mateisveranderd.
Teelttechnische veranderingen envochtregulatie worden alsdegrootste belemmeringen ervaren.Hierna
volgttijdenmoeitevoor detuinder. Voor geenvandeondernemers ishetechtte ingewikkeldgeworden.
13 ondernemers hebbenplannenomhetkomendejaar te gaaninvesteren inenergiebesparende
maatregelen. Demeestevanhendenkendanaaneenenergiescherm.Anderen noemen KeBuS,nieuwe
glasopstanden,openbuffersysteem, condensor enklimaatcomputer.
Detelers haleninformatie over energiebesparende investeringen enmaatregelen meestaldicht bijhuis:bij
collega-tuinders,vertegenwoordigers vantoeleveranciers enverschenenvakbladartikelen.Vrijwelalle
bedrijven zijntevredenmetdeinformatie dieopdeze manier werdverkregen.Inééngevalisrelatief langop
informatie gewacht.Voor eensuccesvolle introductie vannieuwe energiebesparende mogelijkheden ishet
daarom belangrijk datnieuwe informatie opditterreintijdig bijdeze intermediairs aanwezigis.

Detelers gevenaanhetbelangrijk te vindendatvoorbeeldprojecten (aldannietindepraktijk) bekeken
kunnenworden endat zemakkelijk informatie over onderzoeksresultaten endepraktische toepasbaarheid
vaneenmaatregel of investering kunnenvinden.
Vandeondervraagde telers is29% tevredenmet huidige beleidsinstrumenten. Deoverigenwillenmeer
wordenondersteund met subsidies eneventueel nieuwetechnische ontwikkelingen (38%),vindt datde
wetgeving onduidelijk is(29%)of dat desubsidieregelingen verouderdzijn(13%).8%vindt datvanbeleid
geensprakeis.
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Inleiding

1.1

Achtergrond

Deglastuinbouw heeft metdeoverheideenmeerjarenafspraak gemaakt omtot eenbetereenergieefficiëntie te komen.Hiertoe zijnvele nieuwetechnischetoepassingen ontwikkeld.Energiebesparing inde
glastuinbouwsector isechter méér danalleeneentechnischverhaal.Deontwikkelingvaneennieuw
technisch hulpmiddel leidt immers nietvanzelftot energiebesparing. Uiteindelijk bepalenondernemers zelf
inhoeverre zijeeninvestering opditterrein doen,ofdat zijhunwerk-ofteeltwijze aanpassen.Devraagis
welkefactoren bijdeze keuze eenbelangrijke rolspelen.
HetLEIheeft insamenwerking met KNNMilieuenIVEMeenverkenninggedaannaar demogelijkhedenvoor
gedragsonderzoek voor energie-efficiëntie indeglastuinbouw [Verstegen et. al.,2000]. Hieruit zijnvele
onderzoeksvragen naarvorengekomen.Dezeonderzoeksvragen vormen uitgangspuntenvoor verder
onderzoek naar met namedeinvesteringsmotieven vantuinders bijenergiebesparende maatregelen. Eris
voor gekozenomdezeinformatiete achterhalen middels eenenquête(ziehoofdstuk 2).Devoordelenvan
eenenquête zijnsnelleverwerking,anonieme deelnamevandetelers enhetleverenvanharde cijfers
[Barteldset. al.,1989].

1.2

Doelstelling

Doelvanditonderzoek isinzichtte krijgenindemotievendiehetgedragvanondernemers inde
glastuinbouw beïnvloeden bijhetinvesteren inenergiebesparende maatregelen optactisch enstrategisch
niveau.

1.3

Opbouw rapport

Ditrapportbeschrijft hetonderzoek datisverricht ommeer inzichtte krijgenindefactorendiehetgedrag
vanondernemers isdeglastuinbouw beïnvloeden.Allereerst wordt inhoofdstuk 2dewijzewaarophet
onderzoek isaangepakt beschreven.Hoofdstuk 3geeft vervolgens eenoverzicht vanderesultatenvande
gehoudenenquête. Inhoofdstuk 4 wordt over deresultaten gediscussieerd. Hoofdstuk 5bevat conclusies
enerwordenaanbevelingenvoor eenmogelijk vervolgonderzoek gedaan.Tenslotte iseenbijlage methet
enquêteformulier toegevoegd.

Methode

2.1 Enquête
Voor ditonderzoek iseenenquête opgesteldommeer inzichtte krijgeninfactoren diedebesluitvormingen
hetgedragvantelers beïnvloeden bijinvesteringen inenergiebesparende maatregelen.Devragen indeze
enquêtezijngebaseerd opderesultatenvaneenverkennendgedragsonderzoek door hetLEI[Verstegen
et.al., 2000].Alsresultante vanhetgedragsonderzoek zijneenaantalonderzoeksthema's en-vragen
geformuleerd.Uitonderzoeksthema 2 zijndevolgende vragen behandeld indit onderzoek:
• Welke motieven/prikkels zettentuinders aantot het beschouwenvan investeringsopties?
• Welkemotieven/prikkels zettentuinders aantot hetbeschouwenvanuitsluitend energiebesparende
investeringsopties?
• Welke motieven/prikkels zettentuinders aantot hetbeschouwenvanéénspecifieke energiebesparende
investeringsoptie?
• Welkeverschillen zijnertussentuinders voor watbetref huninvesteringsmotieven enreactie(snelheid)
op investeringsprikkels
Ookisrekeninggehouden metonderzoeksthema 1betreffende degedragsrelevante typeringenvan
tuinders. Hierinismet namedevolgendevraagbekeken:
• welke indelingenvantuinders zijnrelevantomverklaringentegevenvoor adoptie engebruikvan
energiebesparingsopties?
Verder zijndevolgende algemene onderzoeksvragen meegenomen:
Welke informatiebronnen gebruikentuinders bijwegingvankenmerkenvaneeninvesteringsoptie?
Watisdekwaliteitvande informatiebronnen?
Welke kenmerkenvandeinvesteringsoptie speleneenrolbijdeinvesteringsselectie vantuinders?
Welk belanghechtendetuinders aandeverschillende kenmerkenvande investeringsoptie?
Hoeeffectief zullendegeselecteerde beleidsinstrumenten zijnvoor deverschillende typentuinders?

Dezekeuze uit deverkenningvanhetLEIisvoornamelijk gebaseerd opdemogelijkhedenvanhetenquêteonderzoeksinstrument. Deoverige onderzoeksvragen zijnte complexomzonder persoonlijke toelichting
aantelers ineenvragenlijstvoorte leggen.Deonderzoeksvragen over operationele besluitvorming zijnook
niet meegenomen aangezien hiervoor eenintensiever enherhaaldonderzoek meer geschiktis.
Deuiteindelijke enquête bestonduitvier onderdelen,namelijk:
1) eenaantalalgemene gegevens over het bedrijf,
2) motievenvoor hetdoenvan(energie)investeringen enveranderingen door degedaneinvesteringen,
3) informatiebronnen,en
4) toekomstplannen.
Inbijlage 1isdeenquête inzijngeheelopgenomen.
MetmedewerkingvanLTOGroeiservice zijn 100willekeurige adressenvantomatentelersgeselecteerd.
Dezebedrijvenwarenverspreid over heelNederland.Aanelkvandebedrijvenismedioaugustus 2001een
enquête,eenbegeleidende brief enantwoordenveloptoegestuurd.
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2.2

Gewaskeuze

Voor eengoede enzinvolle gegevensanalyse, ishetvanbelangdat dete enquêteren bedrijven enerzijds
minimaalverschillen inteelt enbedrijfskenmerken,maar anderzijds tochvoldoendeverschillenwat betreft
investeringsgedrag. Daaromisgekozenvoor eensteekproef onder bedrijvenmet hetzelfdegewas.
Indit gevalvoor bedrijven metalshoofdgewas tomaat. Ditgewas heeft inNederland eengroot areaal(±
1100 ha),enheeft bovendieneenhoog energieverbruik.
Erzijnindepraktijk zowelbedrijven met, alsbedrijvenzonder energieschermen. Bijveeltomatentelers
bestaattwijfel over hetnutvandezeinvestering. Deverwachting isdatde keuze omwelof niet schermen
voor eenbelangrijk deel bepaaldwordt door hetinvesteringsgedrag vande ondernemer.
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Resultaten
Indit hoofdstuk wordendeuitkomstenvandegehoudenenquête gepresenteerd. Degegevens hebben
betrekking opdegegevensvan24 bedrijvenwaarvan deenquête retour isontvangen.

3.1 Algemenebedrijfsgegevens
3.1.1

Bedrijfskenmerken

Tabel 1geeft eenoverzichtvandebelangrijkste gegevens per bedrijf.Hetgaatomdeglasoppervlakte (incl.
lengte enbreedtevanhetbedrijf), hetgemiddelde bouwjaar enhetgasverbruik voor hetjaar 2000.
Tabel 1. Enkele kenmerken vande deelnemende bedrijven

Nr.

Vestiging

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Utrecht
Limburg
Utrecht
NoordBrabant
ZuidHolland
ZuidHolland
Limburg
ZuidHolland
NoordBrabant
Limburg
Limburg
NoordBrabant
Limburg
ZuidHolland
NoordBrabant
Friesland
ZuidHolland
ZuidHolland
ZuidHolland
ZuidHolland
NoordBrabant
Drenthe
NoordBrabant
Gelderland

22
23
24

Glasoppervlakte
(m2)

Lengte(m)

Breedte(m)

200
128
163
144
150
250
212
122
137
104
122
240
180
192
390
174
250
200
320
275
150

600
70
153
139
133
56
165
96
132
67
98
133
139
156
203
148
120
150
63
160
129

120
180
200

94
83
119

120000
8960
25000
20000
20000
14000
35000
11700
18105
7000
11949
32000
25000
30000
79000
25540
30000
30000
20000
44000
19280
11300
15000
23700

Gemidd.
Bouwjaar

Gasverbruik 2000
(m 3 /m2)

1991
1980
1984
1997
1990
1989
1997
1994
1990
1986
1998
1993
1996
1997
1988
1996
1993
1988
2000
2001
1992
1976
1996

Vestigingsplaats
Dedeelnemende bedrijvenzijnminof meer verspreid over heelNederland.Demeeste bedrijvenkomenuit
hetZuidHollands Glasdistrict.
Glasoppervlakte
Degemiddelde glasoppervlakte vanallebedrijvenis 2,8 ha.Ditligt aandehoge kanttenopzichte vande
landelijke gemiddelde van2,5 ha.
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33
63
52
55
65
57
50
58
28
57
55
58
56
57
56
55
56
55
62
60

Gemiddeldbouwjaar
Degemiddelde leeftijdvande kassenisnegenjaar. Deoudste kas is uit hetjaar 1976 endenieuwste uit
hetvoorjaar van 2001.
Tabel2.Overzicht van

het ondernemersleeftijd van 24onderzochtebedrijven en het opvolgerbekendheid.

Bedrijf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Leeftijd

45

55

33

40

65

35

33

38

31

55

38

35

59

39

30

40

56

52

44

43

28

36

60

46
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Gasverbruik
Watbetreft hetgasverbruik zijndegegevensvan20 bedrijven bekend.Deoverigevier bedrijvenhebben
dezegegevens nietvermeld.Hetgemiddelde gasverbruik vandeze 20 bedrijven over hetjaar 2000 is 57
m3 pervierkante meter. Twee bedrijven hebbeneenextreem laaggasverbruik; inhetenegevalkomt dat
omdat eengedeelte vanhetjaar slaophetbedrijf wordt geteeld,inhetandere gevaldoordat erteeltvan
uitgangsmateriaal plaatsvindt op het bedrijf.
Leeftijdondernemer(s)
Degemiddelde leeftijd vandeondernemers is43jaar. Dezeligt indebuurtvanhetlandelijke gemiddelde
(44jaar; bron:LEI).
Opvolging
Intabel 2 isvanalle bedrijveninhetonderzoek deleeftijdvandeondernemer endeeventuele bekendheid
overtoekomstige opvolgingweergegeven.
Vande24 onderzochte bedrijvengevener 4 aandater eenopvolger voor hetbedrijf bekendis.Voor 15
bedrijven isdit nogonbekend.Vijf bedrijven hebbengeenopvolger.

3.1.2

Bouwjaar engasverbruik

Hetgasverbruik enhetgemiddelde bouwjaar vanelkbedrijf zijnintabel 1weergegeven.
Vanéénbedrijf (6)washetbouwjaar niet bekend.Vier bedrijven(4, 5, 20 en21) hebbengeengegevens
over
hetgasverbruik ingevuld.Opéénbedrijf (7)washetgasverbruik hoger danhetgemiddelde (57 m3)plusde
standaarddeviatie. Hettotaal gasverbruik pervierkantemeter lagoptwee bedrijven(1en 11)lager danhet
gemiddelde minus destandaarddeviatie. Dezeacht bedrijvenzijnbijdeverdere analyse buiten beschouwing
gelaten. Deresultaten zoals indeze endevolgende paragraaf zijnbeschreven,zijngebaseerdopde
gegevensvanderesterende 16bedrijven.
Infiguur 1zijnhettotale gasverbruik per m2in2000 enhetgemiddelde bouwjaar vandeze 16 bedrijven
uitgezet. Opvallendisdatdetwee(2en23)bedrijvenmethethoogste gasverbruik per m2tegelijkertijdde
oudste bedrijven inhetonderzoek zijnmet eengemiddelde leeftijdvanruim 20jaar. Bijtwee bedrijven(3en
9)ligt hettotale gasverbruik per m2ruimonder hetgroepsgemiddelde van57 m3.Dezebedrijven zijnwat
betreft leeftijd echter zeerverschillend (bouwjaar 1984. resp. 1994).Voor alleandere bedrijven geldt dat
hetgasverbruik per m2minof meervergelijkbaar is.Dezebedrijven zijnallenjonger dan 15jaar.De
tendens isdathetgasverbruik lager isbijdejongerekassen.
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Figuur 1. Gemiddeldebouwjaar engasverbruik vandegeanalyseerde bedrijven (n=16).

3.1.3

Glasoppervlakte engasverbruik

Tabel 1geeft eenoverzichtvandeglasoppervlakte enhetgasverbruik vandeonderzochte bedrijven.
Bijdegegevensanalyse zijndezelfde uitgangspuntenvoor hetgasverbruik gebruikt alsinparagraaf 3.1.2.
Ooknukonden8 bedrijven(1,4,5,7,11,15,20 en21)nietindeanalysewordenmeegenomen.Degegevens
vandeoverige 16bedrijvenzijnwelverder geanalyseerd.
Intotaalzijner 11vande 16 bedrijvenwaar hettotale gasverbruik rondhetgemiddelde vande
onderzochte groep(57 m 3 /m2)ligt. Deoverige 5bedrijven(2,3,9,23 en24)met eeniets hoger of lager
gasverbruik zijnsterk variërend inhetglasoppervlakte. Degegevens vande 16 bedrijven zijninfiguur 2
grafischweergegeven.

3.1.4

Conclusies

Hetgasverbruik kaninzijnalgemeenheid afhankelijk zijn van:
• hetgemiddelde bouwjaar vandekas
• deglasoppervlakte.
Dezeafhankelijkheid blijkt uitdeanalyse die inditonderzoek isuitgevoerd metdegegevensvan24
tomatenbedrijven;verschilleninhetgasverbruik warendeelsteverklarendoor verschilleninde
glasoppervlakte en/of hetgemiddelde bouwjaar (ziefiguur 1en2).Degegevens vaneenaantal bedrijven
kunnennietwordenmeegenomen indeanalysevanwegete sterk afwijkendewaarden.
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3.2

Investeringen:motieven engevolgen

Indezeparagraaf wordendemotievenvaninvesteringen inhetalgemeeneninvesteringenin
energiebesparende maatregelen beschreven.Demotieven enhunbelangzeggen hetmeestover het
gedragvaneentuinderta.v. energiebesparing. Dezekenmerkenworden ingrafiekenvergelekentussen
tuinders met eenverschillend scalavanenergiebesparende maatregelen. Uitkomsten daarvanworden
geanalyseerd envervolgenswordenenkeleconclusies getrokken meteenaantalaanbevelingen.

3.2.1

Investeringen inhetalgemeen

Omzichtbaar te makeninhoeverre bepaalde motieveneenrol spelenbij hetdoenvaninvesteringen inhet
algemeen,isaandeondernemers gevraagd ditvoor eenaantalmogelijke motievenweerte gevenopeen
schaalvan 1tot 5(niet belangrijk tot zeer belangrijk). Naast eenaantal"economische" motievenzijnook
motievenophetterreinvanteelttechniek enmilieuenbeleidvoorgelegd.
Vanalle24 bedrijvenwarendegegevens bruikbaar voor nadere analyse.Intotaal zijninhetonderzoek 13
motievenvoorgelegd aandetelers. Descores vandeze motievenzijnvervolgens geanalyseerd. Figuur 3
geeft eenoverzicht vanalle motievendie indeenquête zijngetoetst endematevanbelangrijkheidvoor de
bedrijven bijhetdoenvaninvesteringen inhetalgemeen.Hieronder wordenderesultaten per motief kort
toegelicht.
Terugverdientijd
Erzijn 12ondernemers diedeterugverdientijd vaneeninvestering alszeer belangrijk beschouwen,7
ondernemersvindenheteenbelangrijk motief, enbij 3 ondernemers speelt dit motief enigszins eenrol.
Slechts 2ondernemers vindendatterugverdientijd nauwelijks betekenis heeft bijhetdoenvan investeringen
inhetalgemeen.Hieruit kanworden afgeleid dat bijinvesteringen,aldannietop hetterreinvanenergie,de
terugverdientijd over hetalgemeen zwaar meeweegt; deondernemers willenhetgeïnvesteerde geld ineen
zokort mogelijke periodeterugverdienen endaarmee derendabiliteit vanhetbedrijf op peilhouden.
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Hoogtevandeinvesteringen
Intotaal zijner 8 ondernemers die dehoogtevandeinvestering belangrijk vinden.4 ondernemersvinden
datdehoogtevandeinvestering zelfs zeer belangrijk isVoor 9 ondernemers is dit enigszins eenbelangrijk
motief. De3 overige ondernemers gevenaandatdit motief nauwelijksinvloedheeft ophunbeslissing.

Figuur3.Hetbelangvan verschillendemotievenbijhetdoen vaninvesteringeninhetalgemeen(n=24).

Fiscaleaftrekmogelijkhedenensubsidies
7 ondernemers beschouwenfiscale aftrekmogelijkheden of subsidies alszeer belangrijk motief. Eeneven
groot aantalvindt hetbelangrijk terwijl 9 hier "enigszins"hebbengeantwoord. Eenondernemer
beantwoordde dezevraagmet nauwelijks belangrijk.
Continu/' telt vanhetbedrijf
Watbetreft decontinuïteitvanhetbedrijf, vindt eengroot aantalondernemers deze overwegingfactor
belangrijk (12)enzeer belangrijk(lO). Slecht 2vande24 onderzochte bedrijvendenkt datcontinuïteiteen
beetje (enigszins) rolspeelt bijdeoverwegingen.
Moderniteitoppeilhouden
Zeer opvallend isdateengroot aantal(13) ondernemers demoderniteit i.v.m.deverkoopbaarheidvanhet
bedrijf alseenbelangrijk motief beschouwt. Drieondernemers vondendatdit motief zeer belangrijk,
enigszins ennauwelijks betekenis heeft bijdeinvesteringen inhetalgemeen.Intotaalwarener 2
ondernemers die moderniteit vanhetbedrijf nietinhetoverwegingproces nemen.
Arbeidsverlichting
Arbeidsverminderingwordt door 12ondernemers eenbelangrijk motief gevonden bijhetdoenvan
investeringen. 9vande24vindenhetzeer belangrijk terwijl slechts 2 respectievelijk 1aangevendat
arbeidsverlichting enigszins respectievelijk nauwelijkswordtoverwogen.
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Productkwaliteit
Deproductkwaliteit wordt door eengroot aantalondernemers alseenbelangrijke (1lx) of zeer belangrijke
(12x) overwegingfactor beschouwd.Eénondernemer vindt dat productkwaliteit, bij investeringen inhet
algemeen,enigszins eenrolspeelt.
Productie
Evenalsproductkwaliteit wordt deproductie bijdemeerderheidvandebedrijveneenbelangrijk (11)enzeer
belangrijk (11)motief gevonden.Voor 2 bedrijven isditmotief enigszinsvanbelangbijhetdoenvan
investeringen.
Mogelijkheidomeerstopkleinschaaluitteproberen
Dezeoverwegingfactor werd alsniet(5),nauwelijks (7)tot enigszins(7)gewaardeerd. Erwaren
daarentegen 5ondernemers diede mogelijkheid omdeinvestering eerst opkleine schaalophetbedrijf uit
te proberenwelalseenbelangrijke factor meenemen.
Milieugerichtheid
Onder ditmotief werd bijv. lagere C02 uitstoot enmilieuzorgsystemen begrepen. 11 ondernemers
beschouwen hetalseenbelangrijke overwegingfactor tegen8 dieenigszins alsantwoord hebbengekozen.
5 ondernemers vindenhetzeer belangrijk motief.
Samenwerking
Samenwerkingmetandere bedrijven,aldannietophetterreinvanenergie,heeft bij 11ondernemers
enigszinsbetekenis.8 ondernemers vindendesamenwerkingsmogelijkheideenbelangrijk motief bijeen
investeringsoptie. Deoverige 5vindenhetnauwelijks(3x)ofjuist zeer (2x) belangrijk.
Uitstralingvanhetbedrijf
Hetverbeterenvanhetimago endeuitstralingvanhetbedrijf door hetdoenvande investering, isbij9
ondernemers eenbelangrijke enbij9 alsenigszins belangrijke overwegingsfactor, terwijl 5dit motief zien
alszeer belangrijk. Slechts bijéénondernemer heeft dit nauwelijksbetekenis.
Wettelijkenormenbehalen
Tienbedrijvenvindendit eenbelangrijk enzeszelfs zeer belangrijk motief omte investeren.Hetbehalen
vanwettelijke normenwerd door 6 ondernemers enigszins eenbelangrijk motief gevonden bijhetdoenvan
investeringen. Eenondernemer vindt hetnauwelijks belangrijk, éénhelemaal niet belangrijk.
Conclusiesen discussie
Terugverdientijd,continuïteit vanhetbedrijf, productie, productkwaliteit enarbeidsverminderingblijkenbij
hetdoenvaninvesteringen inhetalgemeen (aldannietop hetterreinvanenergie) zeer belangrijk te zijn
voor detomatentelers. Milieugerichtheid, moderniteitverbetering endemogelijkheid omwettelijke normen
te behalenwordeneveneens alsbelangrijk beschouwd,zijhetiets minder belangrijk.
Enigebetekenisvanbelangwordt ertoegekend aansamenwerkingsmogelijkheden, imagoverbetering,
subsidiemogelijkheden endehoogtevaninvestering.
Deexperimenteermogelijkheden (d.w.z.het opeenkleinschalig niveaueerst uit kunnenproberen)vaneen
bepaalde investeringsoptie worden het minst belangrijkgevonden.
Globaal kangezegdwordendat:
• Economische enteelttechnische motievenworden,bijhetdoenvaninvesteringen inhetalgemeen,als
belangrijk tot zeer belangrijkgezien.
• Sociaalenmaatschappelijke motievenwordenalsbelangrijk beschouwd,hetdoenvaninvesteringenin
hetalgemeen.

3.2.2

Energiebesparende maatregelen

Figuur 4 geeft eenoverzicht vandeenergiebesparende maatregelen diedegeënquêteerde bedrijvenooit
hebbengenomen.Hierbijiseenonderscheid gemaaktinmaatregeleneninvesteringendiedeafgelopenvijf
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jaar zijngedaanenmaatregelen die allanger danvijfjaar geledenzijngenomen.Duidelijk isdat demeeste
bedrijvenooit hebbengeïnvesteerd ineenrookgascondensor, eenwarmtebuffer en/of nieuwe
glasopstanden,gevolgd door energieschermeneneennieuwe ketelinstallatie.
Dezelaatstetwee maatregelen(energieschermennieuweketelinstallatie) zijnde meestvoorkomende
maatregelen/investeringen wanneer wekijkennaar deperiode langer danvijfjaar geleden.Investeringin
eenwarmtebuffer, eenrookgascondensor, nieuweglasopstanden entemperatuurintegratie zijn maatregelen
diejuist gedurende deafgelopenvijfjaar het meest door detelers inhet onderzoek zijngenomen.
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Figuur4. Energiebesparende maatregelen

Naast devraag inhoeverre bepaalde motieveneenrol spelenbijhetdoenvaninvesteringen inhet
algemeen(zieparagraaf 3.2.1) isdeze zelfdevraagookgesteldvoor hetdoenvan energiebesparende
investeringeninhetbijzonder. Hiertoe ishetzelfde motievenlijstjegebruikt alsbijdealgemene investeringen
(zie 3.2.1 enbijlage 1).Doelhiervaniste kunnenbepalen inhoeverre bijdeverschillende typen
investeringen andere motieven eenrol spelen.Wederomisdebeoordeling gebaseerd opeenschaalvan1
(niet)tot 5(zeer belangrijk). Intotaal zijn24 bedrijven indeanalysemeegenomen.
Terugverdientijd
Infiguur 5 iste ziendat 12 bedrijven deterugverdientijd alseenzeer belangrijk motief beschouwen bijde
aanschaf vaneenbepaaldetechnologie overenergiebesparing.9 bedrijvenvindendeterugverdientijd
belangrijk. 2 ondernemers hebbenhierbij "enigszins belangrijk"geantwoord. Slechts 1vanalle onderzochte
bedrijvenvindtdatdeterugverdientijd nauwelijks betekenis heeft. Erwasgeenenkelbedrijf datde
terugverdientijd vandeinvestering helemaal nietalseenmotief ziet.
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Figuur5. Hetbelang van verschillende motieven bijhet doen vaninvesteringen op het terrein van energie(n=24).

Hoogtevaninvestering
Intotaal bij 12 ondernemers is dehoogtevandeinvesteringen belangrijk. 7vandeonderzochte bedrijven
denkendatdit motief enigszins eenrol speelt bijdeoverwegingwelof niette investerenin
energiebesparing. 'Enigszins belangrijk' hebben3ondernemers geantwoordengeenvandeondernemers
denkt datdehoogtevaninvesteringen helemaal geenrol speelt. Slechts 2 ondernemers beschouwendit
motief alszeer belangrijk.
Alsoverwegingfactor scoort de hoogte vaninvesteringen relatief hoog;dehelftvindtdeze overwegingfactor
belangrijk.
Fiscaleaftrekmogelijkheden/subsidie
Defiscale aftrekmogelijkheden ensubsidiemogelijkheden vaneenenergiebesparende maatregel zijnbij 11
vandeonderzochte bedrijveneenbelangrijke overwegingfactor. Eenzeer belangrijk motief ishetbij6
ondernemers. Ditzelfde aantalvindthetenigszins belangrijk.Voor slechts 1bedrijf heeft hetmotief
nauwelijks betekenis.
Continu)' teit
Decontinuïteit vanhetbedrijf werdinde meestgevallenalseenbelangrijk (1lx) of zeer belangrijk(lOx)
motief beschouwd. Drieondernemers vindenheteenbeetje belangrijk bijdeoverwegingen. Erwarengeen
ondernemers diedezefactor niet of nauwelijks belangrijkvinden.
Moderniteitvanhetbedrijfoppeil tehouden
Figuur 5laatook zieninhoeverre demoderniteit vanhetbedrijf inverband met detoekomstige
verkoopbaarheid alsfactor belangrijk wordtgevonden.Negenvandevierentwintig ondernemers
beschouwendemoderniteit vanhet bedrijf op peilhoudendoor hetdoenvan energiebesparende
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investeringen alseenbelangrijke factor. Intotaal6 ondernemers denkendat dezefactor nauwelijks ofmaar
enigszins betekenis heeft. Slechts drie ondernemersvindenhetmotief zeer belangrijk.
Arbeidsvermindering
Eengroot aantal(10)ondernemers vindt hetbelangrijk dat bij investeringen openergiegebied ook
arbeidsverlichting wordt geboekt. 5vande 24gevenaandatdit motief zelfs eenzeer belangrijke rolspeelt
bijdeoverwegingen. 6ondernemers vindenhetenigszins belangrijk datook arbeidsverlichting wordt
behaald.2 ondernemers vindenhetnauwelijks belangrijk envoor 1ondernemer speelt dit motief geheel
geenrol bijhetdoenvanenergiebesparende investeringen.
Productkwaliteit
Infiguur 5 iste ziendat meer danhelftvandeondervraagden (13)vindtdat productkwaliteit eenbelangrijk
motief isbijhetdoenvaneeninvestering ineenenergiebesparende maatregelen. Hetiszelfs eenzeer
belangrijk motief voor 9vande24 ondervraagde ondernemers.Tweeondernemers beschouwende
productkwaliteit eenbeetje belangrijk.
Productie
Erzijnintotaal 22 ondernemers die productie als motief belangrijk enzeer belangrijk hebbengevonden.1
vandeonderzochte bedrijvenvindt datdit motief slechts eenbeetje (enigszins) eenrolspeelt bijde
overwegingte investeren.'Nauwelijks belangrijk' isdoor 1ondernemer geantwoord engeenenkele
ondernemer denktdat deproductie helemaalgeenrolspeelt.
Mogelijkheidomeerstopkleinschaaluitteproberen
Zeventien ondernemers beschouwen experimenteermogelijkheden als eenniet belangrijk motief bijde
aanschaf vaneenbepaalde energiebesparende technologie. Intotaalvinden6 ondernemers hetmotief
nauwelijks belangrijk. 7hebbenhier "enigszins"alsantwoordgekozen.Slecht 4vanalle24 bedrijvenvinden
datdeexperimenteermogelijkheden vaneenoptie belangrijk zijn. Erwasgeenenkelbedrijf datdeze
overwegingfactor alszeer belangrijk ervaart.
Milieugerichtheid
Demilieugerichtheid isvoor eengroot aantalondernemers (llx) eenbelangrijke overwegingfactor. Acht
ondernemers vindendat milieugerichtheid bijinvesteringen inenergiebesparende maatregelen enige rolvan
betekenis speelt. Drieondernemers beschouwendezefactor alsnauwelijksvanbelang,terwijl slechts 2
zeggendat dezefactor zeer belangrijk is.
Samenwerking
Achtondernemers vindenhetnauwelijks belangrijk datbijinvesteringen openergiegebied ook
samenwerkinggerealiseerdwordt. 10vande24 ondernemers denkendatdit motief enigszins eenrol
speelt bijhunoverwegingen.Voor 5respectievelijk 1ondernemer isdefactor samenwerkingweldegelijk
vanbelang respectievelijk zeer belangrijk bijhetdoenvanenergiebesparende investeringen.
Imago/uitstraling
Verbeteringvanhetimagovanhet bedrijf door hetdoenvanenergiebesparende maatregelen wordt door de
meeste ondernemers alsenigszins belangrijk (9)of zelfs alseenbelangrijk (6)motief beschouwd.Vijf
ondernemers vindendit zelfs zeer belangrijk bijhunoverwegingen. Erwarentwee respectievelijk één
ondernemer(s) diedezefactor nauwelijks of nietbelangrijkvinden.
Wettelijkenormenbehalen
Vanalle ondernemers beschouwen 10de mogelijkheid omwettelijke normente behalenalseenbelangrijk
motief bijdeaanschaf vaneenbepaaldetechnologie over energiebesparing. Intotaal 5ondernemersvinden
dit motief zelfs zeer belangrijk. 5hebben"enigszins"alsantwoord gekozen.Slechtsvoor 3ondernemers is
hetbehalenvanwettelijke normenvanweinigbelangvoor hetdoenvandergelijke investeringen: bij2
bedrijven speelt hetnauwelijks eenrol,voor 1bedrijf ishetgeheel geen motief.
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Discussieenconclusies
Uitdeanalyse blijkendemotieventerugverdientijd,productie, continuïteitvanhetbedrijf enverbeterenvan
deproductkwaliteit hethoogstete scoren alsoverwegingsfactoren; deze motievenwordendoor detelers
hetmeestgenoemdalszeer belangrijk.
Hiernavolgenals belangrijke factoren defiscale aftrek-ensubsidiemogelijkheden, dehoogtevande
investering,wettelijke normen behalen,arbeidsvermindering, moderniteit op peilhoudenen
milieugerichtheid.
Ookhetverbeterenvanhet imago of uitstralingvanhetbedrijf speelt enige rol bij het doenvan
energiebesparende investeringen.
Vanveelminder of nauwelijksvanbelangis hetmotief samenwerking metanderen.
Hoeweldemoderniteitvanhetbedrijf oppeilhoudenvoor eendeelvandebedrijvenvanbelangbleek, ishet
motief voor eenkwartvande ondervraagden daarentegen nauwelijks belangrijk.
Demogelijkheid omvooraf te experimenteren speelt indemeeste gevallengeenof nauwelijks eenrol indit
verhaal.
Ookvoor energiebesparende maatregelen kangezegdworden dat:
• Economische enteelttechnische motievenworden,bijhetdoenvanenergiebesparende maatregelenen
investeringen,alsbelangrijktot zeer belangrijkgezien.
• Socialeenmaatschappelijke motieven zijnbelangrijk bijhetdoenvanenergiebesparende maatregelen
eninvesteringen.

3.2.3

Investeringen inhetalgemeen enenergiebesparende maatregelen

Omnategaaninhoeverre bepaalde motievenofoverwegingentypischzijnvoor hetdoenvan
energiebesparende maatregelen,zijndescores voor beidetypeninvesteringen metelkaarvergeleken.
Infiguur 6wordt voor elk onderzocht motief hetbelangvandit motief bijinvesteringen inhetalgemeen
vergeleken methetbelang bijinvesteringenvoor energiebesparing. Hetmeestopvallend indezefiguur is
dat samenwerking(clustering )bijenergie-investeringen of-maatregelen eenminder belangrijke rol danbij
investeringen inhunalgemeen. Ditgeldt ookvoor hetmotief arbeidsverminderingen
-verlichting;dezefactor wordt minder vaakoverwogen bijhetdoenvanenergiebesparende
investeringen/maatregelen. Ditlaatste isoverigens nietverrassend.
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Figuur 6. Overwegingsfactoren bij investeringen inzijnalgemeen enmaatregelen voorenergie (n=24).

3.2.4

Leeftijd ondernemers enopvolger

Een interessante vraag isinhoeverre leeftijd enopvolging een rolspelen bijdemate waarin eenmotiefvan
belang isbijhetdoen van investeringen. Hiertoe zijn deonderzochte bedrijven ingedeeld invier categorieën
(zie tabel3).
Tabel3. Indelinginleeftijd-en opvolgingscategorieën.

Categorie
1
2
3
_4

Omschrijving
Aantalbedrijven Nr
Jonger dan35jaar, opvolging niet relevant
7
3, 6, 7,9, 12, 15, 21
Tussen35en50jaar oud, opvolging niet relevant 10
1,4,8,11, 14, 16,19,20,22,24
Ouderdan50jaar, metopvolger
3
13, 17,18
Ouder dan50jaar, zonder opvolger
4_
2, 5, 10,23

Onder deeerste categorie vallen detuinders die jonger dan35jaar zijn enwaarvoor opvolging (nog) niet
relevant is.Deze groep bestaat uit7tuinders. Degemiddelde leeftijd van deze ondernemers lagop32jaar
waarbij dejongste 28jaar endeoudste 35jaar.
De tweede categorie bevat detuinders tussen 35en50jaar. Ook bijdeze groep zaldefactor opvolging
nog nauwelijks meespelen bijhetdoen van investeringen. Hierin is daarom geen onderscheid gemaakt.De
groep bestaat uit10tuinders, tussen 38en46jaar oud. Degemiddelde leeftijd van deze groep is41 jaar.
Categorie 3 betreft detuinders ouder dan 50jaar, waarvan hun opvolger reeds bekend is.Erbehoren 3
tuinders totdeze groep. Hun gemiddelde leeftijd isbijna 56jaar, waarbij dejongste 52endeoudste 59
jaaris.
De laatste categorie bestaat uitdegroep van 4 tuinders ouder dan 50jaar, zonder opvolger.Hun
gemiddelde leeftijd ligt op59jaar (tussen 55en65jaar).
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Vervolgens isvoor elk motief berekendwelk aandeelvanelke categorie tuinders dit motief als'belangrijk'of
als'zeer belangrijk' heeft beoordeeld.Dit isgedaanvoor zowelinvesteringen inhetalgemeen alsde
energiebesparende maatregelen. Deresultaten hiervanzijnweergegeven infiguur 7respectievelijk figuur 8.
Algemeneinvesteringen
Bijdealgemene investeringen (figuur 7)valtopdathetmotief 'verbeterenvanhetimago endeuitstraling'
vooral meespeeltvoor degroeptuindersjonger dan35jaar envoor degroep ouder dan50 mét opvolger.
Demogelijkhedenvoor samenwerkingworden ookmet namedoor detuindersjonger dan35 enouder dan
50 mét opvolger als belangrijk motiefgezien.
Milieugerichtheid is belangrijker bijdeoudere ondernemers (ouder dan50)endebedrijvenwaarbijeen
opvolger bekendis.

®< 35
D> 35
D> 50, met
opvolger
D > 50. zonder
opvolger

<»«• •?* „<•'" * * "
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Figuur7. Aandeel telersper leeftijdscategorie enmotieven die(zeer)belangrijk wordengevonden bijhet doen van
investeringen in het algemeen.

Dehoogtevaneeninvestering endefiscale aftrek- ensubsidiemogelijkheden worden hetminstvaakals
belangrijk genoemd door degroep 35tot 50jarigen.Daarentegenvindendetuinders binnendezegroepde
terugverdientijd wel relatief vaker vanbelang.Dit laatste geldt ookvoor degroeptuinders ouder dan 50
jaar, metopvolging.
Hetmotief continuïteit vanhetbedrijf isvoor alletuinders belangrijk,toch iets minder vaak bijdetuinders
jonger dan35jaar.
Arbeidsverminderingspeelt minder vaak eenrol bijdetuinders ouder dan50 mét eenopvolger.
Demoderniteit vanhetbedrijf oppeilhoudeninverbandmettoekomstige verkoopbaarheid speeltvooral
voor tuinders ouder dan50jaar met eenopvolger.Waarschijnlijk wordt hierbijvooralgedacht aanhet
levensvatbaarheid houdenof makenvanhet bedrijf voor detoekomstige generatie.
Dezeresultaten moetenwel met enigevoorzichtigheid wordengehanteerd,aangezienbeide groepen
tuinders ouder dan50jaar kleiner zijndandeanderetwee groepenener daardoor meer kans kânzijnop
toevalligheden.
Energiebesparendemaatregelen
Bijdeinvesteringen ophetterreinvanenergie(figuur 8)valtvooralopdatmotief milieugerichtheid vooral
belangrijk wordt gevondendoor degroeptuinders ouder dan50 métopvolger. Ditgold ook alvoor
investeringen inhetalgemeen.Echter binnendeandere categorieën is hetaandeeltuinders dat dit motief
belangrijk vindtgroter alshetgaat ominvesteringen inhetalgemeendanwanneer hetgaatom

24

investeringen of maatregelen ophetterreinvanenergie.
Dehoogtevaneeninvestering endefiscale aftrek- ensubsidiemogelijkheden wordenwederom hetminst
vaak als belangrijk genoemd door degroep 35 tot 50jarigen.Voor deze soort investeringen ishetmotief
terugverdientijd nuduidelijk minder vaakvanbelangdanbijinvesteringen inhetalgemeen(vergelijk figuur 7
en 8).
Tenslottevaltopdat hetop peilhoudenvandemoderniteit metnamebelangrijk wordt genoemddoor telers
ouder dan50.
Bijdeze constateringen moetworden opgemerkt datdeze metenigevoorzichtigheid moetenworden
gehanteerd,omdatdegroeptuinders ouder dan50 métopvolgingendegroep ouder dan50 zonder
opvolging kleiner zijndandeanderegroepen.
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Figuur8. Aandeel telersper leeftijdscategorie enmotievendie (zeer)belangrijk wordengevonden bijhetdoen van
investeringen op hetterrein vanenergie.

3.2.5

Discussie enconclusies

Uitvoorgaande paragrafen kanwordengeconcludeerd datbijzowel investeringen inhetalgemeenals
energiebesparende maatregelen eninvesteringen inhet bijzonder:
• economische enteelttechnische motieven belangrijk tot zeer belangrijk zijn,en
• sociale enmaatschappelijke motieven belangrijk zijn.
Demeest opvallendeverschillentussen beidentypen investeringen zijn:
• demotieven samenwerking (clustering )enarbeidsverminderingof-verlichting spelenbijenergieinvesteringen en-maatregelen eenminder belangrijke roldanbij investeringen inhetalgemeen.
Indemeer uitgebreide analyse zijndetelers ingedeeld inviercategorieën:
1. Deeerste categorie telers omvatde telersjonger dan35jaar.Voor dezegroep isopvolgingnogniet
relevantvoor hetdoenvaninvesteringen. Debelangrijkste motievenvoor ondernemers indezegroep
alshetgaat omhetdoenvaninvesteringen inhetalgemeen,zijnarbeidsvermindering/verlichting,
verbeterenvandeproductkwaliteit, verhogenvandeproductie,enhetverbeterenvanhetimago ende
uitstralingvanhetbedrijf. Voorwatbetreft energiebesparende investeringen of maatregelenwordende
motievencontinuïteitvanhetbedrijf, verhogenvandeproductie,verbeteren vandeproductkwaliteit en
dehoogte vandeinvestering hetvaakstgenoemd.
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2. Detweede categorie betreft degroep telerstussen35 en50jaar oud. Bijdezegroep is defactor
opvolging als nietrelevant beschouwdvoor hetdoenvaninvesteringen.Voor dezegroeptelers zijnde
motievencontinuïteitvanhet bedrijf, terugverdientijd,arbeidsvermindering/-verlichting,verbeterenvan
deproductkwaliteit enverhogenvandeproductie hetmeestvanbelang bijhetdoenvaninvesteringen
inhetalgemeen.Inhetgevalvanenergiebesparende maatregelenwordendemotievencontinuïteitvan
hetbedrijf, verbeterenvandeproductkwaliteit enverhogenvandeproductie hetmeestgenoemdals
belangrijkemotieven.
3. Onder dederdecategorie vallende telersouderdan50jaar, waarvan de opvolgerreeds bekende.
Door dezegroeptelerswordende motieventerugverdientijd,continuïteit vanhet bedrijf, moderniteitin
verband mettoekomstige bedrijfsoverdracht, verbeterenvandeproductkwaliteit enverhogenvande
productie, milieugerichtheid enverbeterenvanhetimago of uitstraling hetmeestvaakgenoemdals
belangrijke motieven als hetgaat om investeringen inhetalgemeen.Bij energiebesparende
maatregelen komendemotieven hoogtevandeinvestering,fiscale aftrek- ensubsidiemogelijkheden,
moderniteit inverbandmetverkoopbaarheid (bedrijfsoverdracht),verbeterenvandeproductkwaliteit en
verhogenvandeproductie enmilieugerichtheid hetmeestevoor.
4. Devierde categorie bestaat uit telersouderdan50jaar, waarbijdebedrijfsopvolgeronbekend'is. Nuzijn
decontinuïteitvanhet bedrijf, arbeidsvermindering/-verlichtingenverbeterenvandeproductkwaliteit de
meestvaak alsbelangrijk genoemde motieven bijinvesteringen inhet algemeen. Fiscaleaftrek-en
subsidiemogelijkheden worden hetmeestvaakgenoemdalsbelangrijk motief bij energiebesparende
maatregelen.
Deconclusies over demotievendievoor telers ouder dan50 (zoweldegenenmét als zonder opvolging)
eenbelangrijke rol spelenzijngebaseerd opbeperkte aantallentelers enmoeten daarom metenige
voorzichtigheid wordengehanteerd.

3.3

Laatste energiebesparende maatregelen

Indeze paragraaf wordendemeest recent gedane energiebesparende maatregelen endedaarbij
beschouwde motievenbesproken.Figuur 9 geeft eenoverzichtvandelaatste investeringen doorde
ondernemers die aanhetonderzoek hebben meegewerkt.
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Figuur 9.Laatste energiebesparende maatregelen.
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temperatuurintegratie

•"M
nieuwe kas

open buffersysteem

Vande24 onderzochte bedrijven hebbentienbedrijveneenenergieschermalslaatsteinvesteringgedaan,3
bedrijvenhebbenhetlaatste ineenwarmtebuffer geïnvesteerd,terwijl 2 bedrijvenhebbengeïnvesteerdin
eenrookgascondensor, 2 intemperatuurintegratieen2 anderenineennieuwekas.Eénbedrijf heefteen
openbuffersysteem aangeschaft. Vanvijf bedrijven isonbekendwelkeenergiebesparende investeringenals
laatste zijngedaan.

3.3.1

Motieven

Hieronder wordt per investeringsmogelijkheid aangegeveninhoeverre deverschillende motieveneenrol
speeldenbijhetnemenvandebeslissing hierinteinvesteren.
Energieschermen
Bijdeinvesteringen inenergieschermen wordendeterugverdientijd,subsidiemogelijkheden, continuïteitvan
hetbedrijf, milieugerichtheid enwettelijke normente behalenals belangrijkste overwegingfactoren
beschouwd.Minder belangrijk zijninvesteringshoogte, verbeterenvandeproductkwaliteit enproductie,
terwijl experimenteermogelijkheden, samenwerkingenarbeidsverminderingalsniettot enigszins belangrijk
wordengezien.Datdeze nietzobelangrijk zijn, isbegrijpelijk omdat zegeenrol spelenvoor
energieschermen.
Warmtebuffer
Deproductie,decontinuïteitvanhetbedrijf endehoogtevandeinvestering speleneenbelangrijketotzeer
belangrijke rol.Enigszins belangrijk tot belangrijk wordendemotieventerugverdientijden
subsidiemogelijkheden genoemd.Samenwerking, experimenteermogelijkheden enmilieugerichtheid worden
nietbelangrijk genoemd.Opvallend isdat motieven alswettelijke normen behalen,arbeidsverminderingen
productkwaliteit eengemengdkarakter hebben.Dezewordenvanniet belangrijk tot belangrijkgezien.
Rookgascondensor
Terugverdientijd krijgt hier eenbelangrijk tot zeer belangrijk karakter toebedeeld.Alsbelangrijk wordende
hoogtevandeinvestering,subsidiemogelijkheden, continuïteitvanhetbedrijf enwettelijke normenbehalen
beschouwd,terwijl arbeidsvermindering, experimenteermogelijkheden ensamenwerking alsnietbelangrijke
overwegingfactoren werdengezien.
Temperatuurintegratie
Debelangrijkste motieven bijdeze maatregelwarendeterugverdientijd endecontinuïteit vanhet bedrijf.
Verder vielopdat motieven alsmilieugerichtheid,uitstralingvanhetbedrijf enhetbehalenvanwettelijke
normenbijdetemperatuurintegratie alsniet belangrijk werdengezien.
Nieuwekas
Bijdeaanschaf vaneennieuwe kaswerd deterugverdientijd, subsidiemogelijkheden, arbeidsvermindering
enproductie als zeer belangrijk gezien.Ookdecontinuïteit vanhet bedrijf was belangrijk. Dehoogtevande
investering,hetverbeterenvandeproductkwaliteit enmilieugerichtheid zijnenigszinsvanbetekenis bijdeze
optie. Nauwelijksvanbelangzijnhetvoldoenaanwettelijke normen,hetverbeterenvandeuitstraling ende
moderniteitvanhetbedrijf oppeilhouden.Vooraldit laatste isopvallend.Geheel nietbelangrijk wasde
mogelijkheidtot samenwerking.
Openbuffersysteem
Bijeenopenbuffersysteem isde hoogtevandeinvestering,continuïteit vanhetbedrijf, moderniteit enhet
behalenvanwettelijke normen belangrijk. Uitstralingvanhetbedrijf, subsidiemogelijkheden en
terugverdientijd hebbenenigbelang,terwijl arbeidsvermindering, productkwaliteit, productieen
milieugerichtheid vaneenopenbuffersysteem nauwelijkseenrolvanbetekenis spelen.Nietbelangrijk zijn
samenwerking-enexperimenteermogelijkheden vandezeenergiebesparende maatregel.
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3.3.2

Tevredenheid

Indeenquête isdevraaggesteld aandeondernemers is hoeverre zijtevredenwarenmetdelaatst
verrichtte energiebesparende investering ophuneigenbedrijf. Eenruime meerderheid(73%)gaf aan
tevredente zijnmetdelaatste energiebesparende maatregelen.27%wasechter nietgeheeltevreden.
Redenendaarvoor zijndeelsterugtevoerenopdeveranderingen zoals indevolgende paragraaf
beschreven.

3.3.3

Veranderingen

Op53%vandeonderzochte bedrijvenzijndeoperationele (dagelijkse) bedrijfsvoering en/of het
management niettot nauwelijksveranderdof belemmerd nadeinvoeringvande energiebesparende
maatregelen.43%gaf aandat diteenbeetje veranderdisterwijl 4%beweerddaterveelveranderdis.
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Figuur 10. Debelemmeringen na delaatste energiebesparende maatregelen

Watis erdan veranderd?
Deondernemers dievindendater ietsveranderd is,noementeelttechnische veranderingenen
vochtregulatie alsdegrootste belemmeringen. Dathettijd enmoeite voor deteler kost komtopdetweede
plaats. Debedrijfsvoering isook intensiever enquasturing lastiger geworden.Geenvandeondernemers
heeft ervarendat deenergiebesparende maatregelente ingewikkeld isgeweest of dathetmeer
ruimtebeslag heeft genomen(ziefiguur 10).
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ruimtebeslag

Figuur 11. Toekomstplannenophet terrein vanenergie.

3.3.4

Toekomstplannen

Opdevraagof menvanplanwas hetkomendejaar gebruik te gaanmakenvaneennieuwe
energiebesparende maatregelen hebben 13ondernemers met'ja'geantwoord,terwijl 11nietvanplanzijn
ominenergiebesparende maatregelen tegaaninvesteren.
Demeeste ondernemers metinvesteringsplannen denkenmet nameaanenergieschermen. Deoverige
ondernemers metinvesteringsplannen kiezenvoor KeBuS,nieuweglasopstanden,openbuffersysteem,
condensor enklimaatcomputer (figuur 11).

3.4
3.4.1

Informatie
Informatiebronnen

Indeenquête zijneenaantal mogelijke informatiebronnen voorgelegd aande ondernemers, metdevraagin
hoeverre zijdezegebruikenbijhetnemenvanbeslissingen omtrent energiebesparende maatregelen.
Uitdegegevens bleek datondernemers huncollega's envertegenwoordigers hetmeest hebben
geraadpleegdvoor informatie over deenergiebesparende maatregelen (ziefiguur 12).Ookgegevens uit
vakbladartikelen leverdenveel bruikbare informatie opvoor deondernemers.
Hiernavolgenvoorlichtingsbijeenkomsten enbeurzenalsbelangrijke informatiebron,gevolgd door de
boekhouder of accountant enopendagen.Internet enhetbijwonenvanworkshops worden nognauwelijks
gebruiktvoor hetverkrijgen vaninformatie.
Mediaalsradio entv blijkengeheel niettewordengebruikt ominformatie omstreeks nieuwe
energiebesparende maatregelen inte winnen.Dit isvooralteverklaren aandehandvandekwaliteit vande
informatie dieopdezemanier aangebodenwerden.
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