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12d  Handleiding Klimaatadaptatie; Zilte teelt 
 

 

1 Algemeen 
 

Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 

 
Projecten die zijn gericht op “akkerbouwproductie van teelten op zilte grond, waarbij het gewas is 
geselecteerd en aangepast aan het zoutgehalte in de grond en het grondwater.” 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 

 
Artikel 12, onderdeel d, is gericht op de effecten die ontstaan door verzilting van de bodem. Door stijging 
van de zeespiegel  zal de verzilting van het grondwater langs de kust maar ook verder landinwaarts 
toenemen. Hiertegen zijn vrijwel geen maatregelen te nemen die een economisch en technisch realistisch 
perspectief hebben. Uit onderzoek is gebleken dat een van de meest waarschijnlijke oplossingen kan zijn 
dat gebruik wordt gemaakt van teelten van akkerbouwproducten die een hoge tolerantiegraad hebben 
tegen zout water en op zilte bodems tot een goede opbrengst kunnen komen. De verdere ontwikkeling van 
deze teelten kan in de toekomst van belang zijn voor de Nederlandse landbouw, maar eveneens bijdragen 
aan de ontwikkeling van landbouw in andere gebieden waar schaarste heerst aan zoet water maar 
voldoende zoutwater beschikbaar is. Verder kunnen zoetwatervoorraden in bepaalde gebieden op deze 
wijze bewaard worden voor menselijke consumptie. Voor deze projecten, die genoemd zijn onder het 
vierde lid, is artikel 14, derde lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening van 
toepassing.  
 
Relevante definities 

 
– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en 

werkzaamheden 
– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden 

om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de 
totstandbrenging van een project 

 
Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2016.  
Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.  
 
Relevante voorwaarden 

 

– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 
 
Belangrijke termijnen 

 

– De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan tien jaar  
– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden 
– Het project is niet eerder gestart dan zes maanden voor de aanvraag van de groenverklaring 
– Het project is niet gestart voor 1 april 2016 
 
 

2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 

 
In het projectplan moet u opnemen: 
– de titel van het project, 
– de beschrijving van het project, 
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– de financiële gegevens van het project. 
 
Titel van het project 

 

Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van het project 

 

In deze beschrijving dient u de werkzaamheden weer te geven van zowel de uitvoering als het eventueel in 
stand houden van het project. U moet er ten minste in opnemen: 
 

• een beschrijving van het teeltsysteem 
• een beschrijving van de gewassen 
• het oppervlak van de zilte grond  

 
Voeg hierbij één of meer tekeningen waaruit de projectopzet duidelijk wordt. 
 
Betreft het project een verbetering van een bestaande installatie? Dan moet u een beschrijving toevoegen 
van de uitgangssituatie vóór aanvang van het project, opdat duidelijk is wat de aard en de omvang zijn 
van de verbetering.  
 
Financiële gegevens van het project 

 
U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een 
tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project.  
– Vaste activa 
 Geef hierbij de tijdsplanning aan van aankoop en inzet. Als bedrijfsmiddelen niet worden verworven 

maar zelf geproduceerd, dan mogen de kosten daarvan tot de vaste activa worden gerekend. 
– Projectgebonden investeringssubsidies 
 Eventuele projectgebonden subsidies moeten op het projectvermogen in mindering worden gebracht. 

Geef in dat geval aan: 
• wie de subsidie verstrekt, 
• volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt, 
• hoe hoog het subsidiebedrag is, 
• wat de status van de aanvraag is (bijv. aangevraagd of goedgekeurd).  

 
Verplichte bijlagen 

 
– Offertes en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen 
 

 


