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4a  Handleiding Landbouw; Groen Label Kas  
 
 

1 Algemeen 
 
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 
 
Projecten “die zijn gericht op het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas, met niveau A 
conform het van toepassing zijnde certificatieschema Groen Label Kas op het moment van indiening van de 
aanvraag, mits: 

1°. er geen voorzieningen aanwezig zijn voor het wegkoelen van opgewekte warmte; en 
 
2°. ten minste 10% van het totale energiegebruik van de kas bestaat uit zelf opgewekte  

dan wel zelfgewonnen duurzame energie als omschreven in de artikelen 7,  
onderdelen c, d, e en g, en 8, onderdeel a, of duurzame energie als omschreven in  
artikel 7, onderdeel f; of 

 
3°. ten minste 50% minder energie gebruikt wordt dan in een referentiekas”. 

 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 
 
Artikel 4, onderdeel a, betreft de ‘Groen Label Kas’. De overheid streeft naar integrale verduurzaming van 
de Nederlandse glastuinbouwsector. Om invulling te geven aan de bovenwettelijke verduurzaming is het 
certificatieschema Groen Label Kas ontwikkeld. Hierdoor worden bij nieuwbouw en verbouwing van kassen 
innovaties uitgelokt. 
 
De Groen Label Kas is een certificatiesysteem dat in overleg met maatschappelijke partners is opgesteld. 
De eisen liggen op terreinen als aanscherping van de criteria voor stikstofdioxide en koolwaterstofemissies 
van stationaire stookinstallaties, energiebesparing, lichtdoorlatendheid en lichthinder. De eisen hebben een 
bredere werking dan de directe kas en betreffen de integrale bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf. 
De eisen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Een Groen Label Kas komt in aanmerking voor een groenverklaring indien de kas voldoet aan de eisen die 
gelden voor kassen onder het certificatieschema Groen Label Kas – niveau A. Binnen het certificatieschema 
kunnen met bovenwettelijke keuzemaatregelen punten worden gehaald. Daarnaast zijn eisen gesteld die 
moeten garanderen dat de warmte van een warmtekrachtkoppeling optimaal benut wordt. Hiervoor zijn 
eisen gesteld zodat zogenaamd wegkoelen van warmte onmogelijk wordt. Immers, indien de warmte niet 
nuttig wordt aangewend, is het energetische rendement van de installatie onvoldoende hoog om 
investeringen in een dergelijk systeem te stimuleren. 
 
Voor de opgewekte/gewonnen duurzame energie geldt in principe dat de ondernemer de investering 
volledig zelf heeft gedaan. De uitzondering is als er gebruik wordt gemaakt van energie uit een 
aardwarmte bron (artikel 7, onderdeel f). In dat geval is het voldoende als de ondernemer onderdeel is van 
het collectief dat de investering doet waarvan de warmte wordt afgenomen. 
 
Indien een tuinder de intentie heeft een Groen Label Kas te realiseren, zal de certificerende instantie een 
voorlopige uitspraak moeten doen op basis van het ontwerp en een voorlopig certificaat afgeven. Met dit 
certificaat waarin de milieuprestatie wordt vermeld kan een krediet- of beleggingsinstelling een voorlopige 
groenverklaring aanvragen. Indien deze verklaring is afgegeven, kan de tuinder voor financiering vanuit 
een groenfonds in aanmerking komen. Bij oplevering van de kas dient de certificerende instantie een 
opleveringstoets uit te voeren waaruit moet blijken dat de kas daadwerkelijk aan de gestelde eisen 
voldoet. De opleveringsverklaring is de basis voor het verstrekken van de definitieve groenverklaring. Het 
bedrag in deze groenverklaring kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat was opgenomen in de 
voorlopige groenverklaring. Voorts dient door de certificerende instantie een periodieke korte verificatie 
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van een aantal voorzieningen in de kas plaats te vinden. De gekozen opzet vertoont in grote lijnen 
overeenstemming met de opzet die eveneens gehanteerd wordt voor de biologische landbouw. 
 
 
 
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 

– Groen Label Kas: tuinbouwkas die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen 
met een lagere milieubelasting en die in technische uitvoering overeenstemt met een tuinbouwkas die 
op grond van artikel 3.31 of 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister 
van Infrastructuur en Milieu is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse 
milieu 

 
Relevante voorwaarden 
 
– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 
– Het projectvermogen is gemaximeerd op € 100 per vierkante meter kasoppervlak, exclusief de kosten 

voor gelijktijdig opwekken van warmte/kracht, een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en 
aardwarmte 

 
Belangrijke termijnen 
 
– De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan van 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 
 
 

2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 
 
In het projectplan moet u opnemen: 
1. De titel van het project;  
2. De beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project (indien het een verbeterproject 

betreft); 
3. De beschrijving van het project;  
4. De financiële gegevens van het project.  
 
Titel van het project 
 
Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project (verbeterproject) 
 
Een beschrijving van de bestaande situatie. 
 
Beschrijving van het project 
 
De projectbeschrijving moet de volgende onderdelen inhouden:  

• De oppervlakte in hectaren en ligging;  
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  Geef de teeltoppervlakte aan van het project (oppervlakte Groen Label Kas), alsmede de 
aanduidingen van de kadastrale percelen waarop de kas wordt opgericht. Voeg een kopie van een 
topografische kaart en geef daarbij de exacte ligging van de kas aan.  

• Een beschrijving van de kas en voorzieningen;  
  Geef in het kort weer welke voorzieningen gerealiseerd worden en de hierbij benodigde 

werkzaamheden. Punten die hierbij aan de orde dienen te komen zijn:  
- teelt;  
- eventueel gemeenschappelijk gebruik van installaties en voorzieningen;  
- reeds aanwezige voorzieningen t.b.v. de Groen Label Kas ten tijde van de certificering;  

  Betreft het een uitbreiding van een bestaand bedrijf dan wel een nieuw bedrijf:  
- tijdsplanning van de oprichting van de kas.  

  Betreft het een verbetering van een bestaande kas:  
- Geef aan welke instantie het groencertificaat heeft afgegeven en de jaarlijkse controles zal 

gaan uitvoeren.  
 
Financiële gegevens van het project 
 
Het projectvermogen is gemaximeerd op € 100 per vierkante meter kasoppervlak, exclusief de kosten voor 
gelijktijdig opwekken van warmte/kracht, een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en aardwarmte. 
 
Tot het projectvermogen worden uitsluitend investeringen in vaste activa gerekend, die technisch 
noodzakelijk zijn en uitsluitend dienstbaar zijn aan de kas als teeltruimte. Dit betekent dat tot dit 
projectvermogen kunnen worden gerekend de investeringen die betrekking hebben op de kas, haar 
onderdelen en de teelttechnische en klimaattechnische inrichting (inclusief het ketelhuis voor zover dit 
uitsluitend dienstbaar is aan het teeltproces). Niet tot het projectvermogen worden gerekend de 
gewaskosten, grondkosten, kantoor, kantine en koelcellen, alsmede de kosten voor onderhoud. Tenslotte 
zij gemeld dat de voorzieningen die betrekking hebben op de oogst- en na-oogsthandeling van producten 
niet tot het projectvermogen worden gerekend, omdat zij geen betrekking hebben op het teeltproces als 
zodanig en niet zijn aan te merken als Groen Label Kas als omschreven in deze regeling. Ook (interne) 
transportmiddelen worden niet tot het projectvermogen gerekend.  
Vanzelfsprekend kan het projectvermogen slechts bestaan uit de investeringskosten van die delen van het 
kassencomplex, welke voldoen aan de voorwaarden die aan een Groen Label Kas worden gesteld. Een 
kassencomplex waarvan slechts voor een deel van het complex aan de eisen wordt voldaan, kan dus 
slechts voor dat deel tot het projectvermogen worden gerekend.  
Verbeteringskosten die gemaakt worden ten behoeve van het omzetten van een tuinbouwkas tot een 
Groen Label Kas kunnen tot het projectvermogen worden gerekend voor zover ze een aanmerkelijke 
milieuverbetering genereren. Deze verbetering moet tot uitdrukking komen in (extra) punten in het 
Certificatiesysteem Groen Label Kas, niveau A. Deze verbeteringskosten zullen in het algemeen worden 
geactiveerd, waarmee zij zich onderscheiden van onderhoudskosten die rechtstreeks ten laste van de 
exploitatie worden gebracht.  
 
U dient een specificatie en onderbouwing van het projectvermogen te geven. Deze moet in verband staan 
met de beschrijving van het project. De specificatie van het projectvermogen moet zijn onderverdeeld in 
vaste activa en projectgebonden subsidies. Het projectvermogen dient u te onderbouwen met offertes, 
opdrachten en/of facturen. U mag hierbij alleen de onderdelen opnemen die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van het project (dus geen onderdelen voor privé-gebruik).  
Een kassencomplex waarvan slechts voor een deel van het complex aan de eisen wordt voldaan, kan dus 
slechts voor dat deel tot het projectvermogen worden gerekend.  
 
Verbeteringskosten die gemaakt worden ten behoeve van het omzetten van een tuinbouwkas tot een 
Groen Label Kas kunnen tot het projectvermogen worden gerekend voor zover ze een aanmerkelijke 
milieuverbetering genereren. Deze verbetering moet tot uitdrukking komen in (extra) punten in het 
Certificatiesysteem Groen Label Kas, niveau A. Deze verbeteringskosten zullen in het algemeen worden 
geactiveerd, waarmee zij zich onderscheiden van onderhoudskosten die rechtstreeks ten laste van de 
exploitatie worden gebracht. 
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Een verbetering van een bestaande kas wordt gezien als een afzonderlijk project. Gecombineerde 
aanvragen van een nieuwe kas en een verbetering van een bestaande kas worden niet geaccepteerd. U 
dient voor de nieuwe kas en de verbetering van de bestaande kas een afzonderlijke aanvraag in te dienen.  
 
Niet tot het projectvermogen worden gerekend kosten verbonden met:  

- Gewas,  
- Grond,  
- Kantoor, kantine, koelcellen en verwerkingsruimte 
- Onderhoud,  
- Goederen waarop niet wordt afgeschreven,  
- Voorzieningen die betrekking hebben op oogst en naoogsthandeling van de producten,  
- (interne-) Transportmiddelen,  
- Gemeenschappelijke voorzieningen (WKK, warmte opslag) dan wel reeds aanwezige 

voorzieningen ten tijde van de certificering, die aan de in de maatlat genoemde criteria 
voldoen, kunnen daarentegen wel worden meegeteld voor het verkrijgen van het 
Groencertificaat.  

 
Gemeenschappelijke voorzieningen kunnen wel – als afzonderlijk project – in aanmerking komen voor een 
Groenverklaring, wanneer alle aangesloten kassen eveneens gecertificeerd zijn op het certificeringniveau 
dat ten tijden van de aanvraag van de groenverklaring van toepassing is. Wanneer echter één van de 
kassen de groenstatus verliest, vervalt ook de Groenverklaring voor de gemeenschappelijke 
voorziening(en).  
 
Voorzieningen:  

• Vaste activa  
De vaste activa omvatten met name de teelttechnische voorzieningen in de kas. Maak voor de 
specificatie (mede-) gebruik van de gewaarmerkte kopie van de Overzichtslijst voorzieningen die u 
bij het (voorlopige) Groen Label Kas certificaat heeft ontvangen.  

• Projectgebonden investeringssubsidies  
  Zijn of worden er voor het project subsidies verkregen?  
  Geeft u dan aan:  

- Wie de subsidie verstrekt;  
- Volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt;  
- Het subsidiebedrag;  
- De status van de aanvraag (verlening/vaststelling).  

 
In eerste instantie zal een voorlopige Groenverklaring worden afgegeven, die drie jaar geldig is. Reden 
hiervoor is dat een verklaring vaak al wordt aangevraagd als de kas alleen nog maar op papier bestaat. 
Het aangevraagde projectvermogen zal na oplevering van de kas, t.b.v. het vaststellen van de definitieve 
Groenverklaring onderbouwd dienen te worden met nota’s. De voorlopige Groenverklaring wordt dan 
omgezet in een definitieve groenverklaring. Indien de offertes en opdrachtbevestigingen behorende bij de 
nota’s afwijken van de bij de aanvraag voorlopige groenverklaring bijgevoegde offertes en/of 
opdrachtbevestigingen, dienen de offertes en/ of opdrachtbevestigingen behorende bij de nota’s 
bijgevoegd te worden.  
 
Verplichte bijlagen 
 
Bij de aanvraag voorlopige groenverklaring dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  

• Het projectplan;  
• Topografische kaart(en) (schaal 1:5.000);  
• Kopie van een (voorlopig) Groen Label Kas certificaat;  
• Gewaarmerkt kopie van de hierbij horende Overzichtslijst voorzieningen;  
• Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen.  

 
Bij het verzoek opstelling definitieve groenverklaring voor een Groen Label Kas dient u als (verplichte) 
bijlagen toe te voegen:  

• Kopie van een definitief Groen Label Kas certificaat;  
• Gewaarmerkt kopie van de hierbij horende Overzichtslijst voorzieningen;  
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• Kostenoverzicht definitieve projectkosten;  
• Nota’s ter onderbouwing van het projectvermogen;  
• Ondertekende opdrachtbevestigingen behorende bij de nota’s (enkel noodzakelijk als de 

opdrachtbevestigingen afwijken van de informatie bij de aanvraag voorlopige groenverklaring). 


