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5 Handleiding Duurzame grondstoffen  
 

 

1 Algemeen 
 

Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 

 
Projecten die zijn gericht op: “de industriële verwerking van biomassa tot producten die niet geschikt zijn 
voor menselijke of dierlijke consumptie, met uitzondering van de verwerking van genoemde stoffen tot 
energie of energiedragers, mits dit proces een voor Nederland niet gangbare combinatie van grondstof tot 
product betreft en dit leidt tot een vermindering van de aantasting van het milieu”. 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 

 
In artikel 5 zijn de projecten opgenomen die gericht zijn op de industriële verwerking  van biomassa tot 
nuttige producten. De projectcategorie beoogt een bijdrage te leveren aan de verdere introductie van een 
biobased economie, dat wil zeggen een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende 
natuur (biomassa, ‘groene grondstoffen’), als onderdeel van een groene of duurzame economie.  
 
De projectcategorie betreft verwerkingsprocessen van biomassa in brede zin; dus van landbouwproducten, 
reststoffen, bosbouwproducten en dergelijke. Telen van agrarische gewassen of bosbouw en dergelijke 
vallen niet onder de regeling. Slechts processen die tot een nog niet gangbare combinatie van grondstof en 
product leiden komen in aanmerking. Tot de beoogde processen in deze projectcategorie horen niet de 
processen die leiden tot producten voor menselijke en dierlijke consumptie en processen die leiden tot 
energieproductie of energiedragers omdat die consumptiegoederen nu al een biologische oorsprong hebben 
terwijl energie elders in de regeling specifiek behandeld wordt. Om te voorkomen dat neveneffecten van 
het project de positieve milieueffecten teniet doen is tenslotte als eis gesteld dat het project in zijn geheel 
moet leiden tot een vermindering van de aantasting van het milieu. Mestbewerking valt niet onder dit 
onderdeel. Voor mestbewerking wordt verwezen naar de speciaal hiervoor opgenomen onderdelen in deze 
regeling (artikel 6, onderdeel a). 
 
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 

 
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 
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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;  
3. De beschrijving van het project;  
4. De financiële gegevens van het project.  
 
Titel van het project 

 
Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van het project 

 
In elk geval moet in het project de volgende onderdelen worden beschreven:  

• De grondstof(fen);  
• Het proces;  
• Het product/ de producten;  
• De toepassing van het product/ de producten;  
• De mate van gangbaarheid van het product/ de producten voor Nederland;  
• De effecten van het project/ de producten op het milieu in relatie tot de gangbare situatie met 

betrekking tot:  
- Grondstofgebruik;  
- Productieproces;  
- Eindproduct.  

 
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 

 

Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  
• Het projectplan;  
• Kopie van de voor het project relevante bladzijden uit het ondernemersplan.  
• Kopie van de procesregistratiebevestiging en/of het procesregistratiecertificaat  
• Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen  

 
 
 

 


