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Green Goods Farms
Gras verbouwen waarmee energie kan worden opgewekt;
daarvoor ontwikkelde HarvestaGG een idee voor productielocaties,
zogenaamde Green Goods Farms. Het blijkt echter een uitdaging
om dit uit te rollen en lokale overheden mee te krijgen: het nieuwe
en innovatieve concept valt vaak niet binnen de bestaande kaders.
Vergunningaanvragen verlopen moeizaam en worden afgewezen.
Ook bestaande regelgeving blijkt nog niet aangepast aan de nieuwe
generatie brandstoffen uit volledig hernieuwbare biomassa. Het doel,
de eerste Green Goods Farm neerzetten, is nog niet gehaald
vanwege het ontbreken van een gemeentelijke vergunning. Daarom
kijkt HarvestaGG nu naar Ter Apelkanaal (Groningen). Het indienen
van vergunningen wordt voorbereid.
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Wie? HarvestaGG, ministeries van
Economische Zaken en Infrastructuur
en Milieu.
Wat? De Green Deal HarvestaGG
past het cascaderingsprincipe toe:
de grondstof eerst inzetten voor de
hoogst gewaardeerde toepassing.
Uit gras in akkerbouwgebieden
wil het bedrijf eiwitten, suikers en
koolhydraten uit gras voor diervoeders, groen gas (bio-LNG) en
veenvervanger produceren. ‘Energiegras’ gebruiken is een innovatie in
vergisting en de productie van groen
gas in Nederland. De Rijksoverheid
ondersteunt bij de uitvoering en via
het wegnemen van barrières in
wet- en regelgeving.

De Green Deal leidde tot een beleidsmatige aanpassing. Op advies
van de Commissie Corbey is de Regeling Hernieuwbare Energie
zodanig gewijzigd dat de bio-LNG uit het geperste gras nu in
aanmerking komt voor dubbeltelling. Het HarvestaGG grasmengsel valt nu ook binnen
de vergroeningseis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Verder wordt
onderzocht hoe de innovatie binnen de Energie Investerings Aftrek kan passen.

			
“We hebben een Green Deal kunnen
afsluiten met de overheid. Dat gaf ons het vertrouwen dat
we met een zinnige onderneming bezig zijn.
De overwinning op het Bioticket Dubbeltelling dossier is vooral
een hele wezenlijke stap voorwaarts. Daar zijn we erg trots op.”
– Sophie Snaas, projectmanager HarvestaGG

Lessen
•	Wanneer je innovatief en nieuw op de markt bent als onderneming, dan is het te verwachten
dat je niet in de reguliere ‘hokjes’ past. Een Green Deal helpt om de overheid knellende
wet- en regelgeving aan te laten passen.
•	Een succesfactor bij deze deal is de deelname en betrokkenheid van alle relevante ketenpartijen.
Zonder hen kom je er niet. Dankzij de Green Deal zijn daardoor ook sprongen gemaakt in
technisch inhoudelijke verbeteringen.
•	Gebruik de Green Deal met de overheid om duurzame concepten onder de aandacht te brengen
en de lokale overheden verder te laten kijken en te laten zien wat mogelijk is.
•	Een Green Deal is een goed communicatiemiddel. Creëer ondernemersruimte met een
Green Deal als basis. Gebruik je Green Deal als onderlegger voor je onderneming voor publiciteit
en visitekaartje.

	Meer lezen?
www.harvestagg.nl

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

