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Onderwerp 

Mogelijke toepassing experimentenkader initiatief HarvestaGG  
 
 
Doel van deze mededeling: 

• Provinciale Staten te informeren over het besluit van Gedeputeerde Staten 
waarin in beginsel de bereidheid is uitgesproken om het experimentenkader 
uit het Omgevingsplan Flevoland 2006 toe te passen ten behoeve van voor 
het Energyfarm initiatief van HarvestaGG, indien aan de voorwaarden van 
het experimentenkader kan worden voldaan. Het is een eerste stap in de 
procedure tot toepassing van het experimentenkader.  

 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing  
 

Inleiding: 

Initiatief: Groen gas uit gras 
Vorig jaar is de provincie Flevoland benaderd door HarvestaGG over de plannen 
voor meerdere Energyfarms, zijnde droogvergistinginstallaties, in Flevoland. De 
directe aanleiding hiervoor zijn concrete plannen voor een eerste bedrijfsinrich-
ting hiervan aan de Beverweg 18 te Dronten.  
De bestemmingsplanherziening hiervoor is in concept gereed. Het ontwerp van 
de Energyfarm in het landelijk gebied past niet binnen het bundelingsbeleid van 
de provincie zoals dit is opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In de 
Provinciale beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied is 
veel ruimte gegeven voor de realisatie van (mest)vergistingingsinstalllaties, maar 
de grootte van het bouwblok (3, 5 ha)gaat dit beleid te buiten. Uiteindelijk heeft 
de raad van de gemeente Dronten niet ingestemd met deze ontwikkeling op de 
beoogde locatie.   
Initiatiefnemer richt zijn concrete plannen voor de realisatie van dit duurzaam-
heidinitiatief nu op locaties in het landelijk gebied van de gemeente Lelystad en 
Noordoostpolder. De gemeente Lelystad en Noordoostpolder hebben een intentie 
uitgesproken om planologisch juridisch te willen meewerken aan het initiatief 
van HarvestaGG. 
 
Mogelijke toepassing experimentenkader 
Uit duurzaamheidsoogpunt biedt het concept van HarvestaGG voor biovergisting, 
dat eerder met hulp van de rijksoverheid en de provincie is ontwikkeld, een 
meerwaarde. Er is een groot verschil met bestaande vergisters die uitsluitend 
energie (elektriciteit en warmte) produceren uit reststromen. HarvestaGG gaat 
met het initiatief verder de weg van de biobased economy op. Een biobased 
economy is een economie die de grondstoffen voor te vervaardigen producten en 
de productie van energie wint uit levende natuur, zoals biomassa en groene 
grondstoffen.  
Het gebruik van gras voor productie van brandstof concurreert niet met voedsel-
productie. De hoofdgrondstof is gras. Dit gras wordt speciaal geteeld, op areaal 
waar anders graan wordt verbouwd. Dit graan is bestemd voor de veevoederindu-
strie. In de eerste behandelingsstap wordt het gras geperst; in het perssap zitten 
eiwitten en suikers. Deze eiwitten en suikers worden afgenomen door de veevoe-
derindustrie. Het gras vervangt dus het graan als veevoeder. Alleen krijgt de 
industrie met het perssap een makkelijker doseerbaar product dan in het geval 
van graan. Naast het speciaal geteelde gras worden reststromen ingezet. 
Het initiatief van HarvestaGG levert een bijdrage aan de gewenste integrale 
ontwikkeling van Flevoland conform het beleidskader voor het landelijk gebied 

 Registratienummer 

1477678 
Datum 

11 juni 2013 
Auteur 

A.M. Duits 
Afdeling/Bureau 

RM 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Gijsberts, A. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  



Mededeling 
 
Bladnummer 
2 
Documentnummer 
1477678 

 

 

uit het Omgevingsplan 2006 en in het coalitieakkoord en het Coalitie-uitvoeringsprogramma (2011) 
verder is geconcretiseerd. HarvestaGG versnelt met het initiatief Energyfarm de Flevolandse ener-
gietransitie, levert extra werkgelegenheid op en versterkt door samenwerking met andere gebieds-
partijen de sociale cohesie. Het is een goed voorbeeld van hoe people, planet en profit met elkaar 
verbonden kunnen worden. 
Voorts is de mogelijke toepassing van het experimentenkader voor HarvestaGG in relatie tot de 
energietransitieopgave passend aangezien het waardevolle inzichten kan bieden voor het nog te 
actualiseren regulier beleid. Hierover zullen met de initiatiefnemer afspraken worden gemaakt. 
Het geactualiseerde beleid zal naar verwachting worden opgenomen in voorbereiding zijnde ruim-
telijke visie duurzame energieproductie.  
 
Het omgevingsplan bepaalt over de mogelijke toepassing van het experimentenkader het volgende: 
“Zoals in het Omgevingsplan verwoord is, kan het experimentenkader worden toegepast wanneer 
hieraan een door gebiedspartners vastgesteld integraal plan ten grondslag ligt waarin de meer-
waarde van het initiatief wordt aangetoond. Op basis van dit plan kan het college besluiten het 
experimentenkader van toepassing te verklaren en worden Provinciale Staten geraadpleegd.” 
 
Normaliter wordt een beginselbereidheid voor het toepassen van het experimentenkader aan de 
hand van concrete plannen uitgesproken. Ten aanzien van de mogelijke locaties in Lelystad en 
Noordoostpolder zijn deze plannen er nog niet maar het ingediende plan voor de locatie in de 
gemeente Dronten is een concreet initiatief. Zo heeft de initiatiefnemer aangegeven dat vestiging 
in het buitengebied noodzakelijk is omdat in verband met het winnen van de voedingsstoffen het 
geoogste gras zo snel mogelijk uit het intrekgebied naar de centraal gelegen Energyfarm moeten 
worden vervoerd. Dit is de aanleiding om niet aan het geldende bundelingsbeleid van het omge-
vingsplan vast te houden.  
In het kader van de locatiekeuze dient dit aspect mede in relatie tot de ligging ten opzichte van 
toeleverende bedrijven te worden onderbouwd. Hierbij spelen ook specifieke vestigingsfactoren 
zoals de infrastructurele capaciteit een rol. Deze onderbouwing zal deel uitmaken van het integraal 
plan dat ten grondslag moet liggen aan de toepassing van het experimentenkader. Voorts zal in dit 
plan de kwaliteitimpuls ten gevolge het Energyfarm initiatief voor de vestigingsgebieden in Lelystad 
en Noordoostpolder moeten worden aangetoond.  
 

 
Mededeling: 

Nu er op dit moment voldoende duidelijkheid bestaat over dit binnen het beleid passende duur-
zaamheidinitiatief, kan bij wijze van uitzondering thans al een eerste beginselbesluit over de 
mogelijke toepassing van het experimentenkader worden genomen. Een bijkomende reden voor 
deze uitzondering is dat ter ondersteuning van het initiatief met dit besluit mede wordt beoogd de 
realisatie van de plannen voor het netwerk van Energyfarms te ondersteunen.  
 
Het vervolg 
Samenwerking betrokken overheden en initiatiefnemer 
Vanuit uitnodigingplanologie wil de provincie in samenwerking met de gebiedspartners Lelystad en 
Noordoostpolder zich inzetten om de doorlooptijden van de procedures ten behoeve van het initia-
tief van HarvestaGG zo laag mogelijk te houden. De mogelijke inzet van het beschikbare instrument 
van het experimentenkader voor het innovatieve initiatief biedt de mogelijkheid om op relatief 
korte termijn een substantiële bijdrage aan de hiervoor genoemde energietransitie opgave te 
leveren. De provincie speelt in het proces een centrale rol en zal in dit proces telkens zorgvuldig-
heid moeten betrachten. 
In overleg met de gemeenten vindt thans onderzoek plaats naar geschikte locaties. Voor de ge-
meente Lelystad is al een concrete locatie in beeld in het Knarbos dat deel uitmaakt van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS).  
Het deel van het Knarbos waar HarvestaGG een productie-eenheid wil oprichten is begrensd als 
Ecologische Hoofdstructuur, maar eigendom van Airport Lelystad en is ingericht en wordt beheerd 
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als parachutistenterrein. Dit terrein heeft daardoor zeer geringe actuele natuurwaarden. Lelystad 
zal op verzoek van HarvestaGG aan de provincie een voorstel doen voor toepassing van de Spelre-
gels compensatie ingrepen EHS voor het deel dat via bestemmingswijziging onttrokken wordt aan 
de EHS. Het terrein dat HarvestaGG in eigendom wil krijgen is groter dan nodig voor de installaties. 
Het resterende deel, circa 2 hectare, wil HarvestaGG herinrichten als natuurontwikkelingsgebied en 
dit in beheer geven aan Flevolandschap, de huidige beheerder van het overige Knarbos. In een 
vooroverleg heeft de provincie aangegeven deze ontwikkelingen, indien volledig uitgevoerd zoals 
geschetst, als positief voor de doelstellingen van het natuurbeleid te beschouwen. Een formeel 
besluit rond de ingreep in de EHS en de toepassing van de Spelregels wordt door Gedeputeerde 
Staten genomen als concrete uitwerking van het initiatief aan de orde is. 
 
Het thans genomen principebesluit over de mogelijke toepassing van het experimentenkader is een 
eerste stap in het proces. In samenwerking met de initiatiefnemer en gemeenten wordt er naar 
gestreefd om in maart 2014 de bestemmingsplanherzieningen vast te kunnen stellen. Dit betekent 
dat Provinciale Staten voorafgaand hieraan ten hoeve van onze besluitvorming worden geconsul-
teerd over het ontwerp experimentenkader. Dit zal naar verwachting begin 2014 in een opinieronde 
plaatsvinden. Voorafgaand hieraan zal in een panoramaronde het initiatief van HarvestaGG worden 
gepresenteerd. Eén en ander zal worden geagendeerd op de lange termijn agenda van Provinciale 
staten. 
 
Tevens geeft het een positief signaal af richting de initiatiefnemer en de partijen die nodig zijn om 
het initiatief te kunnen realiseren. Te denken valt dan aan financiële instellingen die in tijden van 
economische crisis huiverig zijn om duurzaamheidsinitiatieven financieel te ondersteunen.  
 
  
Ter inzage in de leeskamer 

Notitie Geef – Gas – Team, Locatiekeuze HarvestaGG 
 
Verdere informatie 

Niet van toepassing.  


