
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Beschikking PMOFL10300 - HarvestaGG Green Goods: Cascaderen van biomassa in 
Flevoland 

Doel van deze mededeling: 
Informeren Inzake pMJP beschikking inzake HarvestaGG Green Goods: Cascaderen 
van blomassa in Flevoland 

Toezegging/motie/amendement: 
Niet van toepassing. 

Inleiding: 
De Vennootschap onder firma (VOF) Vogelaar uit Lelystad vraagt een subsidie aan 
voor de ontwikkeling van biogasproductie uit gras. Het platform Groene Grond
stoffen (PGG) heeft in 2009 een verkenning laten uitvoeren naar de vraag of het 
verwerken van gras tot eiwit en biogas haalbaar is. De eerste verkenning was 
positief. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgepakt door de heer Vogelaar 
en zijn uitgewerkt tot een Green Deal. Om tot realisatie te komen zijn nog 
praktijkgegevens nodig over het regionaal aanbod van grondstoffen, waaronder 
gras. Ook wordt onderzoek gedaan naar de vergisting van gras en andere bijpro
ducten en de waarde van de restfractie. 

Als hoofdstroom voor de vergister zal speciaal daarvoor geteeld gras worden 
gebruikt. Daarnaast zullen ook bermgras, slootmaaisel en restproducten uit de 
landbouw worden gebruikt. Inzet van groene grondstoffen (of biomassa) levert 
een bijdrage aan de doelstelling dat in 2020 20% van de totale energievoorziening 
afkomstig moet zijn van alternatieven voor fossiele brandstoffen. 

Het project wordt als volgt gefinancierd: 
- Europese middelen P0P2: € 34.500,-
- Provincie Flevoland: € 11.500,-
- Aanvrager: € 21.200.-

Mededeling: 
Deze subsidie dient zo spoedig mogelijk beschikt te worden om zekerheid te 
verkrijgen over het Europese P0P2 budget. In het najaar van 2013 zal het Regie
bureau POP voorstellen doen voor landelijke herverdeling van nog niet beschikte 
middelen. Aangezien de provinciale middelen vanuit windenergiebeleid pas bij 
de Zomernota worden overgeheveld, wordt nu tijdelijk geschoven met beschik
bare provinciale middelen binnen het themaonderdeel pMJP. 

Conform de financiële spelregels van de Provincie Flevoland is een begrotingswij
ziging tussen themaonderdelen voorbehouden aan Provinciale Staten. Dergelijke 
technische wijzigingen worden voornamelijk in de Voorjaarsnota en Zomernota 
aan de Staten aangeboden. 

Het vervolg 
Vanuit het budget energiebeleid is provinciale cofinanciering beschikbaar. Deze 
middelen worden via een pMJP-subsidie beschikt en zullen bij de Zomernota 2013 
overgeheveld worden naar het pMJP. 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 
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Verdere informatie 
Niet van toepassing. 


