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Handreiking businesscase koolstofarme economie 

 

Onder prioritaire as 2 van het Operationeel Programma Kansen voor West 2 (hierna OP) kunnen 

sterk verschillende projecten gesubsidieerd worden. 

Doelstelling drie en vier bieden de mogelijkheid voor projecten gericht op uitrol, maar ook voor 

procesgerichte acties om de energieprojecten te realiseren. Ook kunnen ondernemers de 

ontwikkeling van producten en diensten aanpakken op het vlak van energiebesparing en toepassing 

duurzame energie en het toepassen van gebruik van restwarmte en hernieuwbare energievormen. 

Doelstelling vier is met name gericht op uitrol van energie besparing in bestaande bebouwing. De 

nadruk zal vooral liggen op het integreren van duurzame energie bij renovatie- en transitieprojec-

ten. Daarnaast is het wenselijk dat er middelen beschikbaar zijn voor de financiering van processen 

die de vraagbundeling en business case advisering mogelijk maken. 

 

Het huidige format businesscase welke voor projecten in prioriteit 1 gebruikt worden, is ook 

toereikend voor projecten die uitrol beogen onder zowel in doelstelling drie als vier. Voor de 

procesgerichte projecten onder doelstelling drie en vier ligt het complexer. Een hele concrete 

businesscase is voor dit type project vaak niet te maken, omdat daadwerkelijke uitvoering van de 

projecten geen deel uitmaakt van het proces voorstel. Maar het moet wel een eerste schets bevatten 

die geloofwaardig maakt dat in een uitvoeringsproject een sluitende business case een realistische 

mogelijkheid is. 

 

Format businesscase: 

Ga in ieder geval in op proces, organisatorisch, economisch en financieel perspectief en denk daarbij 

aan: 

1. Proces en organisatorisch perspectief  

- Geef een korte omschrijving van het te voeren proces en het doel. 

- Wat is het einddoel van het project? 

- Hoe haalbaar is het einddoel wat zijn de risico’s? 

- Welke strategie is gekozen om deze risico’s te beperken? 

- Onderbouw op welke wijze er voldoende expertise aanwezig en geborgd is om de het 
einddoel te behalen. Is er al een team van verschillende disciplines dat zorg kan gaan 
dragen voor de ontwikkeling en verdere strategieontwikkeling? De impact van de 
projectresultaten op de organisatie? 

- Welke partijen zijn betrokken bij de opzet van het project, welke relevante bedrijven 
zitten in het netwerk en welke relevante partijen zijn (nog) niet betrokken. Welke harde 
afspraken zijn met deze partijen gemaakt? 
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2. Economisch perspectief  

- In welke markt gaat het proces gevoerd worden? Hoe groot is die markt? Kan een 
concrete interesse worden aangetoond?  

- Zijn er andere partijen die het beoogde proces kunnen uitvoeren? Benoem deze partijen, 
en de voor- en nadelen t.o.v. de eigen organisatie. 

- Hoe vernieuwend is de gekozen aanpak? 

- Wat zijn de risico’s en externe factoren? 

- Wat is de aanpak om deze risico’s te hanteren? 
 

3. Financieel perspectief 

- Hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de projectkosten (zowel de bijdrage in 
cash als de bijdrage in uren in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering) en de kosten tot en 
met de marktintroductie? 

- In hoeverre is subsidie nodig? 

- Hebben de projectpartners voldoende financiële draagkracht ná uitvoering van het 
project om voort te bestaan. Is er een financieringsstrategie? 

 
U dient tevens aannemelijk te maken dat het project obstakelvrij is. Dit houdt in dat er geen 

wezenlijke formele, juridische en financiële aspecten mogen zijn die uitvoering van het project in de 

weg staan. U dient aannemelijk te maken dat deze aspecten de start van het project op de voorziene 

datum niet in de weg zullen staan. In geval van vergunningverlening dient bijvoorbeeld expliciet in de 

aanvraag aangegeven te worden of hier sprake van is en in welke fase de vergunningverlening zich 

bevindt. De haalbaarheid (en planning) van het project dient aldus expliciet door de aanvrager 

aannemelijk gemaakt te worden. 

 

Algemene aanbevelingen: 
De kwaliteit van de businesscase van het project wordt beoordeeld als onderdeel van de 

beoordelingscriteria . Dit onderdeel dient een op zichzelf staand leesbare tekst te zijn.  

Verwijzingen naar andere onderdelen van het projectplan zijn niet gewenst. Het is aan te bevelen 
max. drie A4 te gebruiken. 
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2.A. 1 Prioritaire 
as 2: 
Ondersteuning 
van de 
omschakeling 
naar een 
koolstofarme 
economie in alle 
sectoren 

2.A.4 Investeringsprioriteit 
4a: 
Bevordering van de 
productie en de distributie 
van energie uit 
hernieuwbare bronnen 

2.A.5 Specifieke 
Doelstelling 3: 
Het verkleinen van 
het aandeel fossiele 
brandstoffen in het 
totale 
energieverbruik van 
landsdeel West. 

2.A.6 Te ondersteunen 
maatregelen per 
investeringsprioriteit: 
2.A.6.1 Maatregelen voor 
specifieke doelstelling 3: 
Het verkleinen van het 
aandeel fossiele 
brandstoffen in het totale 
energieverbruik van 
landsdeel West. 

2.A.4 Investeringsprioriteit 
4c: 
Ondersteuning van 
energie-efficiëntie, slim 
energiebeheer en het 
gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare 
infrastructuur, met 
inbegrip van openbare 
gebouwen, en in de 
woningbouwsector. 

2.A.5 Specifieke 
doelstellingen 4: 
Het verlagen van het 
energieverbruik in 
de bebouwde 
omgeving. 

2.A.6 Te ondersteunen 
maatregelen per 
investeringsprioriteit: 
2.A.6.1 Maatregelen voor 
specifieke doelstelling 4: 
Het verlagen van het 
energieverbruik in de 
bebouwde omgeving. 

 

Mogelijke invullingen doelstelling 3: 

- projecten gericht op uitrol. 

- procesgerichte acties om de energieprojecten te realiseren 

 

Mogelijke invullingen Doelstelling 4: 

- Schaalvergroting voor de slimme uitrol van energie besparing en opwekking van duurzame energie 

in de bestaande bouw. De nadruk zal vooral liggen op het integreren van duurzame energie bij 

renovatie- en transitieprojecten. 

- Daarnaast is het wenselijk dat er middelen beschikbaar zijn voor de financiering van processen die 

de vraagbundeling en business case advisering mogelijk maken. 


