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Onderwerp: Green Deal Emmtec Services B.V.

Geachte voorzitter/leden,

Op 18 april2017 heeft ons college ingestemd met het voornemen een Green Deal te
sluiten met Emmtec Services B.V. gevestigd te Emmen en daarvoor een subsidie van
€ 200.000,-- beschikbaar te stellen.

Emmtec vraagt € 200.000,-- subsidie om een investering in een slim energiesysteem
met stoomlevering (Smart Steam Grid) met een terugverdientijd van twaalf jaar terug
te brengen naar zes jaar. Zij investeren zelf ca. € 300.000,-- op het Emmtec-terrein.
Daarnaast wil Emmtec ca. € 200.000,- investeren (voorverwarming luchtinlaat gas-
turbine) bij een succesvol lobbytraject inzake de energiebelasting. Daarvoor vragen zij
geen subsidie, maar (bestuurlijke) inzet van de provincie.

Het eerste project verlaagt de COr-emissie met 600 ton/jaar en bespaart 335.000 m3

aardgas/jaar. Dit komt overeen met het verbruik van bijna 200 huishoudens. Bij het
tweede project wordt de COr-emissie met 800 ton/jaar verminderd.

Dit project heeft ook een innovatieve component, een dergelijk stoomnet heeft poten-
tie om vermarkt te worden in de rest van de wereld. Emmtec zal dit niet zelf doen, het
is niet hun core-business. Via deze Green Deal zal Emmtec zelf bekendheid geven
aan deze innovatie.

Op grond van artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe
kunnen wij pas een besluit nemen over verlening van project- en incidentele prestatie-
subsidies vanaf € 150.000,-- nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen
hierover ter kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voor-
hangprocedure'.
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Wij zien uw reactie graag uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten-
commissie of Staten tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris voorzitter
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