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Onderwerp: Gespreksverslag kennismaking 11 sept 201g

Geachte heer Kuipers,

Op 11 september 2019 hebt u, samen met de heer B. van Reij van Shell Geothermie
Nederland en de heer T. Boxem van Energie Beheer Nederland een kennismakings-
gesprek gehad met gedeputeerde T. stelpstra. Hierbij hebt u het voornemen be-
sproken om een aardwarmteproject op basis van twee bestaande exploratieputten van
de NAM in Emmen te willen realiseren. U doet dit in samenwerking met Shell, EBN en
ZoN Participatie en u bent in deze samenwerking voornemens om een sDE+-sub-
sidie aan te vragen. Voor deze subsidieaanvraag wilt u gebruik maken van de op-
sporingsvergunning Klazienaveen, waarvan de provincie Drenthe en de gemeente
Emmen gezamenlijk vergunninghouder zijn.

Gedeputeerde Stelpstra heeft aangegeven dat hij bereid is om mee te werken om in
eerste instantie uw aanvraag voor SDE+-subsidie mogelijk te maken en stuurt u

namens ons college bijgaande brief. Voor het overdragen van (een gedeelte van) de
opsporingsvergunning in tweede instantie, vinden wij het vereist dat er zicht is op een
haalbaar project, zowel qua business-case, veiligheid, als maatschappelijk draagvlak.
Het belangrijkste punt hierbij is het bestaan van een goede schaderegeling, die de in-
stemming heeft van ons college.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en blijven graag in gesprek
over uw vorderingen in de ontwikkeling van aardwarmte in onze provincie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage: Brief Toestemming voor het gebruik van de opsporingsvergunning ten be-
hoeve van aanvraag SDE+-subsidie

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: Toestemming voor het gebruik van de opsporingsvergunning ten behoeve
van aanvraag SDE+-subsidie

Geachte heer Kuipers,

Wij zijn samen met de gemeente Emmen vergunninghouders van de opsporingsver-
gunning 'Klazienaveen', kenmerk ETM/EM/10159568, met verlenging geldigheidsduur
met kenmerk DGETM-EO I 18289749, met de ambitie om duurzame warmte te le-
veren aan de tuinders die gevestigd zijn in het Rundedal. ln dat kader zijn wij met u in
gesprek over de ontwikkeling van een aardwarmteproject in het desbetreffende ver-
gunningsgebied. Wij kijken naar de haalbaarheid, de veiligheid, en maatschappelijk
draagvlak.

U onderzoekt de haalbaarheid van een aardwarmteproject op basis van twee be-
staande exploratieputten van de NAM. U doet dit in samenwerking met Shell
Geothermal, EBN Aardwarmte en ZON Participatie en u bent in deze samenwerking
voornemens om een SDE+-subsidie aan te vragen.

Wij zijn voornemens om bij een haalbaar project de opsporingsvergunning, of een
deel daarvan, aan het consortium van Tullip Energy, Shell Geothermal, ZON
Participatie en EBN Aardwarmte over te dragen. Vooruitlopend daarop - en voor
zover nodig - geven wij hierbij toestemming voor het gebruik van de genoemde op-
sporingsvergunning voor de aanvraag van de SDE+-subsidie.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en blijven graag in gesprek

over uw vorderingen in de ontwikkeling van aardwarmte in onze provincie c.q. ge-

meente.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

voorzitter

Burgemeester en Wethouders van Emmen,

namens dezen,

urzaamheid
R. van der

en
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