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Onderwerp: Subsidieverlening Groene Energie Afspraak STERCORE BV
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om €285.379,20 subsidie te verlenen aan

STERCORE BV uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

STERCORE BV is van plan om een onderzoek en ontwikkeling uit te voeren van een
innovatieve verwerkingsinstallatie. STERCORE BV heeft een gesloten vergassings-
procedé ontwikkeld waarbij het mogelijk is om zonder schadelijke emissies dierlijke
mest zonder hulpstoffen om te zetten naar groen gas en koolstof. De koolstof wordt
opgewerkt naar een hoogwaardige organische meststof.
Deze installatie zorgt voor een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstof-
fen, en een vermindering van CO2, naast de productie van groen gas.

ln uw vergadering van 1B september 2019 hebt u vragen gesteld over de subsidie
aanvraag Groene Energie Afspraak STERCORE BV. Deze vragen beantwoorden wij

als volgt.

SïERCORE heeft voor het valideren van een testinstallatie op het Emmtec terrein te
Emmen, een proeffabriek gebouwd die in een periode van maximaal drie maanden de

commerciële en technische haalbaarheid van het concept moet aantonen.
De uitvoering van de test en de proefneming vallen onder een gedoogverzoek van
Emmtec Services BV, met daarin uitdrukkelijk opgenomen dat de gedoogbeschikking

haar geldigheid verliest, drie maanden nadat de proefinstallatie in werking is gebracht.

De subsidie wordt uitsluitend verleend indien het project uitvoeringsgereed is.

Voor de volledige inhoud van de aanvraag Groene Energie Afspraak venruijzen wij u
graag naar bijlage I Aanvraagformulier subsidie Groene Energie Afspraak.
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De regeling Groene Energie Afspraak is niet meer actief en openbaar, daarom ver-

wijzen wij u voor de toetsingscriteria naar htto://decentrale.regelqgvino.over-
heíd.nllcvdr/XHTMLoutput/Hístoríe/Drenthe/602637/CVDR602637 I .html

De subsidieregeling Groene Energie Afspraak is op 31 december 2018 beëindigd.

Stercore heeft ruim voor de beëindiging haar aanvraag ingediend, en wordt aan deze

criteria getoetst.

Stercore heeft in een eerder stadium een tweetal subsidies ontvangen, te weten:
- 5 september 2017: een subsidie om in het kader van de subsidieregeling Groene

Energie Afspraak een pilot uit te voeren om dierlijke mest door middel van een

vergassingsprocedé om te zetten in groen gas en koolstof. Het betrof een bedrag

van € 188.706,--. Het project is afgerond en de subsidie vastgesteld.
- 30 november 2017: een voucher in het kader van de subsidieregeling lk ben

Drents ondernemer. Het ging om een bedrag van €2.200,-- voor het ontwikkelen

van de organisatiestructuur voor de te bouwen productielocatie. Ook deze subsidie

is vastgesteld.

De huidige subsidieaanvraag betreft een verdere opschaling van de pilot. Het procedé

heeft zichzelf bewezen, maar bood onvoldoende basis om direct naar een grote com-

merciéle installatie op te schalen. Op basis van de resultaten is de voorliggende aan-

vraag ingediend. Hierin is sprake van een continue voeding van dierlijke mest in plaats

van batchgewijs en zijn verdere optimalisaties afkomstig uit de pilot meegenomen.

Deze aanvraag is daarmee de laatste voorloper op de daadwerkelijke commerciële

installatie.
De huidige businesscase zoals in de aanvraag genoemd, is in opdracht van de pro-

vincie door een extern adviesbureau doorgerekend. Daaruit kwam naar voren dat de

pilot haalbaar was en, bij een succesvolle uitvoering, zicht biedt op een grootschalige

fabriek.

Daarnaast voldoet de aanvraag aan de voorwaarden zoals gesteld in de subsidierege-

ling Groene Energie Afspraak. Deze regeling is opgezet om door middels van subsi-

dies de energietransitie te stimuleren. Leningen maken hier binnen deze regeling
geen deelvan uit.

Met het realiseren van de uiteindelijke venverkingsinstallatie (de nog te realiseren

fabriek) wordt in eerste instantie zo'n € 16 miljoen geTnvesteerd en wordt zo'n

10 miljoen m3 groen gas geproduceerd. Deze installatie kan vervolgens modulair

worden uitgebouwd, waarbij zo'n€ 40 miljoen geinvesteerd wordt in totaal en zo'n

32-40 miljoen m3 groen gas geproduceerd wordt. Naast de productie van groen gas

zal de hoogwaardige koolstof als eindproduct bijdragen tot een sluitende business

case.
De vestiging van de uiteindelijke verwerkingsinstallatie zal in Drenthe plaatsvinden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten nthe,

voorzitter


