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Ondemerp: Subsidie Harmes Holding BV ten behoeve van validatie kleine mest-

verbrander

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de afsluiting van een Green Deal met de initia-

tiefnemers Daniels Smart Energy (DSE) uit Annen en Harmes Holding BV, gevestigd

in Klazienaveen. Het doel van deze Green Deal is het valideren van een prototype

kleine mestverbrander.

DSE bemerkt al enkele jaren dat er in de markt behoefte is om kippenmest op eigen

locatie op een rendabele manier te verwerken. Pluimveehouders zijn momenteel aan-

gewezen op ofwel vergisting, ofirvel (betaalde) afv'oer van hun in principe waardevolle

mest. De kosten van de afvoer worden steeds hoger omdat er telkens hogere eisen
gesteld worden aan het hygiëniseren ter voorkoming van virus- en bacterieoverdracht.

Aangezien mest afvoeren daarnaast tijdrovend is, stijgt de behoefte aan rendabele en

snelle mestvenryerking op boerderijschaal.

Vanuit deze gedachte heeft DSE een nieuw technisch concept ontwikkeld en een

uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de overwegend posi-

tieve resultaten die volgden uit het haalbaarheidsonderzoek, wil pluimveehouderij

Harmes Holding BV een prototype van de kleine mestverbrander aanschaffen, wat

DSE in staat stelt testen en demonstraties uit te voeren om zodoende het product te

valideren.
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Omdat de kleine mestverbrander, die bij Harmes Holding BV wordt geplaatst, een
prototype is waar nog testen mee worden uitgevoerd, zijn er veel technische en eco-

nomische risico's. Harmes Holding BV verzoekt de provincie Drenthe om een bijdrage

van € 199.900,-- te leveren ten behoeve van het reduceren van deze testrisico's.

Het verlenen van de gevraagde subsidie past binnen de geldende regels omtrent

staatssteun Milieusteun en het Subsidiereglement Drentse Green Deals. Het hiervoor
genoemde subsidiereglement is onderdeel van het door uw Staten goedgekeurde

Energieprogramma en gaat uit van een maximumsubsidie van € 500.000,- per

project.

Echter, op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene Subsidie Verordening,

kunnen wij geen besluit nemen over verlening van lncidentele prestatiesubsidies van

€ 150.000,-- en meer, dan nadat uw Staten hun wensen en bedenkingen terzake ter
kennis van ons hebben kunnen brengen (de zogenaamde voorhangprocedure).

Wij verzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie
graag voor 14 januari 2016 tegemoet.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa/coll


