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Onderwerp: Overd racht o pspori n gsverg u n n i n g aa rdwa rmte Klazien aveen

Geachte heer Kuipers,

Vanaf 2018 zijn de provincie Drenthe en de gemeente Emmen met u in gesprek
over de mogelijke ontwikkeling van aardwarmte in Zuidoost-Drenthe, in het
gebied van onze opsporingsvergunning aardwarmte'Klazienaveen'. Wij hebben
deze vergunning in 2010 verkregen bij beschikking met kenmerk
ETM/EM/10159568 van 25 oktober 2010. De vergunning is recentelijk verlengd en
geldig tot 1 januari2O24.

Uw plannen en voorbereidende werkzaamheden voor een geothermieproject zijn
inmiddels zodanig vergevorderd dat wij in november 2020 de minister van Econo-
mische Zaken en Klimaat verzochten de vergunning voor Klazienaveen aan uw
consortium, bestaande uit Tullip Energy Exploration & Development BV, Shell

Geothermal BV en Energie Beheer Nederland, te mogen overdragen. De minister
heeft uw consortium getoetst aan de eisen die in de Mijnbouwwet gesteld
worden en dit verzoek ingewilligd bij beschikking van 29 januari 2021.

Om de vergunning over te mogen dragen conform de toepasselijke Europese en
nationale regelgeving hebben wij en uw consortium de afspraak gemaakt dat:
- Aardwarmte Klazienaveen BV de vergunninghouder een tegemoetkoming zal

betalen in de kosten die indertijd door de vergunninghouder gemaakt zijn
om de vergunning te verkrijgen.

Met betrekking tot dit punt hebben wij de afspraak gemaakt dat het gaat om
een totaalbedrag van € 60.000,--, door u te voldoen in een drietal termijnen die
overeenkomen met drie 'golno-go'-momenten van het door u voorziene geo-
thermieproject.
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Hiertoe hebben wij bijgevoegde contractuele afspraken opgesteld. Wij verzoeken
u vriendelijk een getekende versie aan ons te retourneren. Op het moment dat
deze getekende verklaring door ons ontvangen is, beschouwen wij de overdracht
als afgerond. Op dat moment zullen wij ook de minister van Economische Zaken
en Klimaat van de overdracht in kennis stellen, conform artikel 4 van het besluit
van de minister van 29 januari 2021 met de toestemming tot overdracht.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij danken u

voor de goede samenwerking van de afgelopen twee jaar en wensen u veel
succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Burgemeester en van Emmen,

Bijlagen:
- Overeenkomst overdracht opsporingsvergunning aardwarmte geothermie

Klazienaveen
- Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot verlenging en

de toestemming tot overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte
Klazienaveen

mb/coll

Afschrift aan:

- de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe
- het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, Postbus 30001,

8700 RA Emmen



Overeenkomst inzake de overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte ‘Klazienaveen’ 
 
Partijen:  

1. de provincie Drenthe, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde T. Stelpstra (de 
“Provincie”); 

2. de gemeente Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder R. van der Weide, (de 
“Gemeente”); 

hierna gezamenlijk te noemen de “Vergunninghouder” 
 
en  
 

3. Aardwarmte Klazienaveen B.V., Handelsnummer 76184110, statutair gevestigd te Emmen, 
kantoorhoudende aan de Boslaan 3, 7811 GJ, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. 
J. Kuipers (“Aardwarmte Klazienaveen”); 

4. EBN Aardwarmte B.V., Handelsregister nr. 74656619, statutair gevestigd te Utrecht en 
kantoorhoudende aan de Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer J.W. van Hoogstraaten; 

5. Shell Geothermal B.V., Handelsregister nr. 55853803, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en 
kantoorhoudende aan Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR ’s-Gravenhage, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J. van Duin en de heer R. de Jongh; 

hierna gezamenlijk te noemen het “Aardwarmte Consortium” 
 
de partijen genoemd onder 1 t/m 5 worden gezamenlijk aangeduid als “Partijen” in ieder individueel ook 
als “Partij”. 
 
Overwegende dat: 
 

- de Vergunninghouder de beschikking houdt van de Minister van Economische Zaken (hierna te 
noemen de Minister) van de op 26 oktober 2010 verleende opsporingsvergunning aardwarmte 
Klazienaveen, met kenmerk ETM/EM/10159568 (Staatscourant 2010, nr. 17245) (de 
“Vergunning”);  

- de Vergunning voor het laatst is gewijzigd bij besluit van de Minister van 29 januari 2021 en 
verlengd is tot 1 januari 2024; 

- het van belang is dat aardwarmte, een duurzame bron van energie, veilig en vlot ontwikkeld 
wordt in Drenthe; 

- de Vergunninghouder technisch en financieel niet in staat is deze ontwikkeling tot stand te 
brengen in het door de Vergunning beoogde gebied; 

- het Aardwarmte Consortium voornemens is om de aardwarmtepotentie in het door de 
Vergunning beoogde gebied te onderzoeken en gezamenlijk naar een business case toe te 
werken; 

- Omdat Shell Geothermal B.V. en EBN Aardwarmte B.V. op dit moment geen aandeelhouder 
zijn van Aardwarmte Klazienaveen maar wel onderdeel van het Aardwarmte Consortium 
tekenen zij deze overeenkomst mee; 

- de Minister bij beschikking van 29 januari 2021 toestemming heeft verleend aan de 
Vergunninghouder de Vergunning over te dragen aan Aardwarmte Klazienaveen; en 

- Partijen de voorwaarden voor overdracht van de Vergunning wensen vast te leggen in deze 
overeenkomst.  

 
Komen als volgt overeen 
 



1. Overdracht Vergunning 
De Vergunninghouder draagt door middel van ondertekening van deze overeenkomst door 
Partijen de Vergunning over aan Aardwarmte Klazienaveen tegen de vergoeding zoals 
beschreven in artikel 2. 
 
Vergunninghouder zal binnen 10 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst 
mededeling doen van de overdracht van de Vergunning aan de Minister en hiervan een afschrift 
verstrekken aan Aardwarmte Klazienaveen. 

 
 

2. Betaling  
 
2.1 Aardwarmte Klazienaveen zal aan de Vergunninghouder de volgende financiële tegemoetkoming 
voor gemaakte kosten betalen (de “Vergoeding”): 
 
een totaalbedrag van € 60.000,- verdeeld over en afhankelijk van het behalen van de volgende drie 
beslissingsfasen binnen het te ontwikkelen project: 

(i) € 15.000,- bij ondertekening van deze overeenkomst; 
(ii) € 15.000,- bij positieve Final Investment Decision (FID) door het Aardwarmte Consortium   
(iii) € 30.000,- op het moment van eerste warmtelevering door Aardwarmte Klazienaveen (“First 
Heat”). 

 
2.2 Aardwarmte Klazienaveen zal tevens: 

(a) uiterlijk 3 maanden na het nemen van een positieve FID de Provincie en de Gemeente 
hiervan op de hoogte stellen; 
(b) uiterlijk 3 maanden na First Heat de Provincie en de Gemeente hiervan op de hoogte stellen.  

 
2.3 Voor de betaling van de betreffende bedragen zal de Provincie Aardwarmte Klazienaveen een 
factuur sturen. Genoemde bedragen worden verhoogd met 21% BTW. 
 
2.4 De verplichting tot betaling van de Vergoeding blijft bestaan zolang Aardwarmte Klazienaveen of 
een aan Aardwarmte Klazienaveen gelieerde onderneming een aardwarmteproject ontwikkelt binnen 
een gebied dat nu binnen de Vergunning valt maar door een verandering in de vergunningsituatie niet 
meer de naam “Klazienaveen” draagt. Ingeval Aardwarmte Klazienaveen de Vergunning met 
toestemming van de Minister aan een derde partij overdraagt dient het volledig uitstaande bedrag van 
de Vergoeding direct te worden betaald aan de Vergunninghouder. 
 
 

3. Toepasselijk recht en geschillen 

3.1 Deze overeenkomst en alle overeenkomsten voortvloeiend uit deze overeenkomst worden bij 
uitsluiting beheerst door Nederlands recht.  

3.2 Alle geschillen die niet door Partijen in der minne kunnen worden beslecht, zullen in eerste instantie 
bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht.  

 
 
 



 
 
Handtekeningen 
 
Provincie Drenthe  Gemeente Emmen  Aardwarmte Klazienaveen B.V. 
 
 

 
mr. T. Stelpstra, 
gedeputeerde 
 
 
 
Voor akkoord: 
Shell Geothermal BV  EBN B.V. 
 



 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Provincie Drenthe 

t.a.v. Mevr. D. Wimmers 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 29-1-2021 

Betreft Verlenging en toestemming tot overdracht opsporingsvergunning 

aardwarmte Klazienaveen 

 

 Pagina 1 van 4 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

 
Procesverloop: 

- Provincie Drenthe en gemeente Emmen (hierna: vergunninghouder) zijn 

houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans 
Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK), op 26 oktober 
2010 verleende opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen, met 

kenmerk ETM/EM/10159568 (Staatscourant 2010, nr. 17245). De vergunning 
is voor het laatst gewijzigd bij besluit van de Minister van EZK van 20 
november 2018 met kenmerk DGETM-EO/18289749 (Staatscourant 2018, nr. 
66981); 

- de opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen is geldig tot 1 december 
2020; 

- per bericht van 3 november 2020 vraagt de vergunninghouder om verlenging 

en toestemming tot overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte 
Klazienaveen; 

- Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de Minister 

van EZK advies uitgebracht over het verzoek tot overdracht. Op 11 december 
2020 is van SodM advies ontvangen (kenmerk: ADV-6759/20300373). 

 
Overwegingen: 

- De vergunninghouder verzoekt EZK om toestemming om de 
opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen over te dragen aan 
Aardwarmte Klazienaveen B.V. (hierna: AK). AK is voornemens in een 

consortium met Tullip Energy Exploration and Development B.V., Shell 
Geothermal B.V. en EBN aardwarmte te ontwikkelen. Mede ten behoeve van 
deze ontwikkeling is door AK bij EZK ook een nieuwe aanvraag 

opsporingsvergunning aardwarmte ingediend voor een naastgelegen gebied 
genaamd Klazienaveen 2. Daarnaast zijn intentieverklaringen met tuinders 

afgesloten en is SDE+ subsidie toegekend. De vergunninghouder heeft de 
benodigde financiële en organisatorische informatie toegevoegd bij de 

aanvraag. 
Tevens verzoekt vergunninghouder de vergunning te verlengen met een 
termijn van vier jaar. Vergunninghouder stelt dat de aangevraagde termijn 

van vier jaar de gelegenheid geeft aan de ontwikkeling van het project te 
werken. De vergunninghouder heeft een werkplan toegevoegd bij de 
aanvraag; 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Warmte en Ondergrond 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

 
Ons kenmerk 

DGKE-WO / V-4201 
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- SodM is door EZK gevraagd te adviseren over de technische capaciteiten, de 
efficiëntie en verantwoordelijkheidszin en de manier waarop de beoogde 
vergunninghouder voornemens is de activiteiten te verrichten. SodM geeft in 

haar advies aan dat zij aan wil sluiten bij haar eerder uitgebrachte advies op 
de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen 2, waarin door 
SodM is geadviseerd over AK. Samenvattend is SodM van mening dat AK de 

potentie heeft om als technisch competent uitvoerder op te treden en in 
principe in staat zal zijn om de voorgestelde mijnbouwactiviteiten op een 
veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Het plan van aanpak lijkt 

adequaat. De sleutelposities en competenties komen voldoende overeen met 
de minimum competenties die SodM hanteert, met uitzondering van specifieke 
expertise op het onderwerp seismiciteit. SodM ziet dit als een vereiste 
aangezien er in het omliggende gebied meerdere bevingen zijn geweest, 

gerelateerd aan gaswinning in onder andere hetzelfde doelreservoir als waar 
de aardwarmtewinning is voorzien. SodM adviseert daarom een voorschrift op 
te nemen waardoor de vergunninghouder zes maanden voorafgaand aan de 

uitvoering van fysieke activiteiten een geactualiseerde organisatiestructuur en 
-invulling, conform de dan geldende technische standaarden, voor moet 
leggen aan de inspecteur-generaal der mijnen. EZK merkt hierover op dat een 

voorschrift wordt opgenomen, waardoor vergunninghouder een 

geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling moet aanleveren bij EZK, 
die aan SodM wordt voorgelegd. 
SodM merkt verder op dat AK zich bewust lijkt van het risico op geïnduceerde 

seismiciteit door aardwarmtewinning en van plan is een seismische risico 
analyse (hierna: SRA) uit te gaan voeren. SodM adviseert een voorschrift op 
te nemen waardoor vergunninghouder voorafgaand aan de testfase een SRA 

in moet dienen, welke tenminste zes maanden voorafgaand aan de start van 
fysieke activiteiten goedgekeurd moet zijn door de inspecteur-generaal der 
mijnen. EZK merkt hierover op dat een SRA voor de winningsfase een 

verplicht onderdeel is van het winningsplan, dat bij EZK ingediend moet 
worden, en waar EZK mee moet instemmen alvorens de winning kan 
aanvangen. Indien er tevens een SRA nodig is voor de boor- en/of testfase, 
kan deze door de vergunninghouder eerder ingediend worden bij SodM. Er 

wordt echter geen voorschrift opgenomen in de opsporingsvergunning die de 
vergunninghouder hiertoe verplicht, omdat dit buiten de reikwijdte van de 
marktordeningsvergunning valt; 

- op grond van artikel 18, eerste lid, Mijnbouwwet (hierna: Mbw) kan EZK, 
onverminderd artikel 32c Mbw, een vergunning slechts op aanvraag van de 
houder wijzigen. Hieraan is voldaan; 

- op grond van artikel 18, tweede lid, Mbw kan een vergunning niet zodanig 
worden gewijzigd dat zij komt te gelden voor: 
a. andere activiteiten of delfstoffen; 
b. een groter gebied. 

Van dergelijke wijzigingen is in onderhavige aanvraag geen sprake. Hiermee is 
voldaan aan artikel 18, tweede lid, Mbw; 

- op grond van artikel 18, derde lid, Mbw heeft EZK de bevoegdheid het tijdvak 

van de opsporingsvergunning te verlengen, indien het tijdvak onvoldoende is 
om de activiteiten waarvoor de vergunning geldt te voltooien en deze 
activiteiten zijn verricht in overeenstemming met de vergunning. Hieraan is 

deels voldaan. 
AK is voornemens de aardwarmte te gaan produceren uit de Volpriehausen 
Formatie van Trias ouderdom. Voor de winning zullen de gesuspendeerde 
putten EMM-14 en EMM-16 gebruikt gaan worden als geothermisch doublet. 

Deze bestaande gasputten moeten worden omgebouwd.  
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Het werkplan dat is bijgevoegd bij de aanvraag komt op hoofdlijnen overeen 
met het werkplan dat is ingediend bij de aanvraag opsporingsvergunning 
Klazienaveen 2, maar is een stuk uitgebreider. Het indienen van het 

winningsplan is voorzien in 2023. Het testen van de bestaande putten is 
voorzien in 2024. EZK is van mening dat de voorziene activiteiten in 2024 niet 
vallen binnen de reikwijdte van de opsporingsvergunning. Met de beoogde 

wijziging van de Mijnbouwwet zal de opsporingsvergunning bovendien worden 
omgezet in een zoekgebied. Vervolgens is de startvergunning vereist om te 
mogen boren, testen en winnen. De opsporingsvergunning wordt daarom in 

afwijking van het aangevraagde verlengd tot 1 januari 2024; 
- de technische of financiële mogelijkheden van de beoogde nieuwe 

vergunninghouder van de opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen 
geven geen aanleiding de toestemming tot overdracht aan de beoogde 

vergunninghouder te weigeren. Hiermee is voldaan aan artikel 20, eerste lid, 
Mbw in samenhang met artikel 9, eerste lid, onder a, Mbw; 

- de manier waarop de beoogde vergunninghouder voornemens is de 

activiteiten te verrichten geeft geen aanleiding de toestemming tot overdracht 
aan de beoogde vergunninghouder te weigeren. Hiermee is voldaan aan 
artikel 20, eerste lid, Mbw in samenhang met artikel 9, eerste lid, onder b, 

Mbw; 

- de beoogde vergunninghouder van de opsporingsvergunning aardwarmte 
Klazienaveen heeft niet onder een eerdere vergunning bij activiteiten als 
bedoeld in artikel 6, eerste lid, Mbw, blijk gegeven van gebrek aan efficiëntie 

en verantwoordelijkheidszin. Hiermee is voldaan aan artikel 20, eerste lid, van 
de Mbw in samenhang met artikel 9, eerste lid onder c, Mbw; 

 

 
Gelet op: 
Artikel 18, derde lid en artikel 20, eerste en derde lid van de Mijnbouwwet. 

  
Besluit: 
 
I: Verlenging opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen  

 
Artikel 1 
De tekst van artikel 5 van het besluit met kenmerk ETM/EM/10159568 wordt 

vervangen door de volgende tekst: De vergunning geldt, vanaf het tijdstip waarop 
zij in werking is getreden tot 1 januari 2024. 
 

II: Toestemming overdracht opsporingsvergunning aardwarmte 
Klazienaveen 
 
Artikel 1 

Aan provincie Drenthe en gemeente Emmen wordt toestemming verleend tot 
overdracht van de opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen, zodat 
Aardwarmte Klazienaveen B.V. houder wordt van de opsporingsvergunning 

aardwarmte Klazienaveen.  
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Artikel 2 
De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkprogramma de 
volgende voorwaarde in acht: 

Zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de 
vergunninghouder aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, een 
geactualiseerde organisatiestructuur en –invulling, conform de dan geldende 

technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt 
voorgelegd. 
 

Artikel 3 
De toestemming, bedoeld in  artikel 1, vervalt één jaar na bekendmaking van 
deze beschikking. 
 

Artikel 4 
De vergunninghouder doet van de overdracht onverwijld schriftelijk mededeling 
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. 

 
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 

beschikking is bekendgemaakt. 

 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van 
deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 

 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,  

namens deze: 
 
 

 
 
 
 

mr. J.L. Rosch 
MT-lid directie Warmte en Ondergrond 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen 6 weken, na de dag waar op dit besluit is verzonden, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit 

besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. 


