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O nderwe rp: Verzoek toestem m i n g overd racht opspori n gsverg u n n i n g aa rd-
warmte Klazienaveen

Geachte minister,

Hierbij verzoeken wij, Gedeputeerde Staten van Drenthe en Burgemeester en

Wethouders van Emmen, als houders van de opsporingsvergunning aardwarmte
'Klazienaveen' (kenmerk ETM/EM/10159568, afgegeven d.d. 26 oktober 2010,

kenmerkvan de laatsteverlenging in 2018 DGETM-EO118289749) u, ons uwtoe-
stemming te geven om deze vergunning over te dragen aan Aardwarmte
Klazienaveen BV (hierna: Aardwarmte).

Aardwarmte is voornemens in een consortium bestaande uit Tullip Energy, Shell

Geothermie BV en Energiebeheer Nederland in deze concessie aardwarmte te
ontwikkelen. Hierbij zullen de distributie en het netbeheer te zijner tijd verzorgd
worden door Zon Participaties BV.

Als decentrale overheden hebben wij indertijd deze vergunning aangevraagd om

de ontwikkeling van duurzame warmte in ZO-Drenthe te ondersteunen en te sti-
muleren. Wij zijn van mening dat dit doel bereikt kan worden met de overdracht
van onze vergunning aan Aardwarmte. Aardwarmte heeft de laatste twee jaar
grote voortgang geboekt bij de voorbereiding voor haar project. Zo is een aan-
vraag bij u ingediend voor een benodigd stuk aangrenzende concessie genaamd

Klazienaveen 2, zijn intentieverklaringen met tuinders voor de warmteafname af-
gesloten en heeft het consortium vooruitlopend op de overdracht SDE+ subsidie
toegezegd gekregen. Wij vragen u dan ook aan ons verzoek mee te willen
werken.
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Als onderdeel van uw besluit voor toestemming voor de overdracht, toetst u of
Aardwarmte over voldoende technisch/organisatorische kwalificaties en finan-
ciële middelen beschikt met betrekking tot de ontwikkeling van aardwarmte. De

hiervoor benodigde informatie zal het consortium u per separaat schrijven toe-
sturen.

Naar verwachting zal de procedure, die op basis van artikel 20 van de Mijnbouw-
wet vereist is, enige maanden in beslag nemen. De vergunning voor Klazienaveen

vervalt op 1 december 2020. Om te voorkomen dat de vergunning vervalt voor-
dat of kort nadat overdracht heeft plaats gevonden, verzoeken wij u tevens de

vergunning te willen verlengen. Omwille van de efficiëntie vragen wij u hierbij
een termijn van vier jaar te willen overwegen. Een dergelijke termijn zal Aard-
warmte in de gelegenheid stellen aan de ontwikkeling van het project te werken
zonder dat halverwege de voortgang om verlenging van de vergunning gevraagd

dient te worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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Hoogachtend,

burgemeester en wethoudes van Emmen,

de gemeentesecretaris, de burgemeester
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