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Uw kenmerk
Onderwerp: overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen

Geachte heer Kuipers,
Vanaf 2018 zijn de provincie Drenthe en de gemeente Emmen met u in gesprek over
de mogelijke ontwikkeling van aardwarmte in ZO-Drenthe, in het gebied van onze
opsporingsvergunning aardwarmte ‘Klazienaveen’. Wij hebben deze vergunning in
2010 verkregen bij beschikking met kenmerk ETM/EM/10159568 van 26 oktober
2010. De vergunning is recentelijk verlengd en geldig tot 1 januari 2024.
Uw plannen en voorbereidende werkzaamheden voor een geothermieproject zijn
inmiddels zodanig vergevorderd dat wij in november 2020 de minister van
Economische Zaken en Klimaat verzochten de vergunning voor Klazienaveen aan uw
consortium, bestaande uit Tullip Energy Exploration & Development B.V., Shell
Geothermal B.V. 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 B.V. 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 3-tal termijnen die

2
overeenkomen met 3 ‘go/no-go’ momenten van het door u voorziene
geothermieproject. Hiertoe hebben wij bijgevoegde contractuele afspraken opgesteld.
Wij verzoeken u vriendelijk een getekende versie aan ons te willen 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 kennisstellen, conform artikel 4 van het besluit
van de minister van 29 januari 2021 met de toestemming tot overdracht.
Wij hopen 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,
GS Drenthe

B&W gemeente Emmen

Bijlage:
- 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.

