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Opsporingsvergunning aardwarmte

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over ons voornemen om Tullip Energy Exploration and Production B.V. (Tullip)
gebruik te laten maken van de opsporingsvergunning aardwarmte Klazienaveen. In de door uw raad
vastgestelde Energienota is aardwarmte als een te verkennen mogelijkheid voor duurzame energie
opgenomen. Met deze brief stellen wij u daarom van het voornemen van overdracht in kennis.
In oktober 2010 zijn aan de provincie Drenthe en de gemeente Emmen de vergunningen 'Erica' en
'Klazienaveen' voor de opsporing van aardwarmte verleend. Doel hiervan was de glastuinders in ZoDrenthe in de gelegenheid te stellen op termijn op aardwarmte over te stappen. In 2018 zijn de gemeente
en de provincie benaderd door Tullip. Tullip bundelt tezamen met Shell Geothermie B.V. (Shell),
EnergiebedrijfNederland (EBN) en ZON Participatie de krachten om een aardwarmteproject te
ontwikkelen in Zo- Drenthe.
Tot nu toe zijn alle inspanningen om tot een aardwarmteproject te komen tevergeefs geweest. De
vergunningen zijn inmiddels driemaal verlengd en vervallen in december 2020. Om nog gebruik te
kunnen maken van de vergunning moet uiterlijk 1 december 2019 een actueel werkprogramma zijn
ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het voornemen van Tullip is het
werkprogramma voor 1 december 2019 in te dienen bij EZK en daarin onder andere op te nemen dat de
geproduceerde warmte word afgezet bij de tuinders in Klazienaveen.
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