Ter attentie van de geadresseerde
Datum: 3 januari 2019
Onderwerp: Uitnodiging Interessebijeenkomst Aardwarmte Maasdijk
Beste glastuinbouw-ondernemer,
Sinds 2015 werken 12 glastuinbouwbedrijven samen binnen Aardwarmte Maasdijk B.V. om de
mogelijkheden van een geothermieproject voor de ondernemers in het gebied Maasdijk en ‘s-Gravenzande
(Groeneweg) te verkennen. In 2017 en 2018 zijn business cases gemaakt op basis van het vermogen van
één geothermiedoublet en een warmtenet voor de deelnemende bedrijven. Deze cases bleken op basis van
de gekozen uitgangspunten onrendabel voor de bestaande aandeelhouders van Aardwarmte Maasdijk. Het
werd voor de aandeelhouders-tuinders technisch ingewikkeld en financieel te onzeker
Aardwarmte Maasdijk heeft de samenwerking gezocht met
Energie Transitie Partners voor de ontwikkeling van een
nieuw scenario waarin 3 doubletten in één keer worden
ontwikkeld. Hierdoor kunnen kostenoptimalisaties worden
behaald. In dit scenario verwachten we een warmtevermogen
van 30 à 40 MWth te kunnen realiseren. Tevens wordt
onderzocht of er potentie is voor samenwerking met
omliggende geothermieclusters. Het onderzoek vindt plaats
voor rekening en risico van ETP.
In het eerste kwartaal van 2019 willen wij de
deelnemersgroep van het project uitbreiden om zo de warmte
in de toekomst nuttig te kunnen leveren. Hiertoe organiseren
we op 14 januari om 16:00 een interessebijeenkomst waarbij
we het project toelichten. Het zoekgebied richt zich in eerste
instantie op de gebieden zoals aangegeven op de kaart. In
beginsel kan elk glastuinbouwbedrijf binnen het gebied zich
aansluiten, ook bedrijven die onverhoopt geen uitnodiging
hebben ontvangen. Op dit moment zijn hieraan geen nadere
financiële verplichtingen.
Met dit schrijven willen wij u uitnodigen voor de
interessebijeenkomst over het project ‘Aardwarmte Maasdijk’
Zoekgebied nieuwe deelnemers Aardwarmte
Maasdijk, aangegeven middels stippellijn
op 14 januari aanstaande bij Lans Westland te Maasdijk.
Het programma is als volgt:
• Welkom
• Geschiedenis Aardwarmte Maasdijk
• Geothermie in de glastuinbouw
• Status project Maasdijk, vervolgstappen en geïnteresseerden
• Vragen en discussie
Adres: Lans Westland, Maasambacht 2B, 2676 CW, Maasdijk
Datum: 14 januari 2019, inloop vanaf 15:30
In verband met de voorbereidingen vernemen wij graag of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst. U kunt
zich aanmelden via dit online formulier: https://goo.gl/forms/PCeVe75mwAkVZ63s1
of per email naar: t.hopman@hvcgroep.nl.
Met vriendelijke groet,
Aardwarmte Maasdijk – namens projectgroep: Frank Barendse, Wim Raateland, Patrick Dekker, Jacco
Besuijen
Energie Transitie Partners - Tarek Hopman
Energie Transitie Partners B.V. – Nieuweweg 1, 2685 ZG Poeldijk – m.vansoerland@hvcgroep.nl – tel. 06 12 70 20 87
www.etp-westland.nl

