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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de vragen van de fractie Gemeentebelangen/VVD 
van 1 september 2020 over de Waterstofhub. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1:   Is het college op de hoogte van het bestaan van de Waterstofhub Twente? 
 
Antwoord: De officiële opening van de H2 Hub moet nog plaatsvinden. Wij weten dat op 25 juni de “kick off” 
van de H2 Hub plaatsvond, alleen voor genodigden. 
 
Vraag 2:   Wat zou de Waterstofhub Twente voor de gemeente Tubbergen kunnen betekenen? 
 
Antwoord: Toepassingen van waterstof zullen de komende jaren een ontwikkeling en innovatie doormaken 
en kunnen daarbij in potentie een rol spelen bij het leven lang leren in de regio. De bedoeling van de 
Waterstofhub is om te groeien vanuit concrete projecten. Het is daarom afhankelijk van het type projecten of 
deze op termijn bij zouden kunnen dragen aan de energietransitie en de agenda voor een leven lang leren 
(en innoveren).  
 
Vraag 3:   Heeft het college projecten in beeld die zouden passen in de H2-hub? 
Antwoord: Op dit moment zijn er bij het college geen concrete projecten in beeld die passen in de H2-hub 
 
Vraag 4:   Zijn er ondernemers in Tubbergen die de waterstof techniek al toepassen? 
 
Antwoord: Mogelijk dat op kleine schaal ondernemers in Tubbergen waterstof al toepassen, echter deze zijn 
bij het college niet in beeld. 
 
Vraag 5:   Hebben zich bij het college al marktpartijen gemeld die graag willen participeren in de H2-hub? 
 
Antwoord: Op dit moment hebben er zich bij het college geen marktpartijen gemeld die graag willen 
participeren in de H2-hub 

 



 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W 

Van: -  M. Groothuis, fractie GB/VVD
Ontvangen:    1 september 2020

Onderwerp: Waterstofhub Twente

Aan de voorzitter van de raad,

Toelichting: 
Gemeentebelangen/VVD vindt het belangrijk dat bij de energietransitie alle mogelijke 
technieken worden onderzocht / een reële kans krijgen. Ook waterstof kan o.i. in 
potentie een bijdrage leveren bij deze energietransitie.

In maart 2019 hebben een aantal Twentse ondernemers het initiatief genomen om 
een ‘Twentse Hub voor Opleiding en Toepassing in Waterstoftechnologie’ op te 
richten. Op 25 juni jongstleden is de kick-off geweest van de Waterstof-hub Twente, 
welke fysieke locatie zich in Almelo bevindt. 
Als Gemeentebelangen/VVD vinden we, dat we als één van de Twentse gemeenten 
niet op eigen initiatief moeten gaan innoveren maar (Noordoost) Twente breed. 

Wij menen dat Twente een technologische topregio is, met vooraanstaande bedrijven 
en het kenniscentrum UT. We willen er daarom ook voor pleiten andere Twentse 
gemeenten op te roepen deel te nemen /  aan te sluiten bij de H2-hub. Inmiddels is al 
bekend dat vanuit de verschillende overheden de Provincies Overijssel en 
Gelderland en de gemeenten Almelo en Hengelo participeren.

De officiële opening van de H2-hub vindt op de “Dag van de Duurzaamheid” plaats, 
op 10 oktober 2020. 
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen;  

1. Is het College op de hoogte van het bestaan van de Waterstof-hub Twente?
2. Wat zou de Waterstof-hub Twente voor de gemeente Tubbergen kunnen 

betekenen?
3. Heeft het college projecten in beeld die zouden passen in de H2-hub?
4. Zijn er ondernemers in Tubbergen die de waterstof techniek al toepassen?
5. Hebben zich bij het college al marktpartijen gemeld die graag willen 

participeren in de H2-hub?



Ondertekening en naam: 

M. Groothuis, 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37 
Reglement van orde).


	

