VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

M. Groothuis, fractie GB/VVD
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).

