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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de vragen van de VVD fractie van 9 juli 2020 over de 
Waterstofhub. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om de vragen als volgt te beantwoorden: 
Vraag 1: In hoeverre is het College op de hoogte van het bestaan van de Waterstofhub Twente? 
Antwoord: De officiële opening van de Waterstofhub moet nog plaatsvinden. Wij weten dat op 25 juni de 
“kick off” van de Waterstofhub plaatsvond, alleen voor genodigden. 
 
Vraag 2: Wat zou de Waterstofhub Twente voor de gemeente Dinkelland en (Noordoost) Twente kunnen 
betekenen in de energietransitie en de agenda voor een leven lang leren (en innoveren)?  
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: Welke voordelen ziet het College als de gemeente Dinkelland zich aan zou sluiten bij de 
Waterstofhub Twente? 
Antwoord: Bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals waterstoftoepassingen, is het van belang samen 
te werken en van anderen te leren, zodat voorkomen wordt dat er duur leergeld betaald wordt. De 
Waterstofhub zou daarin eventueel een rol kunnen spelen, vanwege het prille stadium hiervan is dit echter 
nu nog onduidelijk. We volgen de ontwikkeling van de Waterstofhub op de voet en beoordelen later of 
aansluiting bij de Waterstofhub wenselijk is. 
 
Vraag 4: Welke nadelen ziet het College als de gemeente Dinkelland zich aan zou sluiten bij de 
Waterstofhub Twente? 
Antwoord: In deze fase van de Waterstofhub is dit nog niet te beoordelen. 
 
Vraag 5: Bij welke projecten van de H2-hub zou het College aan willen sluiten? 
Antwoord: De Waterstofhub (H2Hub) is nog niet formeel van start. We zijn daarin zeer geïnteresseerd, de 
komende tijd zullen we de H2-hub op de voet volgen. 
 
  

 



Vraag 6: Welke projecten heeft het College zelf in gedachten als het gaat over (toepassingen van) waterstof? 
Antwoord: Tot nu toe is het college bezig geweest met mobiliteit op waterstof, door inspanningen te 
verrichten om een waterstof tankstation binnen de gemeente mogelijk te maken. Er wordt gezocht naar 
locaties voor een H2 tankstation langs de A1, A28 en N28. 
 
Vraag 7: Welke ondernemers in Dinkelland zijn in beeld als het gaat over de toepassingen van waterstof? 
Antwoord: Er zijn een aantal ondernemers in beeld, met 1 daarvan zijn gesprekken gevoerd, deze hebben 
nog niet tot een concrete invulling geleid. 
 
Vraag 8: Hebben zich bij het College al marktpartijen gemeld om bij de grens een waterstoftankstation te 
bouwen? 
Antwoord: Nee, er hebben zich nog geen marktpartijen bij het College gemeld om bij de grens een 
waterstoftankstation te bouwen. 
 
Toelichting 
 
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. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


