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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de behandeling van de motie Waterstofhub. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Niet zelfstandig aan te sluiten bij de Waterstofhub, maar de ontwikkelingen via deelname door de 

Regionale Energie Strategie (RES) te volgen; 

2. De gemeenteraad via deze raadsbrief te informeren over dit besluit. 

 
Toelichting 
In de vergadering van 6 juni 2021 is de motie met onderwerp Waterstofhub unaniem aangenomen. Hierin 
draagt de raad het college op om: 
1. Er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland zich aansluit bij de H2-Hub Twente; 

2. Deze motie te delen met NOT-gemeenten Tubbergen, Oldenzaal, Losser en met de andere Twentse 

gemeenten; 

3. Op basis van het wel of niet aansluiten van de andere NOT-gemeenten de kosten voor aansluiten bij 

de H2-Hub Twente te financieren uit de RIBAM (Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene 

Middelen); 

4. De ervaringen na aansluiting bij de H2-Hub Twente na 2 jaar te evalueren en deze te delen met de 

Raad; 

5. In het scenario dat NOT-gemeenten wel willen aansluiten een gepaste werkvorm te bedanken voor de 

gezamenlijke NOT-bijeenkomst in september waarbij gezamenlijk een onderzoeksvraag geformuleerd 

kan worden. 

 
De Waterstofhub Twente is op 27 fabruari 2020 opgericht met als hoofddoel: te voorzien in de stoffelijke 
behoefte van haar Leden door: te investeren in de waterstoftechnologie om, voornamelijk middels het 
opzetten van een Waterstofhub, MKB-ondernemers te voorzien van concrete projecten, zodat zij een positie 
kunnen innemen en de waterstofeconomie en hun bedrijf/product toekomstbestendig kunnen maken. De 
leden die volgens haar statuten mogen aansluiten zijn: natuurlijke personen, rechtspersonen, maatschappen 
en maatschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Publieke rechtspersonen worden in dit verband niet 
genoemd. 
Dit betekent dat een publieke rechtspersoon (lees: gemeente Dinkelland) niet deel kan nemen als lid van de 
coöperatie van de Waterstofhub. 

 



Volgens artikel 26 van dezelfde statuten kan de Algemene Vergadering (AV) besluiten tot het instellen van 
een "Advisory Board". De AV biedt de mogelijkheid om één lid vanuit de de provincie Overijssel, één lid van 
een ander overheidsorgaan, één lid vanuit de onderwijssector en één lid vanuit de kring van ondernemers 
als leden van het "Advisory Board" te benoemen. 
Inmiddels heeft de RES, in overleg met de gemeente Dinkelland, zitting genomen in het "Advisory Board" 
van de Waterstofhub en de verantwoording op de kosten voor dat lidmaatschap (€25.000 tot eind 2023) op 
zich genomen. 
 
In het voortraject hierop zijn gesprekken gevoerd met de RES, is de motie gedeeld met de NOT-gemeenten 
en andere Twentse gemeenten en hebben de NOT-gemeenten aangegeven niet aan te willen sluiten bij de 
Waterstofhub, maar meer te zien in de route via deelname door de RES. 
 
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 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


