Motie
Onderwerp

Energiedoorontwikkeling

Datum

5 oktober 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 5 oktober 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
Overwegende dat:
• de realisatie van windmolens in het hele land stagneert;
• het om die reden noodzakelijk is om zowel in onze gemeente als ook in relatie tot
de Regionale Energie Strategie te komen tot alternatieven;
Besluit:
1. het college de opdracht te geven om op korte termijn een verkenning te doen
naar de volgende alternatieven voor zowel onze gemeente, al dan niet in
samenwerking met de regio, gericht op;
a. het door middel van verordenen van het realiseren van dakconstructies voor
nieuwe bedrijfsgebouwen, zodanig dat deze zonnepanelen kunnen dragen;
b. het nagaan op welke wijze ondernemers, die met deze verordening te maken
krijgen, gecompenseerd kunnen worden, bijv. i.v.m. het plaatsen van
zonnepanelen, al of niet door collectieve energie-initiatieven;
c. het nagaan hoe het warmtenet, waarover in de regio gesproken wordt, ook
beschikbaar komt voor Stad Delden;
d. het nagaan hoe voor Hof van Twente, in samenwerking met de regio, een project
kan worden opgezet gericht op inzet en gebruik van waterstofenergie, daarbij
gebruik makend van een project dat nu in ontwikkeling is voor Hoogeveen;
e. het voorshands niet mee te werken aan het van het aardgas af sluiten van
groepen woningen, voordat duidelijk is wat de betekenis van dat leidingnet kan
zijn voor eventuele waterstofgas-initiatieven;
En gaat over tot de orde van de dag.
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G. Bruins

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 5 oktober 2021
De raad van Hof van Twente,
De griffier,
de voorzitter,
mr. A. Venema

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

