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Motie vreemd aan de orde van de dag
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Onderzoek naar koppelmogelijkheden
met GZI-next.
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Wind- en Zonneparken

De gemeenteraad van Emmen in vergadering bijeen op 28 maart 2019,

constateert:
•

dat de gemeente Emmen met o.a. Smart Energy de strategische doelen
van Emmen wil bereiken (innovatieve stad);

•

dat alle opgewekte groene stroom getransporteerd

moet worden via het

bestaande elektriciteitsnet;
•

dat door tekorten aan capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet
(congestie) nieuwe en bestaande zonne- en windmolenparken, maar ook
kleinschalige particuliere initiatieven

niet kunnen worden aangesloten op

het bestaande elektriciteitsnet;
•
•
•

•

dat op dit moment de haalbaarheid van een waterstoffabriek op het terrein
van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) wordt onderzocht;
dat groene waterstof meer en meer een serieus alternatief is voor fossiele
brandstoffen;
dat de business cases van alternatieve energiebronnen sterk wordt
beïnvloed door de kosten van aansluiting op het bestaande
elektriciteitsnetwerk en
dat forse subsidies worden verstrekt voor de afzet van de stroom van zonneen windmolenparken op het bestaande elektriciteitsnet,
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overwegende:
•
•
•

dot waterstof alleen dienst kon doen als energie- en C02 neutrale
energiedrager als het wordt geproduceerd met behulp van groene stroom;
dot wind- en zonne-energie op dit moment de belangrijkste leveranciers
van groene stroom zijn en
dot door zonne- en windmolenparken rechtstreeks te koppelen aan de op
het GZI terrein te ontwikkelen waterstoffabriek er meer ruimte op het
elektriciteitsnet ontstaat voor particuliere initiatieven van bijvoorbeeld
sportverenigingen;

in de overtuiging:
•

dot lokale productie van groene elektriciteit én lokale beschikbaarheid van
groene waterstof voor vervoer, industrie en woonomgeving bijdraagt aan
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven,

verzoekt het college:
•
•
•

te onderzoeken of het mogelijk is zonne- en windmolenparken rechtstreeks
te koppelen aan de initiatieven op het GZI next terrein;
hierbij de samenwerking te zoeken met ondernemingen uit de regio;
er bij de Minister van Economische Zaken op aan te dringen dot de subsidie
die nu geldt voor de koppeling aan het elektriciteitsnet óók goot gelden
voor de rechtstreekse levering aan waterstoffabrieken.

en goot over tot de orde van de dog.
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