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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer Van Dijken van de raadsfractie CDAEmmen.
De vragen hebben betrekking op de impact van het niet aan hoeven te sluiten van
windmolenpark Pottendijk op het net op de ontwikkeling van GZlnext.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
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Aan: het college van Burgemeester en wethouders
schriftelijke vraag conform art 38 Reglement van Orde Raad gemeente Emmen
Betreft:

schriftelijke

vraag omtrent de impact van het niet aan hoeven sluiten van

windmolenpark

Pottendijk op het net op de ontwikkeling

van GZInext

Aanleiding
Het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep bepaald dat netbeheerder Enexis Energiepark
Pottendijk niet hoeft aan te sluiten op het net. De rechter oordeelt dat het regionale energienet
rondom Emmen al vol zit en dat Enexis geen capaciteit hoeft te leveren aan Energiepark Pottendijk.
Onze vraag
De CDA fractie wil graag het volgende weten
1. Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn van deze ontwikkeling op de
ontwikkeling rond GZlnext
Nb. de NAM is druk doende om op bestaande NAM locaties elektrolysers te
plaatsen om lokaal groene waterstof te kunnen produceren en Emmtec via het
bestaande leidingnetwerk te voorzien van de nieuwe brandstof.
2.

Kan het college aangeven wat de impact is op het mdustneterrem Emmtec die van grijs
naar groen moet overgaan

3. Wat zijn de mogelijkheden om het windmolenpark rechtstreeks te koppelen aan de
initiatieven op het GZI next terrein.
4. Komt hiermee onze unieke positie als regio in gevaar? Een regio die de beschikking
heeft over groene elektriciteit, de mogelijkheden om groene waterstof te maken en de
mfrastructuur om groene waterstof te transporten
We zien de schriftelijke reactie van het college met belangstelling tegemoet,
Met vriendelijke groet
D.H. van Dijken,
Borgerbrink 9,
7812 NA Emmen
CDA Emmen

