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Motie 01. Waterstofvisie naar aanleiding van laadvisie MG

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 april 2022
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Er een opgave ligt om over te schakelen op duurzame energie
Innovatie in deze opgave een grote rol speelt
De gemeente Midden-Groningen onvoldoende ambitie aan de dag legt met betrekking tot
beleid voor waterstof
Waterstof voor verschillende toepassingen de beste oplossing is

De gemeente Midden-Groningen in haar midden een koploperbedrijf op het gebied van
waterstof heeft
De gemeente Midden-Groningen meer ambitie zou moeten hebben op het gebied van, in dit
geval, waterstof
Waterstof in de toekomst een van de duurzame oplossingen voor fossiele brandstoffen is
Ambitie tonen en innoveren wenselijk is

Om nog dit jaar te komen met een brede visie op de toepassing van waterstof
Daarbij te onderzoeken of een paraplu bestemmingplan voor toepassing van
waterstoflaadpunten voor de bestaande tankstations mogelijk is
Met onmiddellijke ingang bij nieuwe investeringen in voertuigen voor de gemeentelijke
organisatie eerst te onderzoeken of waterstofvoertuigen mogelijk zijn
Bij investeringen in waterstofvoertuigen die leiden tot budgetoverschrijdingen de raad
hierover te informeren en samen met de raad te kijken naar financiële dekking
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2022
De raad van de gemeente Midden-Groningen

Mieke Bouwman
Griffier
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Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

