
            
 

 
Motie verkenning mogelijkheden Geothermie 

 
De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 14 november en besprekend de 
programmabegroting 2017-2020,  
 
Constaterende dat:  
1. Enschede qua ondergrond en ligging mogelijkheden heeft voor een goede benutting van 

geothermie en deze mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar meer 
benutting van duurzaam opgewekte energie in de stad. 

2. Het NIA heeft aangegeven te werken aan een samenwerkingsverband van gemeenten en 
bedrijven die samen uitvoering willen geven aan realisatie van projecten gericht op daadwerkelijke 
benutting van geothermie en daarbij te zoeken naar voldoende schaalgrootte. 

 
Overwegende dat: 
1. Het Rijk met het energieakkoord werkt aan de doelstelling van versnelling van de energietransitie 

naar 16% hernieuwbare energie in 2023. 
2. In de recent verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) is aangegeven dat het 

samenwerken met alle betrokken maatschappelijke partijen heeft bijgedragen aan het binnen 
bereik brengen van de gestelde doelen van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 100 PJ extra 
energiebesparing in 2020.  

3. Dit beleid draagt volgens het Ministerie van Economische Zaken tussen 2014-2020 bij aan groei 
van 90.000 arbeidsplaatsen 

4. Om een extra versnelling te geven aan de ambities van het Energieakkoord is een zogenaamde 
Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) in het leven geroepen. De Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG Bank), die de regeling in samenwerking met het Nederlands 
Investeringsagentschap (NIA) openstelt, verschaft - in eerste instantie - €100 miljoen via 
achtergestelde leningen. 

5. Het gaat bij de ETFF om grootschalige projecten in alle facetten van de energietransitie, zoals 
geothermie, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Het ministerie van Economische 
Zaken geeft een gedeeltelijke garantie aan de ETFF en de Europese Investeringsbank heeft de 
intentie uitgesproken, in het kader van EFSI (de Junckermiddelen), om al bij de openstelling de 
ETFF via cofinanciering te verdubbelen. 

 
Spreekt uit dat: 
Een verkenning van de mogelijkheden voor geothermie in Enschede gezien de gunstige 
financieringsvoorwaarden samen met deskundige bedrijven en het NIA zeer de moeite waard lijkt; 
 
Draagt het college op: 
1. Aansluiting te zoeken bij het initiatief van het NIA en  
2. Te verkennen of Enschede een van de steden kan zijn waar in de komende jaren benutting van 

geothermie voor huishoudelijk en industrieel gebruik kan worden gerealiseerd. 
3. Hierover te rapporteren uiterlijk 1 april 2017. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
 
 


