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Deelname aan de Europese Groene Waterstof Alliantie

Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren wij u dat de Europese Commissie de gemeente Emmen heeft toegelaten tot
de Europese Groene Waterstof Alliantie. Wethouder Guido Rink zalons collegejde gemeente hierin
vertegenwoordigen.
De Europese Groene Waterstof Alliantie is een Europese vereniging van belanghebbenden in de
waterstofwaardeketen. Hierin zijn overheden van lidstaten en regio's, vakbonden, de MKB's,
innovators, onderzoeks- en technologieorganisaties en investeerders met elkaar verbonden.
Het doel van de Europese Groene Waterstof Alliantie
De Europese Groene Waterstof Alliantie streeft naar klimaatneutraliteit in de EU rond 2050.
Het streven is om waterstof in te zetten als een levensvatbare energiedrager in Europa die wereldwijd
concurrerend is. Het doel is om tegen 2030 40 MW hernieuwbare waterstofelektrolysers in Europa te
realiseren met een tussenstand van 6 GW in 2024.
Om dit te bereiken stelt de Alliantie een investeringsagenda op en ondersteunt zij de opschaling van
de waterstofwaardeketen in Europa. Hierdoor speelt de Alliantie een cruciale rol bij het faciliteren en
implementeren van de acties van de nieuwe Europese waterstofstrategie en in het bijzonder de
investeringsagenda. Gezien de plannen die er nu liggen schat de industrie de investeringen op €430
miljard tot 2030.
Activiteiten in het kader van de Alliantie
De Europese Commissie zal tenminste eenmaal per jaar een waterstofforum organiseren als plenaire
vergadering voor alle deelnemers aan de Alliantie om de samenwerking te versterken, de verschillende
perspectieven van belanghebbenden samen te brengen en de dialoog met de Europese Commissie te
onderhouden.
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Emmen, koploper in waterstofeconomie
Door deel te nemen aan de waterstofalliantie versterkt de gemeente Emmen haar profiel als koploper
in de waterstofeconomie. Daarnaast kan de gemeente Emmen samen met de andere deelnemers uit
Noord-Nederland (gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe) invloed uitoefenen op
de wet- en regelgeving op Europees niveau. Wet- en regelgeving die ervoor moet zorgen dat waterstof
zich tot een competitieve energiedrager kan ontwikkelen.
Deelname betekent voor gemeente Emmen kansen op lange en korte termijn zoals:
- kennis en informatie uit de eerste hand over de laatste stand van techniek en innovaties;
- mogelijkheid om het Europese beleid en de wet- en regelgeving te beïnvloeden;
- contact met betrouwbare partners voor (Europese) projecten;
- zichtbaar zijn op Europees niveau en profileren van de gemeente Emmen;
- aantrekken van bedrijven en investeringen voor de toepassing van waterstof in Emmen die bijdrage
kunnen leveren aan het behalen van de gemeentelijke doelen;
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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