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Diederik Samsom spreker op New eMMergy Congres  
Over de Europese Green Deal, kansen voor (Noord-)Nederland 

 

Op 19 november 2020 organiseert de gemeente Emmen het online New eMMergy Congres. Het 

thema is ‘Waterstofeconomie in de versnelling’. Gisteren is bekend geworden dat Diederik 

Samsom, kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, 

spreekt op het congres. Samsom is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Green 

Deal. Zijn bijdrage gaat dan ook over dit onderwerp en de kansen daarbij voor (Noord-) 

Nederland.  

 

Green Deal 

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te 

maken. Waterstof is een belangrijk onderdeel van de oplossing om de doelstelling van de Europese 

Green Deal te verwezenlijken en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 

Ambitie 

In Noord-Nederland  zijn we volop bezig met de ontwikkelingen van de waterstofeconomie en 

hebben we de ambitie om de Europese waterstofkoploper te worden. Voor het New eMMergy 

Congres is het dan ook van grote toegevoegde waarde dat Diederik Samsom het belang van de 

ontwikkelingen op het gebied van waterstof vanuit zijn (Europese) perspectief toelicht. Op deze 

manier krijgen deelnemers inzicht in de Europese plannen en hoe ze deze kunnen verbinden aan 

lokale initiatieven. 

 

De waterstofmarktplaats: Vraag en aanbod van waterstof 

Om producenten en afnemers van waterstof met elkaar in contact te brengen, is er tijdens het 

online congres een waterstofmarktplaats. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via 

www.newemmergy.nl. Diana Matroos gaat in gesprek met bedrijven die waterstof (gaan) 

produceren, aanbieden en bedrijven die waterstof willen gaan gebruiken. Aansluitend kunnen 

aanbieders en vragers van waterstof actief met elkaar in gesprek tijdens een matchmakesessie.  

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met: 

• Congresbureau Drenthe,  

Els Lammers: 06 - 28 15 71 68 

• Gemeente Emmen, Corina  

Olde Benneker, communicatie-

adviseur, 06 - 11 30 96 74.  

 

Privacy 

We vinden privacy en transparantie erg 

belangrijk. De gegevens die we gebruiken 

voor deze mailing verstrekken we daarom 

niet aan derden en gebruiken we ook niet 

voor andere doeleinden. Op de website vindt 

u onze volledige privacyverklaring. 

Gemeente Emmen 

Team Communicatie 

Postbus 30.001 

7800 RA Emmen 

Telefoon: 14 0591 
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