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Bijlage(n) 
2 Geachte Voorzitter, 

 
Hierbij bied ik u het verslag aan van de energieraad die op 11 juni jl. onder 
Portugees voorzitterschap in Luxemburg plaatsvond.  
 
Zoals ik u tijdens het commissiedebat energieraad op 3 juni jl. heb toegezegd in 
reactie op de vraag van het kamerlid Bontenbal, vindt u in de bijlage ook een 
overzicht van de projecten die Nederland heeft voorgedragen als directe partners 
van het IPCEI waterstoftraject. Dit zijn die bedrijven die aansluiten bij de ambities 
van de Europese Commissie op het gebied van waterstof en de daarvan afgeleide 
selectiecriteria. In de bijlage zijn alleen de projecten genoemd die toestemming 
hebben gegeven voor openbaarmaking. In totaal zijn door Nederland 25 projecten 
voorgedragen als directe partner. In Europees verband is zeer veel interesse geuit 
in de IPCEI waterstof, door ruim 450 bedrijven. Het zijn van direct partner 
betekent niet automatisch deelname aan IPCEI. 
 
Daarnaast wil ik via deze weg graag reageren op de vraag van het lid Van Raan 
tijdens het commissiedebat Energieraad van 3 juni jl. Het lid Van Raan vroeg mij 
welke definitie Nederland hanteert voor de term “clean hydrogen”. Ik hanteer de 
definitie die in lijn is met de Commissiemededeling (COM/2020/301): “een 
waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa”. Daarin wordt aangegeven 
dat “clean hydrogen” een andere term is voor “renewable hydrogen”. In het 
Nederlands: hernieuwbare waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, i.e. 
waterstof uit hernieuwbare bronnen. Groene waterstof kan geproduceerd worden 
door middel van elektrolyse met gebruik van hernieuwbare elektriciteit alsmede 
door het vergassen van duurzame biomassa. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie


