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Borging van het Energieakkoord in 2015

Deze notitie presenteert het borgingsproces van het Energieakkoord in 2015. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de Uitvoeringsagenda 2015 die op 10 februari in een extra BEAvergadering centraal staat. Daarnaast zijn afspraken nodig om zeker te stellen dat de uitvoering
van de afspraken voortvarend plaatsvindt en de beoogde doelen bereikt kunnen worden.
Doelen
Met de ondertekening van het Energieakkoord hebben partijen zich gecommitteerd aan doelen
en afspraken van dat akkoord. Een groot aantal afspraken is in 2014 uitgewerkt in concrete
acties en maatregelen. Die concrete uitwerking wordt in 2015 doorgezet op basis van de NEV
2014. De doelen zijn en blijven daarbij leidend.
NEV 2014
De NEV is een waardevol hulpmiddel voor de borging van het Energieakkoord. De NEV 2014:
o laat zien dat de energietransitie zichtbaar wordt;
o geeft ook aan dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing
nog niet worden gehaald;
o kon nog geen toegespitst beeld geven over de haalbaarheid van het
werkgelegenheidsdoel van het Energieakkoord; wel is duidelijk dat de
werkgelegenheidsontwikkelingen in de duurzame energiesector zich ook in de
toekomst positief zullen ontwikkelen;
o is gebaseerd op input van een half jaar geleden, sindsdien is er verdere vooruitgang
geboekt en er zit nog het nodige in de pijplijn;
o geeft geen doorrekening van procesafspraken in het Energieakkoord: mobiliteit &
transport, glastuinbouw, warmte, overige hernieuwbare energie;
o vormde aanleiding om in de afgelopen maanden de voortgang in alle 12 domeinen van
het Energieakkoord kritisch tegen het licht te houden. Alle deelnemende organisaties
zijn in de gelegenheid gesteld om hun reflectie te geven en aan te geven waar het
noodzakelijk is versnelling aan te brengen. Dit resulteert in een aantal domeinen op
een scherpere focus op de uitvoering.
o leidt tot de conclusie dat ‘het nog te vroeg is om te beoordelen of bovenop een
volledig uitgewerkt Energieakkoord nog aanvullend beleid nodig is om de doelen te
bereiken.’ (zie:
https://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/Energieverkenning/2014/FAQ3.pdf).
Prioriteiten voor borging
Op dit moment is er binnen de Borgingscommissie nog geen overeenstemming over de
noodzaak en wenselijkheid om nu al voor te sorteren op additionele maatregelen voor het
realiseren van de 2020/2023-doelen van het Energieakkoord. Ook wordt verschillend
geoordeeld over de haalbaarheid van de 35 PJ energiebesparing die op het eerste ijkmoment
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(31 december 2016) tot stand moet zijn gebracht. Tegen deze achtergrond is het volgende
afgesproken:
o een Uitvoeringsagenda 2015 op te stellen die de voortgang in de 12 domeinen van het
Energie akkoord borgt en waar nodig versterkt; daartoe zullen alle
domeincoördinatoren vanuit hun domeinen in januari 2015 de nodige input leveren.
Deze uitvoeringsagenda is gericht op het bereiken van de (tussen)doelen en de
toetsing daarvan in de NEV 2015.
o in de periode tot 31 januari 2015 bijzondere aandacht te besteden aan de effectiviteit
van de maatregelenpakketten gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving
en windenergie op zee.
o de (proces)afspraken m.b.t. mobiliteit, glastuinbouw, warmte en overig hernieuwbaar
snel, dat wil zeggen voor het eind van het eerste kwartaal van 2015, uit te werken,
gericht op concrete maatregelenpakketten per 1 mei 2015, als belangrijke stap naar de
daadwerkelijke implementatie ervan.
o afspraken die nog onvoldoende concreet zijn voor 1 mei 2015 - met ondersteuning
door ECN en PBL - uit te werken en doorrekenbaar te maken, zodat de benodigde
informatie tijdig beschikbaar is om in de NEV 2015 meegenomen te worden;
o in de periode tot 1 mei in ieder van de domeinen extra aandacht te besteden aan de
kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheidsaspecten van de afspraken uit het
Energieakkoord;
o in de NEV 2015 te laten doorrekenen of de verwachte energiebesparing op het
ijkmoment 31-12-2016 op 35 PJ haalbaar wordt geacht;
o in de NEV 2015 ook een analyse op te nemen naar de werkgelegenheidseffecten die
voortvloeien uit het Energieakkoord;
o de NEV 2015 inzichtelijk moet maken waar beleidstekorten dreigen; op basis hiervan
wordt in 2015 al besloten waar verkenningen naar intensiveringen of aanvullende
maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn;
o de evaluatie van eind 2016 moet uitwijzen waar aanvullend beleid nodig is om de
2020/2023-doelen van het Energieakkoord te realiseren.
Schematische weergave van het borgingsproces
Wanneer
tot 31 januari
2015

Wat
Input vanuit de domeinen gericht op concretisering van
Uitvoeringsagenda 2015; bijzondere aandacht voor de effectiviteit van
maatregelpakketten windenergie op zee en energiebesparing.

Wie
Secretariaat,
Coördinatoren,
ECN/PBL/LEI

tot 31 maart
2015

Concrete uitwerking van (proces)afspraken t.b.v. NEV 2015, met name in
de domeinen mobiliteit, glastuinbouw, warmte en overig hernieuwbaar.

10 februari
2015
tot 1 mei 2015

Extra vergadering van de Borgingscommissie waarin Uitvoeringsagenda
2015 wordt vastgesteld.
Extra aandacht in alle domeinen voor werkgelegenheidseffecten van het
Energieakkoord.

Secretariaat,
Coördinatoren,
ECN/PBL/LEI/EIB
Kernactoren
domeinen
Leden BEA

Voorbereiding input NEV 2015:

doorrekenbaar maken van het maximale aantal afspraken, zodat
deze in de NEV 2015 meegenomen kunnen worden;

werkgroep instellen t.b.v. voorbereiding doorrekening van de
verwachte energiebesparing op het eerste ijkmoment 31-12-2016.

Secretariaat,
Coördinatoren,
ECN/PBL/LEI/EIB
Kernactoren
domeinen

