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BIJLAGE(N)

Geachte heer Kamp en heer Plasterk,,
Met genoegen zend ik u hierbij het convenant dat hedenochtend is getekend door
Energie Nederland, Netbeheer Nederland, Uneto-VNI en namens u beiden. Dit
convenant zal de ontwikkeling van een markt voor energiebesparing bevorderen. ECN
bevestigt dat met de uitvoering van dit convenant een extra besparing van 10 PJ finale
energie in 2020 kan worden behaald.
Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een van de belangrijke pijlers van het
Energieakkoord voor het duurzame groei. Sinds de ondertekening van dit akkoord is
een groot aantal acties gestart waarin rijk, gemeenten, bedrijfsleven en
milieuorganisaties nauw samenwerken. De Nationale Energieverkenning van 2016 liet
zien dat de beoogde energiebesparing nog niet binnen bereik is. Om het tempo van
energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen zijn binnen de
Borgingscommissie van het Energieakkoord extra acties afgesproken. Een van die acties
betrof de uitwerking van een convenant gericht op energiebesparing bij huishoudens en
kleinzakelijke gebruikers. Samen met vier brancheorganisaties, te weten Energie
Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE en Uneto-VNI, hebben ambtenaren van uw
ministeries dit convenant de afgelopen maanden opgesteld.
Belangrijke bouwstenen van het convenant zijn:
,
Energiebedrijven gaan hun klanten vaker en beter informeren over hun
energieverbruik en de daarmee verbonden kosten door middel van het verbeterd
verbruikskosten overzicht;
,
Klanten die beschikken over een slimme meter ontvangen van energiebedrijven,
installateurs en andere marktpartijen gerichte aanbiedingen voor producten en
diensten die direct inzicht geven in hun energiegebruik;
,
Marktpartijen bevorderen met gemeenten de ontwikkeling van een lokale markt
van vraag en aanbod voor producten en diensten voor energiebesparing en
duurzame energie;
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,

,

Onderzoek wordt gestart naar mogelijkheden om informatie over actueel
energieverbruik breder beschikbaar te maken voor marktpartijen die klanten een
maatwerkaanbieding willen doen, rekening houdend met veiligheid en privacy
Het Rijk intensiveert en verruimt bestaande subsidieregelingen: ISDE, STEP en
SEEH

In samenhang bieden deze bouwstenen consumenten en ondernemers een beter inzicht
in hun energieverbruik, leidend tot energiebewust gedrag en daarmee tot
energiebesparing. Bovendien verbeteren deze bouwstenen de coördinatie tussen
marktpartijen die klanten met een gericht besparingsaanbod kunnen ontzorgen. Daarbij
komt dat het convenant taakstellend is, hetgeen inhoudt dat de convenantpartners de
realisatie monitoren en de uitvoering jaarlijks bijsturen wanneer dat nodig is om de
beoogde 10 PJ in 2020 te behalen. Als extra borging is afgesproken om aanvullende
maatregelen te nemen indien eind 2018 zou blijken dat dit doel nog niet binnen bereik
is. Dit kunnen ook meer verplichtende maatregelen zijn – al dan niet ondersteund door
fiscale maatregelen – voor marktpartijen.
De uitvoering van dit convenant gaat het tempo van energiebesparing in de gebouwde
omgeving op korte termijn versnellen en zal substantieel bijdragen aan de
doelstellingen van het Energieakkoord. Bovendien bevordert dit convenant de
ontwikkeling van een lokale markt voor energiebesparing waarvan de impact tot na
2020 zal doorwerken.

Met vriendelijke groet,

Ed Nijpels
Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

cc. voorzitters Energie Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, Uneto-VNI

