Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei

BETREFT

DEN HAAG
ONS KENMERK
BIJLAGE(N)

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016
22 februari 2016
16.00481
1

E-MAIL
TOESTELNUMMER

t.vander.wijst@ser.nl
070 3499 551

Geachte mevrouw Hamer,

Op 17 februari heeft de SER-Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei
haar Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 besproken en vastgesteld. Deze agenda is
als bijlage bijgevoegd. Deze Uitvoeringsagenda ligt in het verlengde van de
Voortgangsrapportage Energieakkoord 2015 die ik u op 22 december 2015 heb
aangeboden1.
In mijn begeleidende brief bij de Voortgangsrapportage 2015 noemde ik het
hoopgevend dat de Nederlandse energievoorziening zich volgens de Nationale Energie
Verkenning 2015 (NEV 2015) op een kantelpunt bevindt2. Het herbevestigt dat met het
Energieakkoord een onomkeerbaar proces is ingezet naar een duurzame
energievoorziening en meer duurzame groei.
Uit de NEV 2015 blijkt dat drie van de vijf hoofddoelen binnen bereik zijn. Het tempo
van 1,5% energiebesparing per jaar (Europese afspraak) en het aandeel hernieuwbare
energie van 16% in 2023 worden naar verwachting gehaald. De energietransitie wordt
ook zichtbaar in de werkgelegenheidscijfers, met name in de groei van werkgelegenheid
voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Realisering van de beoogde 15.000
voltijdbanen is binnen bereik.
Voor het realiseren van twee doelen - 100 PJ extra energiebesparing in 2020 en een
aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020 – moesten volgens de NEV 2015 extra
stappen worden gezet. Deze constatering heeft ertoe geleid dat de ondertekenaars van
het Energieakkoord een intensiveringspakket hebben afgesproken dat ook deze doelen
binnen bereik brengt. In de Voortgangsrapportage 2015 wordt dit intensiveringspakket
nader toegelicht.
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Om de uitvoering van het intensiveringspakket te borgen zijn alle afspraken vastgelegd
in de bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016. Bovendien bevat deze
agenda een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste te behalen resultaten in de
twaalf inhoudelijke domeinen van het Energieakkoord. Het laatste hoofdstuk benoemt
de acties die alle domeinen van het Energieakkoord raken en enkele speerpunten voor
2016.
Met deze intensieve aanpak vertrouwen we er op substantiële stappen te zetten om de
doelen uit het Energieakkoord op tijd te realiseren. Ik verzoek u deze brief plus de
bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015 door te geleiden naar de
verantwoordelijke bewindslieden.

Met vriendelijke groet,

Ed Nijpels
Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei

