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Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Uitvoeringsagenda 2016 van de
Borgingscommissie Energieakkoord.
De Uitvoeringsagenda is een jaarlijks terugkerende publicatie van de
Borgingscommissie Energieakkoord waarin wordt beschreven welke acties er het
komend jaar worden uitgevoerd en welke resultaten er moeten worden bereikt.
De Uitvoeringsagenda 2016geeft daarmee een goed overzicht van de voortgang
die met het Energieakkoord wordt geboekt en de mijlpalen die het komende jaar
gerealiseerd zullen worden.
In de Uitvoeringsagenda 2016 zijn ook de afspraken opgenomen die aan het einde
van 2015 tussen alle partijen zijn gemaakt en op basis waarvan door de partijen
gezamenlijk geconcludeerd is dat alle doelen van het Energieakkoord binnen
bereik zijn. De energie van alle partijen is erop gericht om deze afspraken zo snel
mogelijk uit te werken in concrete acties, zodat deze meegenomen kunnen
worden in de doorrekeningen van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016. De
NEV 2016 zal in oktober gepubliceerd worden en inzicht bieden in de voortgang
richting de doelen van het Energieakkoord. In oktober zal tevens de evaluatie van
het Energieakkoord verschijnen. Op basis van de NEV 2016 en de evaluatie zal in
het najaar de balans opgemaakt worden over de uitvoering van het
Energieakkoord en zal besloten worden over het vervolg met het oog op het
bereiken van de doelstellingen voor 2020 en 2023.

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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