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Geachte mevrouw Hamer,
In het verlengde van de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016, die ik u op 23
december 2016 heb aangeboden1, vindt u in de bijlage de Uitvoeringsagenda
Energieakkoord 2017. Net als in voorgaande jaren geeft deze Uitvoeringsagenda een
verbijzondering van de afspraken zoals die in de voorafgaande Voortgangsrapportage
zijn gemaakt.
In mijn begeleidende brief bij de Voortgangsrapportage 2016 gaf ik al aan dat ook in
2017 veel inspanningen zich zullen concentreren op realisatie van de afgesproken
doelen. In de Uitvoeringsagenda 2017 zijn de zwaartepunten per domein van het
Energieakkoord benoemd. Met de uitvoering van deze afspraken, inclusief de extra
maatregelen die in de Voortgangsrapportage 2016 zijn opgenomen, komt naar de
overtuiging van de Borgingscommissie de tijdige realisatie van alle vijf doelen van het
Energieakkoord binnen bereik.
Het vizier is in 2017 ook gericht op nieuwe initiatieven ter versterking van het
Energieakkoord. De Uitvoeringsagenda 2017 geeft aan dat met diverse partijen
gesprekken worden gevoerd over nieuwe initiatieven die aan een versnelling van de
energietransitie kunnen bijdragen. Een aantal van deze initiatieven is op 7 maart tijdens
de Conferentie Energieakkoord in versnelling gepresenteerd2. Daarnaast zullen de
ondertekenaars van het Energieakkoord in 2017 betrokken zijn bij de uitwerking van de
transitiepaden uit de Energieagenda3, met het oog op de versnelling van de
energietransitie die richting 2030 noodzakelijk is.
Ten slotte geeft de Uitvoeringsagenda ook aan op welke manier de Borgingscommissie
invulling wil geven aan de lessen van de evaluatie van het Energieakkoord, die in 2016
is uitgevoerd.
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Met deze intensieve aanpak vertrouwen we er op substantiële stappen te zetten om
zowel de doelen uit het Energieakkoord op tijd te realiseren als partijen in stelling te
brengen voor de verdergaande vervolgstappen die na 2020/2023 nodig zijn.
Ik verzoek u deze brief plus de bijgevoegde Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017
door te geleiden naar de verantwoordelijke bewindslieden.

Met vriendelijke groet,

Ed Nijpels
Voorzitter van de Commissie Energieakkoord voor duurzame groei

