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Nr. 486 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 november 2016 

In het ordedebat van 8 november jl. heeft het lid Van Tongeren (Groen-
Links) verzocht om een reactie op het feit dat Nederland in een rapport 
van het CBS over de Sustainable Development Goals (SDG’s) op plaats 26 
van Europa staat waar het gaat om hernieuwbare energie (Handelingen II 
2016/17, nr. 19, Regeling van Werkzaamheden). Hierbij voldoe ik aan dit 
verzoek. 

In het aangehaalde rapport van het CBS wordt aangegeven dat Nederland 
in 2015 een aandeel hernieuwbare energie van 5,8% had. Dat aandeel is 
ten opzichte van andere EU-lidstaten relatief beperkt. Uit de Nationale 
Energieverkenning (NEV) 2016, die ik op 14 oktober jl. aan uw Kamer heb 
aangeboden (Kamerstuk 30 196, nr. 479), blijkt dat het aandeel hernieuw-
bare energie naar verwachting zal groeien naar 15,9% in 2023. In een 
periode van 8 jaar wordt dus een groei van meer dan 10%-punt verwacht. 
Deze groei is het gevolg van de maatregelen die in het Energieakkoord 
zijn afgesproken. 

In 2020 heeft Nederland op basis van de afspraken uit het Energieakkoord, 
maar ook op basis van een Europese verplichting, een doelstelling van 
14% hernieuwbare energie. In de NEV 2016 wordt voor 2020 een aandeel 
van 12,7% verwacht. Zoals ik in mijn aanbiedingsbrief bij de NEV 2016 heb 
aangegeven, zijn er echter nog een aantal acties die nog niet volledig zijn 
meegenomen in de NEV 2016. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat deze 
doelstelling gehaald kan worden en Nederland aan de Europese 
verplichting zal voldoen. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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