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30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 

E  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 25 januari 2017 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken1 hebben 
kennisgenomen van de brief van de Minister van Economische Zaken van 
9 december 20162, waarin ingegaan wordt op vragen van een aantal 
fracties inzake de Evaluatie Energieakkoord en de Nationale Energiever-
kenning 2016 (NEV). 
Naar aanleiding daarvan hebben zij de Minister op 15 december 2016 een 
brief gestuurd. 

De Minister heeft op 24 januari 2017 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), 
Flierman (CDA), Ester (CU), Postema (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV) (vice-
voorzitter), Gerkens (SP) (voorzitter), Atsma (CDA), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), Krikke 
(VVD), Meijer (SP), Pijlman (D66), Prast (D66), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schalk 
(SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Barth (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP)

2 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 15 december 2016 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) hebben 
met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 9 december 20163, 
waarin ingegaan wordt op vragen van een aantal fracties inzake de 
Evaluatie Energieakkoord en de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV). 

In uw brief verwijst u naar stukken die reeds aan de Tweede Kamer zijn 
aangeboden, dan wel worden aangeboden in de nabije toekomst. Dit 
betreft onder andere (dus niet uitsluitend) de volgende stukken: Uw brief 
aan de Tweede Kamer van 23 januari 20154, uw brief aan de Tweede 
Kamer inzake de monomestvergisting5, en de op 7 december jl. aan de 
Tweede Kamer aangeboden Energieagenda6. 

Daarnaast geeft u aan7 de Tweede Kamer nog voor het einde van dit jaar 
te informeren over de maatregelen die genomen worden naar aanleiding 
van het vonnis van de rechtbank Den Haag om in 2020 25% broeikasgas-
reductie te realiseren. 

Voorts geeft u aan dat voor het einde van het jaar de Voortgangsrap-
portage 2016 van de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord 
zal worden gepubliceerd8. 
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken wensen deze 
stukken te betrekken bij de beoordeling van uw brief van 9 december 2016 
en verzoeken u daarom de genoemde stukken eveneens aan te bieden aan 
de Eerste Kamer. 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 
13 januari 2017. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
A.M.V. Gerkens 

3 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B.
4 Kamerstukken II, 2014–2015, 30 196, nr. 293, genoemd op pagina 6 van het verslag schriftelijk 

overleg (Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B).
5 Kamerstukken II, 2014–2015, 31 239, nr. 222, genoemd op pagina 8 van het verslag schriftelijk 

overleg (Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B).
6 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B, pagina 9.
7 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B, pagina 7 en 8.
8 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2016–2017, 30 196, B, pagina 9.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 24 januari 2017 

Per brief van 15 december 2016 (kenmerk 160036.03u) heeft de vaste 
commissie voor Economische Zaken verzocht om de documenten te 
ontvangen waarnaar wordt verwezen in mijn reactie op vragen over de 
evaluatie van het Energieakkoord en de Nationale Energieverkenning 
2016. Met deze brief stuur ik uw Kamer deze documenten ter informatie. 

Het betreft de brieven aan de Tweede Kamer over de publicatie van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over bioenergie 
en de duurzaamheid van biomassa, verstuurd op 23 januari 2015 (Tweede 
Kamerstuk 30 196, nr. 293), over de regeling monomestvergisting, 
verstuurd op 4 oktober 2016 (Tweede Kamerstuk 31 239, nr. 222), de 
beantwoording van vragen van het lid van de Tweede Kamer Lodders 
(VVD) over de monomestregeling, verstuurd op 4 oktober 2016 (Tweede 
Kamerstuk Aanhangsel 2016D37078) en de brief met bijlage aan de 
Tweede Kamer over de Energieagenda, verstuurd op 7 december 2016 
(Kamerstuk 31 510, nr. 64). Namens de Minister voor Wonen en Rijks-
dienst stuur ik uw Kamer ter informatie de brief aan de Tweede Kamer 
energiebesparing in de huursector, verstuurd op 11 november 2016 
(Kamerstuk 30 196, nr. 483) en de brief aan de Tweede Kamer Label C 
verplichting kantoren, verstuurd op 28 november 2016 (Kamerstuk 30 196, 
nr. 485). 

Naast bijgevoegde documenten9 wordt in de beantwoording ook 
verwezen naar de evaluatie van het Energieakkoord, de NEV 2016 en de 
Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016. Deze stukken heeft uw 
Kamer op 14 oktober 2016 respectievelijk 23 december 2016 ontvangen. 

In mijn brief over de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 heb ik 
uw Kamer ook nader geïnformeerd over de uitvoering van het vonnis van 
de Rechtbank Den Haag inzake Urgenda. De verwachting is dat de 
broeikasgasreductie in Nederland in 2020 ten opzichte van 1990 toeneemt 
tot 25% of meer en dat bij deze uitvoering wordt gegeven aan het 
Urgenda-vonnis. Bij de NEV 2017 zal worden bezien of we daarbij op 
koers blijven liggen. 

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

9 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 160036.03.
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