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Geachte heer Wiebes, geachte heer Bovens,
Op 13 februari jl. is de Uitvoeringsagenda 2018 van de Commissie Borging
Energieakkoord voor Duurzame Groei uitgebracht. In deze Uitvoeringsagenda is een
intensiveringspakket opgenomen om 140Zo duurzame energie en 100 PJ
energiebesparing in 2020 te halen. Dit is essentieel om de afspraken van het
Energieakkoord te realiseren en om te voldoen aan de Europese verplichtingen en de
Urgenda uitspraak.
Een van de afspraken was om voor wind op land vóór 1 mei een Plan van Aanpak op te
stellen om de doelstelling van 6.000 MW opgesteld vermogen in 2020 te halen. Het
Kernteam Wind op Land, waarin naast het rijk en IPO, de andere relevante partijen
(windenergiebranche, natuur en milieu, netbeheerders, VNG en UvW) samenwerken,
heeft dit plan opgesteld.
Dit plan is in concept besproken in de door mij ingestelde en voorgezeten Bestuurlijke
Regiegroep Wind op Land waarin namens het IPO gedeputeerde J.J. van Dijk en
namens het ministerie van EZK plaatsvervangend directeur-generaal E.J. de Vries
zitting hebben.
Als voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord stuur ik u het Plan van
Aanpak met aanbevelingen tot versnelling en geef ik het advies aan de betrokkenen om
hier voortvárend mee aan de slag te gaan. Ik zal mij ook tot het uiterste inspannen
voor de realisatie van de 6.000 MW wind op land.
De Borgingscommissie zal de verdere uitvoering van het Plan van Aanpak nauwgezet
volgen. De Regiegroep wordt bij deze opgeheven.
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Een aantal onderdelen van het Plan van Aanpak kunnen behulpzaam zijn bij het
uitrollen van de tweede ronde Wind op Land in het Klimaatakkoord, waarover partijen
thans onderhandelen. De noodzaak van deze verdere uitbreiding in de periode 2020
2023 was al een afspraak in het Energieákkoord.
Met vriéndelijke groet, ^

Ed Nijpels.
Voorzitter Commissie Borging Energieákkoord voor Duurzame Groei

