NKC - Goedgekeurd - 22/12/2017

Werkmethodologie voor opmaak van (draft) NEKP2030
1) Op basis van de relevante beschikbare elementen, waaronder het interfederaal energiepact,
werkt de stuurgroep NEKP aan de tekst van het overkoepelend gedeelte van het NEKP.
2) Op basis hiervan kan reeds een eerste verkennende consultatieronde gestart worden met
de buurlanden en/of regionale partners , overeenkomstig de bepalingen rond regionale
samenwerking in de Governance Verordening. Dit zal gebeuren op initiatief van de
stuurgroep die hierover terugkoppelt naar Enover en NKC.
3) De verschillende entiteiten sturen tegen ten laatste 15 juli 2018 hun beleidsplannen naar de
NKC en Enover.
4) In de zomer van 2018 zorgen de stuurgroep en de specifieke werkgroepen per dimensie, met
een belangrijke rol weggelegd voor de coördinatoren, voor de integratie van de
verschillende plannen.
5) Tegen ten laatste 1 oktober 2018 wordt een eerste draft voorgelegd aan de NKC en Enover
met het oog op verdere verbetering en bijsturing.
6) Op basis van deze eerste draft zal de stuurgroep opportuniteiten en thema’s identificeren
waar samenwerking en consultatie met de buurlanden en/of regionale partners
aangewezen is (conform art. 11). Voorstellen voor concrete invulling hiervan wordt
geïnitieerd vanuit de stuurgroep.
7) Voorleggen voorstel bijgewerkte draft aan Enover en NKC tegen ten laatste 1 november
waarin de opmerkingen van de buurlanden verwerkt zijn.
8) Verwerken politieke sturing en voorleggen finale draft aan Enover en NKC ter goedkeuring
tegen ten laatste 15 december.
9) Communiceren finale draft aan de Europese Commissie tegen ten laatste 31 december 2018.
10) Publieke consultaties (conform art 10) dienen afgelopen te zijn binnen de termijn waarin de
Europese Commissie haar aanbevelingen formuleert. Dit kan zowel in de vorm van
schriftelijke consultaties als via overleg, hetzij per overheid, hetzij gemeenschappelijk
(nationaal). Er zal minstens één gemeenschappelijk (nationaal) overlegmoment (i.e.
publiek/stakeholdersevent) georganiseerd worden, en dit in het voorjaar van 2019 (o.b.v.
draft plan). De stuurgroep wordt volgens haar mandaat belast om voorstellen te doen om dit
concreet uit te werken.
11) De stuurgroep analyseert en verwerkt de aanbevelingen van de Europese Commissie en de
resultaten van publieke consultatie en bekijkt hoe deze verwerkt kunnen worden in het finale
plan.

