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Kernboodschap
1. Huidig beleid geeft stabiliteit en zekerheid: gericht op risicoreductie en blijvende kostenverlaging.
Resultaat tender Borssele I en II is zeer positief. Verandering van huidig uitrolschema zorgt voor veel
onzekerheid en daardoor hogere maatschappelijke kosten en risico op vertraging. Bijdrage aan
doelstelling energieakkoord wordt daardoor onzeker. In totaal komt 1400 Megawatt (MW) in gevaar.
2. Keuze voor locatie windparken is aan de overheid, punten ter overweging:
 Hoe dichterbij de kust, hoe lager de kosten
 Hoe meer gebieden er afvallen, hoe minder er overblijft voor wind op zee (ook na 2023)
Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord. In het Energieakkoord is afgesproken
dat de windenergiesector uiterlijk in 2023 3.500 MW aan windenergie op zee heeft geïnstalleerd. NWEA wil
benadrukken dat het halen van de doelstellingen uit het Energieakkoord prioriteit nummer één is voor de
energietransitie van Nederland. En wind op zee kan hierin een nog veel grotere rol spelen, als bewezen
techniek die door innovatie steeds goedkoper wordt en die bovendien een stevige bijdrage kan leveren aan
de Nederlandse economie. Het kabinet heeft deze doelstelling vertaald in een planmatige uitrol van
windenergie op zee inclusief een strak uitrolschema. Hieraan gekoppeld is een kostenreductiedoelstelling
voor de sector van 40%. Deze twee onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat dit beleid een
succes is, bewijst het resultaat van de eerste tenderronde waar het winnende bod van DONG Energy het
laagste ooit was voor windenergie op zee wereldwijd.
NWEA acht het daarom van groot belang om vast te houden aan het afgesproken uitrolplan, waar de
kavels Hollandse Kust een onlosmakelijk onderdeel van zijn. Het grootste risico voor de windenergiesector
is de mogelijkheid dat het beleid toch weer verandert. Het kiezen voor een eventuele alternatieve locatie
betekent een ander uitrolpad, meer onzekerheid voor de sector en vrijwel zeker vertraging van het halen
van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Een betrouwbare overheid zorgt voor stabiel beleid en
heldere spelregels. Het tijdens de wedstrijd veranderen van de spelregels zorgt voor onzekerheid.
NWEA wil graag benadrukken dat in het Energieakkoord is afgesproken om de uitrol van windenergie op
zee tegen de laagst maatschappelijke kosten te laten plaatsvinden. Daaruit volgt onder andere de keuze
voor vijf gebieden van 700 Megawatt (MW) (2 maal 350 MW per tenderronde). Daarbij hoort ook de keuze:
‘goedkoopste gebieden eerst’. Om die reden vindt NWEA het logisch dat de kosten die gepaard gaan met
dieper water en grotere afstand van de kust worden meegewogen bij het besluit om gebieden voor wind op
zee aan te wijzen. Onafhankelijk van de marktomstandigheden stelt NWEA vast dat de kosten voor wind op
zee lager zijn naarmate er dichterbij de kust wordt gebouwd.
Tot slot wil NWEA erop wijzen dat de 10-12 mijlszone noodzakelijk is om in de aangewezen gebieden twee
keer 700 MW aan te kunnen besteden. Indien deze zone niet gebruikt kan worden dan wordt de totale
oppervlakte voor wind op zee wordt dus verkleind met 1400 MW, terwijl alle ruimte hard nodig is om de
doelstellingen uit het energieakkoord te halen. Om vervolgens verder te kunnen groeien in de verder weg
gelegen gebieden en daarmee een forse bijdrage te leveren aan de duurzame energievoorziening van
Nederland.

