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Houdt de energietransitie voor heel Nederland betaalbaar: blijf inzetten op zoveel mogelijk impact  

voor de laagste kosten en voorkom dat windenergie als goedkoopste techniek niet afvalt  

Wind op land is de goedkoopste optie in de SDE, ook in de verbrede SDE++. Om de kosten voor de 

energietransitie voor heel Nederland laag te houden, is het daarom wenselijk dat Wind op Land-

projecten een belangrijk deel vormen van de invulling van een Nederlandse hernieuwbare 

energiehuishouding.   

In de SDE++ wordt niet alleen gestuurd op kostenefficiëntie tussen de verschillende opties, maar ook 

kostenefficiëntie bínnen één optie om individuele overstimulering te voorkomen. Dat is natuurlijk 

belangrijk, maar levert ongewenste bijeffecten op wanneer dit doorschiet. Bij wind op land projecten 

is het gevolg van dit doorschieten dat alleen de grootste windturbines met een tiphoogte rond de 

200 meter een rendabel project opleveren.  

Een generieke regeling als de SDE++ is alleen effectief als er een goede balans is tussen een gezonde 

businesscase en het tegengaan van overstimulering. In 2020 de balans voor wind op land projecten 

doorgeschoten naar het laatste. 

Zorg dat windenergie ook bij iets lagere hoogtes rendabel kan zijn 

Projecten met windturbines met een tiphoogte van 150 meter zijn nog vele malen goedkoper dan de 

eerstvolgende optie in de SDE++. Door de grote focus op optimale kosten van een ideaal project op 

een ideale locatie, kan de meerderheid van de wind op land-projecten (met een lagere tiphoogte 

bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of vanwege radarverstoring) niet meer uit. Voor windprojecten 

is een oplossing om binnen de SDE++ niet alleen te focussen op de meest optimale situatie, zodat 

niet alleen de allergrootste windmolens uitkunnen op een enkele locatie, maar ook te kijken naar 

andere typen windturbines op suboptimale locaties. Want ook deze suboptimale opties zijn nog 

steeds goedkoper dan de eerstvolgende optie in de SDE++. 

De processen in Regionale Energie Strategieën vragen ook veel extra’s voor een goede ruimtelijke 
inpassing in afstemming met de omgeving. Dit is een belangrijk proces, ook voor de acceptatie van de 

ruimtelijke veranderingen die de Energie Transitie met zich meebrengt. Deze kosten passen echter 

niet in de kaders van de SDE+ regeling. Het zou goed zijn als er voor deze extra kosten een oplossing 

buíten de SDE++ regeling gevonden kan worden. 

Stimuleer investeringszekerheid voor windprojecten zodat we de verduurzaming van Nederland 

niet stopzetten  

Kosten die NIET meegenomen worden in de berekening van de basisbedragen voor wind (en zon) zijn 

alle ontwikkelkosten (plankosten, onderzoekskosten, leges), alle kosten voor passieve participatie 

(compensatie), omgevingsfondsen, natuurfondsen en provinciale- of gemeentelijke windfondsen. 

Het gebrek aan vergoeding moet dus elders worden opgevangen, om een windpark rendabel te 

houden. Tot dit jaar kon dat middels de verkoop van Garanties van Oorsprong (GVO’s). Sinds dit jaar 

kunnen zulke zaken ook niet meer worden opgevangen met deze GVO inkomsten. Deze ingreep duwt 

projecten in de min. Naast veel andere onzekerheden bij het ontwikkelen van een windpark (zoals 

het tijdig verkrijgen van een netaansluiting en de uiteindelijke kosten voor de aanlsuiting) verhoogt 

het risico van windprojecten, wat de kostprijs juist verhoogt. Hiermee wordt wind op land dubbel 

geraakt. 


