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Nederland heeft met een zeer succesvolle aanpak van de uitrol van 
wind op zee het enorme potentieel hiervan voor de energietransitie 
laten zien. Om het opgebouwde momentum en de zekerheid voor 
investeerders vast te houden is het zaak deze aanpak te continueren 
en uit te bouwen. Energie-Nederland pleit er daarom voor om vol in 
te zetten op het verhogen van het windvermogen op zee. 

De kracht van de Nederlandse aanpak is dat de overheid in één pak-
ket bij het subsidiebesluit de vergunningen, de aanwijzing van kavels 
én de aansluiting op het net aanbiedt. Marktpartijen concurreren 
daarbij om via de meest gunstige bieding een kavel te verkrijgen.
 
Deze integrale aanpak laat marktpartijen volop concurreren, nodigt 
uit tot innovatie en heeft er voor gezorgd dat de kostprijs spectacu-
lair is gedaald. Daarmee heeft Nederland het ideale recept in huis  
om door te gaan met verdere groei en versnelling van de energietran-
sitie. 

•  Realiseer tot aan 2030, samen 
met de markt, 10.000 MW wind 
op zee, aansluitend en aanvul-
lend op het Energieakkoord.

•  Ga, aansluitend op de laatste 
tender van het Energieakkoord 
(gepland voor 2019), dóór met 
het stimuleren van wind op zee 
projecten en wijs daarvoor tijdig 
nieuwe kavels aan.

•  Hou daarbij vast aan de huidige 
integrale aanpak, zowel qua sub-
sidiesystematiek, vergunnings- 
 
 

traject, het beschikbaar stellen 
van kavels en de aansluiting op 
het net.

•  Handhaaf, met het oog op vol-
doende concurrentie en kansen 
voor innovatie, de aanpak met 
jaarlijkse tenders.

•  Maak werk van de inpassing door 
Tennet van wind op zee produc-
tie in het elektriciteitsnet. Kijk 
daarbij ook naar internationale 
samenwerking en interconnectie.
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