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Korte terugblik op PPA’s

REB (36i) tot 2003, stroomprijzen rond de 2 ct per kWh voor wind
MEP (2003 -2006) 
SDE, start 2008, stroomprijzen tot 80+ euro



Project in 2004



Project in 2004



Het windenergieproject in 2004

Special Purpose Vehicle

Aandeelhouders
BankAsset manager

Windturbinefabrikant

Netbeheerder

Afnemer kWh en GvO’s

Geen SubsidieBevoegd gezag



Het windenergieproject vandaag

Special Purpose Vehicle

Aandeelhouders
BankAsset manager

Windturbinefabrikant

Netbeheerder
Overheid (SDE+)Bevoegd gezag

Afnemer kWh en GvO’s



Het windenergieproject

Projectontwikkel
ing Bouw Exploitatie

2 -12 
jaar

Contracting

1 – 3 jaar 15 – 25 jaar

PPASluiten PPA
E-levering



PPA windenergieproject

De prijs per kWh is voor 20 tot 25 jaar met grote zekerheid te voorspellen

20 tot 25 jaar businesscase

SDE+-subsidie (nog wel) is gekoppeld aan EPEX

Leveren verhandelbare Garanties van Oorsprong (GvO’s)

Subsidies, en het langzaam verdwijnen daarvan

Wat maakt een windenergieproject nu uniek als producent?



PPA windenergieproject

Overdracht Programmaverantwoordelijkheid

Goede voorspellingen en minimale onbalanskosten

Langlopend bij nieuwe projecten (5-15 jaar)

Vaak kortlopend bij operationele projecten (1-5 jaar)

Grotendeels gebaseerd op EPEX, operationele projecten vaak ook op ENDEX

Koppeling aan subsidiesystematiek

Goede prijs en regeling voor GvO’s

Meerwaarde halen uit flexibiliteit

Beperkt tegenpartijrisico ofwel zekerheden

Eisen windenergieproject aan PPA:



PPA windenergieproject

Conventionele PPA:

PPA
Energieleverancier

(met eigen PV)

Overdracht PV

e-
contract



PPA windenergieproject

Maar waarom niet direct kopen van de producent?



Korte terugblik op Krammer

kWh+GvO’s



Korte terugblik op Krammer

Krammer ontwikkelde een request for proposals (RFP)

Redelijk strakke planning

Projectfinancieringsomgeving

Wens voor zekerheid, lange termijn commitment en gedegen cashflow

Professionele aanpak

Proces



Krammer, de volgende stap

PPA
Energieleverancier

(met eigen PV)

Overdracht PV

e-
contract



Krammer

PPA

PV partij

Overdracht PV

GvO’s + kWh



Korte terugblik op Krammer

Vereist een professionele aanpak

Nog geen standaardisatie

Meer administratie

Uitleggen aan de achterban

Projectfinancieringsomgeving, balans vinden tussen risico’s

uitdagingen voor partijen



Korte terugblik op Krammer

Een PV partij wellicht vooraf aantellen vanuit het windpark

daarmee wellicht ook korte termijn contracten met bedrijven mogelijk

Trachten de langer termijn er nog beter in te krijgen, zekerheid moet lonen

Wat doen we de volgende keer anders



Hoe in de toekomst?

PPA

PV partij

Overdracht PV

GvO’s + kWh

X

Windpark




