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Regeerakkoord



‘De tonnenjacht van Wiebes’



-49% CO2
(Ambitie Europees -/- 55%) in 2030

• Klimaat Akkoord

• Klimaat WET

• SDE+ budget blijft instrument

• Cost efficiency is leidend

Coalitie Akkoord



Wat kan branche nú doen?

• Brancheorganisaties kunnen bijdragen

– Uitrolplan

– Kostenreductie

– Commitment achterban

– Positionering sector

• Linking pin met eigen achterban 
-> inhoud, draagvlak, commitment



Boodschap NWEA

Windenergie 
is de meest 
kostefficiënte 
bron van 
duurzame stroom 
en heeft de beste 
CO2 balans 



Bestuurslid

Netwerk & Lobby

Gerelateerde associaties

NGO’s
Autoriteiten



Mobiliteit        Gebouwde omgeving    

Elektriciteit         Industrie 

Landbouw &
landgebruik

Sectortafels

Overkoepelend Klimaatberaad

A. Nijhof  (I&W)           D. Samsom (BZK)          E. Nijpels K. Vendrik (EZK)        M. Janssen  (EZK)          P. Geel (LNV)
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Sectortafel Elektriciteit

23 partijen,
waaronder

NWEA doet namens NVDE 

Subtafel Ruimte



Ons Aanbod als sector (tot 2030)

Power Energie CO2-
reductie

Jaar

Onshore 15 GW 190 
PJ/jaar

10 Mton
/ jaar

2020 -
2030

Offshore 18,5 GW 300 
PJ/ jaar

23 Mton
/ jaar

2020 -
2027



• Het aanleggen van een robuust 
elektriciteitsnetwerk voor de 
aansluiting én het verder transporteren 
van alle stroom

• Verdere elektrificatie van sectoren als 
vervoer, industrie en de gebouwde 
omgeving

• Voldoende prikkel voor partijen om 
windenergie te ontwikkelen

Randvoorwaarden Algemeen



• Regionale energiestrategieën waarin 
gemeenten hun doelstelling invullen met 
een zelf gekozen energiemix, met 
financiële verantwoordelijkheid èn
procesgeld.

• Oplossen van ruimtelijke knelpunten, 
natuurwetgeving, radar, luchtvaart etc.

• Goed vormgegeven planparticipatie 
zodat de omgeving vroeg wordt 
betrokken bij projecten

Randvoorwaarden WoL



• Een systeem waarbij de overheid de 
randvoorwaarden creëert en de sector 
concurreert op prijs en kwaliteit

• Voldoende capaciteit van net op zee

• Ruimtelijke knelpunten oplossen rond 
(met name) natuur

• Goed borgen van andere belangen 
zoals visserij

Randvoorwaarden WoZ



Onzekerheid

Elektriciteitsprijs
(NEV 2017)

Groothandelsprijs elektriciteit 2016

Groothandelsprijs elektriciteit 2017



Doorbraakprogramma’s

• Wiebes: uitrol; pilots; innovatie

• Specifieke doelen emissie loze auto’s 
en gebouwde omgeving

• Doorbraakprogramma’s 
(o.a. de Transitiecoalitie):

– Schaal / Innovatie / Scholing

– Kostenreductie

– Wederkerigheid overheid - markt

– Wind op zee als voorbeeld; 
ontzorgen & ‘de-risken’



• 33% totale 
energievoorziening is 
duurzaam

• Helft van CO2-reductie 
doelstelling behaald dankzij 
windenergie

• 7 x meer windvermogen
• (Financiële) overheidssteun 

is niet meer nodig
• Op land samen met de regio 

ingepast in de omgeving
• Gedragscode verbreden
• Innovatieve en 

toonaangevende bedrijfstak
• 33.000 directe banen 
• Exportmotor ter versterking 

BV NL

Samengevat - in 2030:



• Tot 2020: doelstelling 6000MW 
verdeeld over provincies

• Na 2020: Klimaatakkoord: regionale 
klimaat- en energiestrategieën
(REKS)

• Gemeenten en provincies bepalen in 
overleg met omgeving wat waar 
komt

Wind op land in de praktijk



• A16: minimaal 100MW: één provincie, 
vier gemeenten, energiebedrijven en 
coöperaties werken samen

• Windpark Krammer en windpark 
Bouwdokken: 137,8MW: PPA 
AkzoNobel, Philips, DSM en Google

• Zeewolde: 320MW: provincie, 
gemeente, energiebedrijf, agrariërs, 
coöperatie werken samen

Praktijkvoorbeelden



• Elektrificatie

• Netaansluiting en –verzwaring

• Financiële participatie: 
meedoen versus melkkoe

• REKS: gemeenten financieel 
verantwoordelijkheid voor 
eigen energiebeleid

Aandachtspunten



13 & 14 juni

Rotterdam WTC

NWEA Networking & events

2018

2018 25-28 september
Hamburg

2019: Bilbao & 
Kopenhagen



Dank voor uw aandacht!



Bij het sturen op CO2-reductie in 2030 volgende 
zaken belangrijk:

• Windenergie heeft ook na (eventuele) SDE+-
bijdrage nog waarde doordat windmolens 
nog technisch 5-15 jaar langer kunnen 
doordraaien. Geldt ook voor aanlegde 
infrastructuur (energienetwerk).

• Een stabiele uitrol zorgt voor een 
kostendaling waar in de toekomst van 
geprofiteerd wordt.

• Een keuze voor windenergie draagt bij aan 
een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke 
oplossing: een duurzame energievoorziening

Verdere opmerkingen


