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Windturbines Karolinadijk 

/ Lambers / Vos 

De wethouder zegt toe bij de ontwikkelaar na te gaan wat het 

toekomstbeeld is van windenergie ten aanzien van kosten en 

techniek. 

 

Van de initiatiefnemer voor de opschaling van de windturbines in de Karolinapolder is de volgende 

informatie ontvangen: 

 

In 2017 heeft NWEA door Ecofys laten onderzoeken welk potentieel er is voor het verlagen van de 

kostprijs van windenergie. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de reductie door technologische 

ontwikkeling en door institutionele maatregelen. De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder 

weergegeven. 

 

De kostprijs van elektriciteit uit windturbines op land, uitgedrukt in de levelised cost of electricity 

(LCoE), laat een voortdurende daling zien waarvan het einde nog niet in zicht is. De Nederlandse 

WindEnergie Associatie (NWEA) heeft een kostprijsreductieprogramma in het leven geroepen, 

waarbij de belangrijkste mogelijkheden en aanknopingspunten voor verdere kostprijsreductie in 

kaart worden gebracht. Het streven is dat wind op land op termijn zonder instrumenten als de SDE+-

regeling rendabel kan worden geëxploiteerd. In opdracht van NWEA heeft Ecofys een verkenning 

gemaakt naar dit potentieel voor kostprijsreductie. Hierbij is voor een aantal karakteristieke 

projectconfiguraties, zogenaamde protoprojecten, de kostprijs (LCoE) berekend, én het effect van 

technologische-, systeem- en institutionele innovaties en maatregelen op deze kostprijs. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het gerenommeerde Ecofys kostenmodel dat in eerste instantie voor 

wind op zee is ontwikkeld. 

De belangrijkste resultaten laten zich als volgt samenvatten: 

 De kostprijs voor grote (>= 36 MW) proto-projecten voor wind op land kan met meer dan 

40% worden gereduceerd van 70-80 €/MWh tot ca. 40-45 €/MWh. 

 De kostprijs voor de kleinere (<36 MW) proto-projecten voor wind op land kan tot 30% 

worden gereduceerd van 80-90 €/MWh tot 60-70 €/MWh. Voor de kleinere proto-projecten 

is in deze studie overigens niet het meest gunstige windklimaat verondersteld. Indien 

kleinere projecten in gebieden met hoge windsnelheden worden gebouwd zal de kostprijs 

uiteraard lager liggen.  

 Deze kostprijsreducties – een combinatie van technologische en niet-technologische 

systeem- en institutionele innovaties en maatregelen – kunnen binnen vijf jaar worden 

gerealiseerd. Zowel industrie als overheid dienen bij te dragen en/of het initiatief te nemen 

voor deze kostenreductie. De verhouding van deze bijdrage schatten we in als 20%/80% bij 

grote en 35%/65% bij kleine projecten. 

 De technologische innovaties resulteren in een kostenreductie (LCoE) van 6% op korte 

termijn (5 jaar) en mogelijk 10-15% op langere termijn (10 jaar).  

 Een groot deel van de kostprijsreductie wordt bereikt door systeem- en institutionele 

maatregelen, zoals (1) het verlengen van de SDE+ looptijd van 15 tot 20 jaar (13%), en (2) het 



introduceren van een proces van gecombineerde uitrol van subsidie en vergunningen (18%), 

als onderdeel van een tender (vooral voor grotere projecten, op rijksgronden en 

vergelijkbaar met de aanpak voor wind op zee in Nederland).  

 De grote bijdrage van systeem- en institutionele maatregelen aan de kostprijsreductie is het 

gevolg van de volgende samenhangende en elkaar versterkende effecten: 

o het wegnemen van een aantal projectrisico’s die de kosten en/of termijnen van de 

projectontwikkelingsfase vergroten, 

o het verlagen of wegnemen van een deel van de kosten bij projectontwikkelaars (b.v. 

voorbereiden van vergunningen door overheid in combinatie met en tender, niet in 

rekening brengen van grondkosten, lagere gemeentelijke leges), 

o het verlagen van de kosten van kapitaal, en 

o het vergroten van de concurrentie tussen projectontwikkelaars en 

technologieleveranciers. 

 

De kostprijsreductie van windenergie op land is daarmee voor een belangrijk deel een 

organisatorische en maatschappelijke uitdaging, waarbij enerzijds de industrie, anderzijds de 

samenleving en overheid een belangrijke rol spelen. 

 

Bron: http://www.nwea.nl/images/PDFs/Ecofys-Kostenprijsanalyse-Wind-op-Land-170405.pdf 

 

Daarnaast heeft PBL (Plan bureau voor de leefomgeving) recent een de notitie ‘Nationale kosten 

klimaat- en energietransitie in 2030 – Update 2018’ ( http://www.pbl.nl/publicaties/nationale-

kosten-klimaat-en-energietransitie-in-2030-update-2018 ) uitgebracht, over mogelijkheden om 

emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030, en over de kosten die daarmee 

gemoeid zijn. Uit deze notitie volgt dat windenergie op land de meest kosteneffectieve methode is 

om CO2 uitstoot van energieproductie te verminderen. NWEA directeur Berend Potjer: zegt over 

deze notitie (http://www.nwea.nl/actueel/nieuws/windenergie-beste-voor-klimaat-en-nederlandse-

economie ) ‘’Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigt wat wij al langer zeggen. Dat 

windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook 

veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en 

participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de 

projecten.’’ PBL heeft diverse varianten doorgerekend en in alle varianten komen windenergie en 

zonne-energie op land er positief uit. Na efficiencymaatregelen in verkeer en industrie leveren ze 

zelfs de meeste maatschappelijke waarde op. Windenergie op land kent lage kosten en levert een 

positieve bijdrage aan de economie. De bouw en onderhoud van windmolens creëert banen en 

inkomsten voor Nederland. Dat geldt ook voor wind op zee, waar Nederland een van de marktleiders 

is. 
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