
Pondera Consult 

 
 

1 
 

WP KAROLINADIJK  

ECONOMISCHE HAALBAARHEID <150 METER 

 

 

Datum 

 

7-11-2018 

 

Aan  

 

Marc de Jong, Gemeente Steenbergen 

 

Van  

 

Betreft 

 

Steven Geujen 

 

Economische haalbaarheid windturbines <150 m tiphoogte 

  

Projectnummer 

 

718145 

 

Inleiding 

De gemeente Steenbergen wil meewerken aan het opschalen van de productie van 

windenergie aan de Karolinadijk te Dinteloord. Het doel is om de vier bestaande windturbines te 

vervangen door nieuwe windturbines met meer vermogen. De gemeente streeft naar de 

ontwikkeling van een zo hoog mogelijk vermogen in Megawatts (MW) met zo weinig mogelijk 

windturbines. Het uitgangspunt is dat door deze opschaling het aantal windturbines niet zal 

toenemen. In deze notitie worden het onderzoek en de resultaten naar de economische 

haalbaarheid van een windpark met windturbines lager dan 150 meter tiphoogte beschreven. 

 

Hiervoor zijn zes verschillende windturbinetypes binnen de 150 meter tiphoogte onderzocht. 

Allereerst is er per windturbinetype een energieopbrengstberekening uitgevoerd, om te bepalen 

wat de verwachte jaarlijkse elektriciteitsproductie is op basis van de clusteropstelling in de 

Ruimtelijke onderbouwing1. Hierbij zijn de volgende afwegingen gemaakt: 

 

- Verwacht wordt dat een lijnopstelling voor een lagere energieopbrengst kan zorgen ten 

opzichte van de voorgenomen clusteropstelling, aangezien de oriëntatie van het 

plangebied parallel loopt aan de overheersende windrichting. 

- Er worden alleen windturbinetypes onderzocht die binnen het betreffende windklimaat 

passen. In plaats van de SG 3.4-132 is een vergelijkbare turbine (GE3.2-130) gebruikt die 

in de geschikte windklasse op lagere ashoogte valt (klasse IEC III). Op hogere ashoogte 

kunnen windturbines in klasse IEC II wel geschikt zijn, maar hierbij wordt een kleinere 

rotordiameter aangeboden om binnen de 150 meter tiphoogte te blijven, wat ten koste kan 

gaan van de energieopbrengst, of het generatorvermogen is lager. 

 

De uitkomst van de energieopbrengstberekeningen betreft een P50 verwachting van de 

energieopbrengst. Dit betekent dat deze 50% van de tijd behaald wordt. Voor een inschatting 

van de P90 verwachting (een energieproductie die 90% van de tijd behaald kan worden) wordt 

 
1 LBP Sight, Ruimtelijke onderbouwing Windpark Karolinapolder nabij Dinteloord gemeente Steenbergen, 
Bijlage V: Resultaten en invoer slagschaduw, pagina 173, april 2018. 
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85% van de P50 waarde gehanteerd. Dit onderzoek levert de onderstaande resultaten op per 

windturbine. 

 

Tabel 1. Verwachte energieopbrengst per turbine in een clusteropstelling van vier turbines 

Type windturbine P50 (GWh/jaar) per turbine P90 (GWh/jaar) per turbine 

E101-3.0 8,5 7,2 

GE2.75-120 9,2 7,8 

Vensys 120 9,2 7,8 

GE-3.2-130 10,5 8,9 

N131-3.9 11,3 9,6 

SWT-3.6-120 10,5 8,9 

 

 

Voor het uitvoeren van het onderzoek naar de economische haalbaarheid van de verschillende 

windturbines dient het business case model van Pondera als basis en dienen de 

opbrengstberekeningen als input. Voor het bepalen van de economische haalbaarheid van de 

verschillende windturbinetypes wordt de netto contante waarde methode (NCW) gebruikt. 

Hiermee wordt de waarde van inkomsten en uitgaven (kasstromen) in de toekomst naar het 

huidige jaar contant gemaakt. Dat betekent dat bedragen die in de toekomst zouden worden 

verdiend (bijvoorbeeld uit de elektriciteitsopbrengst in het jaar 2025) meer of minder waard zijn, 

afhankelijk van de rentevoet. Meestal is deze rentevoet positief, wat betekent dat kasstromen in 

de toekomst minder waard worden. 

Economische haalbaarheid turbines <150m tiphoogte 

De gemeente Steenbergen heeft de vraag gesteld om de economische uitvoerbaarheid van 

windturbines lager dan 150 meter tiphoogte te onderzoeken. De resultaten hiervan zijn sterk 

afhankelijk van de gehanteerde aannames en de gevoeligheid ervan. In de onderstaande 

tabellen worden de NCW resultaten van de base case en de gevoeligheidsanalyses 

gepresenteerd voor de berekende P50 energieopbrengst (Tabel 2) en de inschatting van de 

P90 energieopbrengst (Tabel 3). 

 

De onderstaande resultaten tonen dat de NCW voor de onderzochte windturbines (variant 

<150m tiphoogte) boven 0 uitkomt op basis van een P50 opbrengstverwachting. Deze 

verwachting houdt in dat de windturbine de berekende energieproductie de helft van de tijd 

behaalt en daarmee ook de berekende NCW. 

 

Bij het financieren van een project wordt normaliter gekeken naar de business case bij een P90 

productieverwachting, om het risico op tegenvallende energieproductie te verkleinen en 

daarmee de zekerheid van de business case te vergroten. De P90 energieopbrengst is namelijk 

een verwachting met een hogere zekerheid dan de P50 waarde. We adviseren om de NCW 

resultaten op basis van het base case scenario met een P90 inschatting te hanteren om de 

economische haalbaarheid te bepalen.  
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Tabel 2. NCW (x 1.000 EUR) met gevoeligheidsanalyse op basis van P50 (<150 meter tiphoogte) 

Type 
Opbrengst 

GWh/WT/jaar 

NCW P50 base 

case 

NCW P50  

-10% CAPEX 

NCW P50  

+10% CAPEX 

NCW P50  

GvO = €0 

E101-3.0 8,5 295 1.421 -867 -734 

GE2.75-120 9,2 2.876 3.841 1.911 1.809 

Vensys 120 3.0 9,2 1.697 2.766 609 617 

GE-3.2-130 10,5 2.942 4.067 1.817 1.729 

N131-3.9 11,3 1.430 2.802 28 92 

SWT-3.6-120 10,5 1.181 2.466 -137 -61 

 

Tabel 3. NCW (x 1.000 EUR) met gevoeligheidsanalyse op basis van P90 (<150 meter tiphoogte) 

Type 
Opbrengst 

GWh/WT/jaar 

NCW P90 base 

case 

NCW P90  

-10% CAPEX 

NCW P90  

+10% CAPEX 

NCW P90  

GvO = €0 

E101-3.0 7,2 -1.842 -562 -3.158 -2.835 

GE2.75-120 7,8 790 1.770 -215 -149 

Vensys 120 3.0 7,8 -439 679 -1.659 -1.454 

GE-3.2-130 8,9 567 1.712 -610 -504 

N131-3.9 9,6 -1.234 223 -2.880 -2.563 

SWT-3.6-120 8,9 -1.307 74 -2.853 -2.543 

Resultaten 

De resultaten op basis van een P90 energieproductie verwachting tonen in het base case 

scenario een NCW boven 0 voor de windturbinetypes GE2.75 en de GE3.2. Dit zijn turbines 

met een relatief grote rotordiameter (120 en 130 meter respectievelijk) ten opzichte van 

bestaande turbines in de omgeving. Deze resultaten betekenen dat projecten met deze 

windturbinetypes, op basis van de in het base case scenario gehanteerde parameters en 

aannames, strikt genomen als economisch haalbaar beschouwd kunnen worden. De GE2.75 

voldoet echter niet aan het criterium van minimaal 3 MW per windturbine. Dit is de ondergrens 

in vermogen per windturbine dat benodigd is om een windpark van minimaal 12 MW te kunnen 

realiseren. Bij opschaling van het windpark Karolinadijk is namelijk 12 MW als ondergrens 

gesteld in een afspraak tussen de gemeente en de provincie Noord Brabant. Hierdoor blijft de 

GE met een vermogen van 3.2 MW over.  

 

Vervolgens resteert de vraag of het waarschijnlijk is dat een projectontwikkelaar geïnteresseerd 

zal zijn in het ontwikkelen van windturbines op deze locatie met een tiphoogte onder de 150 

meter. Een projectontwikkelaar zal daarvoor een risicoanalyse uitvoeren. Hieronder lichten we 

de belangrijkste risico’s toe die wij zien voor de ontwikkeling van windturbines met dergelijke 

afmetingen. 

 

Een nadere gevoeligheidsanalyse (zie tabel 3) laat zien dat bij hogere investeringskosten (+10 

CAPEX) of het wegvallen van inkomsten uit GvO’s2 de NCW onder 0 kan uitkomen. Dit kan 

door een ontwikkelaar of financier als een belangrijk risico worden beschouwd en als mogelijke 

reden om niet voor deze variant te kiezen. 

 

 
2 In het Conceptadvies SDE+ 2019 van PBL wordt een wind-GvO waarde aangenomen van > €3 per MWh 
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De andere vier onderzochte windturbinetypen op deze tiphoogte hebben op basis van de P90 

base case al een NCW onder 0. Wij verwachten dat een ontwikkelaar ook de NCW van 

meerdere fabrikanten met windturbines op deze tiphoogte met elkaar zal vergelijken. Naast een 

grote gevoeligheid in de haalbaarheid, zal het feit dat op basis van de business case modellen 

er slechts één fabrikant een mogelijk haalbare base case scenario laat zien, voor veel 

ontwikkelaars een reden kunnen zijn om te kiezen voor een hogere tiphoogte. Hierin wordt 

namelijk meer zekerheid in economische haalbaarheid verwacht voor verschillende 

windturbinetypes bij meerdere fabrikanten. 

 

Gezien de gevoeligheid in de business case verwachten wij dat de meeste ontwikkelaars op 

deze locatie zullen afzien van het ontwikkelen van een project met windturbines lager dan 150 

meter tiphoogte. 

Verhoudingen windturbine 

Tot slot vallen de genoemde windturbines (GE2.75 en GE3.2) met een verhouding 

ashoogte/rotordiameter van respectievelijk 0,71 en 0,65 vanuit een ruimtelijk oogpunt buiten de 

gebruikelijke verhouding van 1 tot 1,5. Onderstaand figuur toont links een windturbine met 

gebruikelijke afmetingen en rechts een windturbine vergelijkbaar met de GE3.2. 

 

Figuur 1. Windturbine met gebruikelijke verhoudingen (links) in vergelijking met de GE3.2 (rechts) 
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