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̵  Maximaal tempo in de transitie naar duurzame energie is nodig met het oog op de 

haalbaarheid ambitieuze doelstellingen voor 2020 en 2023. 

̵  Centrale coördinatie door TenneT is cruciaal voor vereiste snelheid. 

̵  Schaalvoordelen en aanpak TenneT bevorderen kostenreductie bij planvorming en realisatie. 

̵  Centrale aanpak garandeert minimale belasting van de leefomgeving en bewaakt de lange 

termijn belangen van de samenleving. 

Om de overheidsdoelstellingen voor 2023 te kunnen realiseren is   
aanwijzing van TenneT als netontwikkelaar op zee een vereiste stap 
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Onderstaand overzicht toont de potentiële gebieden volgens EZ 
voor windparken en stopcontacten op zee 

1. Maasvlakte 

2. Zuid-Holland Oost 

3. Noord-Holland Oost 

4. Borssele 

5. Zuid-Holland West 

6. Schouwen 

7. Boven de Wadden 

8. IJmuiden-Noord 

9. IJmuiden-Zuid 
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Maximaal tempo in de energietransitie en duidelijkheid op korte termijn  
zijn vereist om duurzaamheidsdoelstellingen te halen 

Vergunningen offshore 

Windvermogen offshore 

Vergunningen onshore 

Net planning 

OWP planning 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OWP realisatie 

Aanbesteed windvermogen: 

Operationeel windvermogen: 

+450 MW +600 MW +700 MW +800 MW +900 MW 

+600 MW +700 MW +800 MW +450 MW +900 MW 
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4.450 MW 

Net realisatie 
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• Ambitie is een verdere integratie van windparken en interconnectoren om te komen tot een 
geïntegreerd offshore grid met aansluitingen op de landnetten in de landen rondom de 
Noordzee. 

• Keuze voor toekomstbestendige oplossingen. Zogenaamde stranded assets moeten worden 
voorkomen door technische oplossingen te realiseren die eenvoudig uit te breiden of te koppelen 
zijn, indien nodig; 

• TenneT is vanwege de aard en levensduur van haar assets gewend aan het ontwikkelen van een 
lange termijn visie met oog voor de belangen van de samenleving; waar projectontwikkelaars 
over het algemeen resultaten op kortere termijn nastreven.  

TenneT heeft een heldere toekomstvisie over de ontwikkeling  
van het net op zee 
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Gezien de tijdsdruk om de overheidsdoelstelling te realiseren, is spoedige aanwijzing van de 

offshore ontwikkelaar van elektrische infrastructuur gewenst. 

TenneT neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door vooruitlopend op de gewenste 

besluitvorming, voorbereidende activiteiten op te starten die op het kritische pad liggen, 

waaronder: 

• Een inventarisatie van vereiste vergunningen en mogelijke tracés; 

• Input voor een toekomstig offshore reguleringskader; 

• Een (vrijblijvende) marktconsultatie van mogelijke toeleveranciers; 

• Het initiëren van samenwerkingsverbanden. 

TenneT neemt haar verantwoordelijkheid en bereidt zich voor 
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De eerste stap naar een net op zee, met een modulaire opbouw zodat circuits gefaseerd 

aangelegd kunnen worden: 

Extern elektrisch netwerk: Het ontwikkelen van het net op zee  
door TenneT leidt tot technische voordelen 
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