TenneT in dialoog
Consultatieproces net op zee
De Nederlandse overheid heeft in het Energieakkoord in 2013 de doelstelling vastgelegd dat Nederland in 2023
16 procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt. Om deze doelstelling te halen is besloten om o.a. in te
zetten op windenergie van zee. Tussen 2019 en 2023 zal 3.500 MW windenergie van zee aangesloten moeten
worden op het landelijk transportnet. Het is de wettelijke taak van TenneT om dit net op zee te ontwikkelen en
beheren. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen hebben we in samenspraak met belanghebbenden de nieuwe
standaard voor het net op zee ontwikkeld.
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“De technische en juridische consultatie sessies,
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georganiseerd door TenneT, waren zeer goed
gestructureerd en transparant van opzet.
DONG verwelkomt deze aanpak en benadrukt
het belang van nauwe samenwerking tussen
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windparkontwikkelaars en de netbeheerder.
Dit is de beste manier om risico´s te reduceren
en kostenefficiënte planning en ontwikkeling
van offshore windparken te bereiken.”

Een greep uit de concrete uitkomsten:
Keuze voor 66 kV als aansluitspanning
Afgestemde toegang tot het platform
 een helikopterdek of permanente
G
diesel generator
Optimalisatie van de elektrische aansluiting
Verlaging risico’s draagt bij aan LCOE reductie
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste
activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een
betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Onze focus
ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie.
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