
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. 

Betrokken
De ontwikkeling van het net op zee is een veelomvattende taak 

die TenneT niet alleen kon uitvoeren. Om te komen tot een 

werkbaar concept met een maximale bijdrage aan de 

gewenste kostenreductie is vroegtijdig overleg met overheden, 

windparkontwikkelaars, NGO’s en toeleveranciers van cruciaal 

belang. Daarom zijn we vanaf het begin een open dialoog 

aangegaan met belanghebbenden om eventuele zorgen zoveel 

mogelijk weg te nemen en gezamenlijk te komen tot een breed 

gedragen concept. 

In 2015 is een intensief consultatieproces, met een onafhan-

kelijke voorzitter, opgestart voor het conceptuele ontwerp van 

het net op zee. Uniek is dat netbeheerder en belanghebbenden 

(met name de windparkontwikkelaars) gezamenlijk een proces 

zijn ingegaan voor conceptuele afstemming. 

Transparant 
De technische en juridische onderwerpen en de planning zijn 

via zogenaamde position papers geconsulteerd. 



Vertegenwoordigers van de windindustrie kregen de mogelijk-

heid om hun reactie te geven op de position papers via internet 

en tijdens expert meetings.  

Tijdens de expert meetings zijn onderwerpen toegelicht en 

bediscussieerd volgens een vooraf gepubliceerde agenda. 

Indien nodig is er extra onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar 

de haalbaarheid om 66 kV als aansluitspanning te kiezen voor 

de offshore windparken. Steeds is een verslag van de 

bijeenkomst gepubliceerd en was er een aansluitende periode 

van twee weken om feedback te leveren, ook voor partijen die 

verhinderd waren. In de definitieve position papers is terug te 

vinden wat de uiteindelijke positie per onderwerp is en hoe we 

tot die keuze gekomen zijn.

De voertaal tijdens dit proces was Engels, om ook buiten-

landse partijen de mogelijkheid te geven om te participeren.  

Ter ondersteuning van het proces hebben we een speciale 

website ingericht voor online consultatie en als publiek 

informatiepunt. Alle position papers, vragen & antwoorden, 

verslagen en onderzoeken zijn hier terug te vinden. Tevens 

hebben we geïnteresseerden via nieuwsbrieven op de hoogte 

gehouden van onze plannen en activiteiten. 

TenneT heeft actief aansluiting gezocht bij bestaande gremia 

met als doel de relevante belanghebbenden te informeren en  

te betrekken. We hebben herhaaldelijk updates gegeven op 

publiek toegankelijke bijeenkomsten met betrekking tot de 

ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland zoals die 

door het ministerie van Economische Zaken zijn georganiseerd. 

Ook hebben we de informele bijeenkomsten van het 

Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gasnetten geregeld van 

updates voorzien met het oog op toekomstige wijzigingen in de 

Nederlandse codes. Op deze manier hebben we de benodigde 

input verzameld om waar mogelijk tegemoet te komen aan de 

wensen van windparkontwikkelaars of weloverwogen een 

afwijkend besluit voor te stellen. 

Verantwoordelijk
De rollen en verantwoordelijkheden in het besluitvormings-

proces zijn vanaf het begin duidelijk verdeeld. Het ministerie 

van Economische Zaken en de toezichthouder ACM zijn als 

waarnemer uitgenodigd bij de expert meetings. Zodra een 

onderwerp afdoende was besproken, werd de uitkomst ter 

besluitvorming aan het ministerie van Economische Zaken 

voorgelegd. Principiële besluiten die zowel TenneT als de 

windparkontwikkelaars raken zijn door het ministerie 

vastgelegd in het ‘Ontwikkelkader voor het net op zee’ en de 

Project and Site Descriptions uitgegeven door RVO.

Meer specifieke voorwaarden hebben we vastgelegd in de 

modelovereenkomsten voor toekomstige aangeslotenen op  

het net op zee. In een later stadium zullen de technische 

voorwaarden deels in codes worden overgeheveld.
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Reactie uit de sector:

DONG, Gordon Pedersen, senior project 

manager Wind Power: 

“ De technische en juridische consultatie sessies,

georganiseerd door TenneT, waren zeer goed 

gestructureerd en transparant van opzet.  

DONG verwelkomt deze aanpak en benadrukt 

het belang van nauwe samenwerking tussen 

windparkontwikkelaars en de netbeheerder.  

Dit is de beste manier om risico´s te reduceren 

en kostenefficiënte planning en ontwikkeling 

van offshore windparken te bereiken.” 
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Een greep uit de concrete uitkomsten:

 Keuze voor 66 kV als aansluitspanning

 Afgestemde toegang tot het platform

 Geen helikopterdek of permanente 
diesel generator

 Optimalisatie van de elektrische aansluiting

Verlaging risico’s draagt bij aan LCOE reductie



Reactie uit de sector:

RWE, Laut van Seventer,  

Investment manager:  

“ De manier waarop de Nederlandse overheid 

en TenneT invulling gaven aan het strakke 

schema van het Energieakkoord, geeft 

vertrouwen in de toekomst.”

Tot slot
Door middel van goed onderbouwde en transparante besluit-

vorming is gedurende het consultatieproces wederzijds begrip 

ontstaan bij alle partijen. Dit geldt ook voor die beslissingen die 

wellicht niet altijd in het belang zijn van de ene partij op de 

korte termijn, maar uiteindelijk wel voor de sector als geheel. 

Met deze aanpak, gericht op maatschappelijke kostenreductie 

van offshore windenergie, en door haar coördinerende rol heeft 

TenneT haar verantwoordelijkheid genomen bij het realiseren 

van de offshore wind ambities van het Energieakkoord.

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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