
Het Belgian Offshore Platform verenigt 

de belangrijkste partners die investe-

ren in hernieuwbare (wind)energie-

productie op de Belgische Noordzee. 

Het BOP verdedigt de belangen van 

haar leden en bepleit de voorwaar-

den voor de noodzakelijke ontwikke-

ling van offshore (wind)energie. Vanuit 

het BOP worden diverse stakeholders 

geïnformeerd en gesensibiliseerd over 

de elektriciteitsproductie via wind-

turbines op zee. Het BOP onderhoudt 

internationale contacten en deelt  

ervaringen uit met buitenlandse  

sectorgenoten. Het BOP verricht stu-

die- en onderzoekswerk over her-

nieuwbare energieopwekking op zee. 

 www.belgianoffshoreplatform.be

Offshore wind
Een nuttige noodzaak

Memorandum 2014

Grootschalige elektriciteitsproductie op zee is onmisbaar in  

de hernieuwbare energiemix. In de komende jaren staat de  

Belgische offshore windsector voor grote investeringen die  

een antwoord bieden op de ecologische en economische uit- 

dagingen bepalend voor onze toekomst.

Offshore windenergie is één van de sterkste troeven naar energie- 

onafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid. Het is een sterk middel  

in de strijd tegen klimaatverandering dat tegelijk de economie duurzamer 

maakt en een grotere tewerkstelling creëert. 

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector  
is de aanwezigheid van een stabiel investeringsklimaat én de snelle  
realisatie van bijkomende aansluitingscapaciteit op het Belgische elektri-
citeitsnet. 

Dit memorandum is een oproep naar de Vlaamse, Belgische én  

Europese beleidsmakers om via spoedige acties die cruciale sta- 

biliteit te garanderen. Het Belgian Offshore Platform brengt een  

aantal concrete punten naar voren.



Offshore wind: 
stimulans voor ecologie en economie  

Ons EngagEMEnt

De leden van het BOP willen met de bouw en de exploitatie van 5 bijkomen-
de offshore windparken een cruciale bijdrage leveren aan het behalen van 
de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen én een antwoord bieden op 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het engagement van de sector 
is er één op lange termijn.

1.  Realiseren van Europese en Belgische  p.  4 
doelstellingen voor hernieuwbare energie;  

2.  Bijdragen aan de bevoorradingszekerheid  p.  5 
en energieonafhankelijkheid van België;  

3.  Bijdragen tot aanzienlijke jobcreatie; p.  6 
4.  Blijvend investeren in offshore (wind)energie en  p.  7 

versterken van know-how en innovatie op eigen  
markt als stimulans voor export.  

OnzE vraag 

Om het bovenvermelde engagement ten volle te realiseren, vraagt het Bel-
gian Offshore Platform aan de bevoegde overheden voldoende duidelijk-
heid, rechtszekerheid én stabiliteit op lange termijn. Onze vraag gaat in het 
bijzonder uit naar het steunmechanisme voor de sector, de bouw van het 
Stevin-project en het toekomstig energiebeleid.

1.  Langetermijnvisie voor ondersteuningsmechanisme; p.  8
2.  Snelle realisatie van een versterkt elektriciteitsnet  p.  9 

op land;
3.  Een geïntegreerd en coherent energiebeleid  p.  10 

inclusief een snelle uitwerking van de nieuwe  
regelgeving inzake aansluiting offshore windpark.

2



Waarom offshore wind er (nu al) toe doet

Met de realisatie van drie windturbineparken op het Belgische deel van de 
Noordzee (projecten C-Power, Belwind en Northwind) behoort België tot de Eu-
ropese koplopers voor offshore windenergie. De hoge ranking is een erkenning 
voor het pionierswerk, de expertise en de sterke groei die de sector recent heeft 
gerealiseerd.

Wie investeert in offshore windenergie, investeert in een duurzame hightech 
sector met een groot extra tewerkstellingspotentieel. De ontwikkeling van 
windenergie op zee creëert bijkomende en nieuwe kansen voor Belgische be-
drijven die actief zijn in onderzoek, advies, engineering, financiering, de supply 
chain en het bouwen en onderhouden van windparken. De eerste ervaringen 
worden intussen verzilverd op de internationale markt, een positieve trend die 
enkel versterkt kan worden door lokaal te blijven investeren.

Het Europese energiebeleid streeft naar een duurzame energievoorziening 
en het bestrijden van de klimaatverandering. zonder grootschalige offshore 
windenergie projecten kan België onmogelijk die Europese klimaatdoelstel-
lingen halen.

De Europese energiebevoorrading is echter kwetsbaar. De politieke crisis in Oe-
kraïne heeft dit andermaal aangetoond. Op Belgisch niveau is er ongerustheid 
over de eventueel vervroegde sluiting van Doel 3 en Tihange 2 (bovenop de 
al voorziene sluiting van de oudste centrales vanaf 2015). De invulling van de 
voorziene zones in het maritiem ruimtelijke plan op het Belgisch deel van de 
noordzee met offshore wind zal een belangrijke productiebijdrage leveren 
- tot 10 % van de Belgische elektriciteitsbehoefte- wat ons minder energieaf-
hankelijk maakt van andere bronnen.

Naast de 3 operationele offshore windparken zijn nog 5 bijkomende projecten 
(projecten Norther, Seastar, Rentel, Mermaid en Northwester II) in volle ontwikke-
ling. De realisatie van deze grote investeringsprojecten is mede afhankelijk van 
een stabiel investeringsklimaat en de cruciale versterking van het hoogspan-
ningselektriciteitsnet op land. zonder deze broodnodige tussenschakel en de 
snelle realisatie van het project stevin kan de opgewekte stroom niet tot bij 
de Belgische bedrijven en consumenten geraken en kunnen deze windpro-
jecten niet gerealiseerd worden.

Ondanks de recente realisaties blijft de bouw van offshore windturbineparken 
een kapitaalintensieve en risicovolle activiteit. Wil België de toppositie in off-
shore windenergie behouden en tegelijk de Europese klimaatdoelstellingen 
nakomen, dan is een stabiel langetermijnbeleid noodzakelijk.
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1. realiseren van Europese en Belgische   
 doelstellingen voor hernieuwbare energie

zonder offshore windenergie worden de Europese doelstellingen  
onmogelijk gehaald. De Belgische windparken op de noordzee moe-
ten tegen 2020 50 % van de te behalen hernieuwbare energieproductie  
leveren.
Met een exploitatieduur van 20 jaar stoot een windturbinepark 175 keer 
minder CO2 uit dan de modernste gascentrale.

20-20-20
In de strijd tegen global warming heeft Europa in 2009 doelstellingen opge-
legd aan alle lidstaten in het zogenaamde 20-20-20 plan. Voor het aspect 
energieproductie ambieert dit plan tegen 2020 een aandeel van 20 % her-
nieuwbare bronnen in het totale eindverbruik van energie.
Voor België is een doelstelling van 13 % naar voor geschoven als aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik van energie. 
Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg in 2012 amper 6.8 procent. 

aangescherpt klimaatplan
In januari 2014 heeft de Europese Commissie de klimaat- en energiedoel-
stellingen nog verscherpt. Het nieuwe beleidskader 2030 wil de uitstoot van 
broeikasgassen terugdringen met 40% (t.o.v. 1990) en legt bindende doel-
stellingen op van ten minste 27% aan duurzame energie.

zonder offshore wind lukt het niet
Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de 
grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen 
voor België onmogelijk gehaald ! De bestaande en toekomstige offshore 
windparken moeten tegen 2020 immers 50 % van de te behalen hernieuw-
bare energieproductie genereren.
Uit een studie van het onafhankelijke bureau Futureproofed (in opdracht van 
C-Power) blijkt dat de CO2 uitstoot geproduceerd tijdens de constructie én 
exploitatie van een offshore windpark, al binnen het jaar is “teruggewon-
nen”. Met een exploitatieduur van 20 jaar stoot een windturbinepark 115 
keer minder CO2 uit dan de Belgische elektriciteitsmix en 175 keer minder 
dan de modernste gascentrale.
Recente studies hebben ook aangetoond dat de windparken op zee niet  
alleen beschutting bieden aan talrijke vissoorten en andere maritieme  
fauna en flora, maar eveneens een positieve bijdrage leveren tot het marine 
milieu.
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2. Bijdragen aan bevooradingszekerheid en
 energie onafhankelijkheid van Belgie

Offshore windenergie dekt tegen 2020 10 % van de totale elektriciteits- 
behoefte van België. In het belang van de Belgische economie is het cru-
ciaal dat de eigen  productiecapaciteit wordt uitgebouwd en de bevoorra-
dingszekerheid gegarandeerd blijft. 

10 %
Met 712 MW aan geïnstalleerd vermogen garandeert de Belgische offshore 
windsector vandaag al een belangrijk deel in de bevoorradingszekerheid (3% 
van het totale elektriciteitsverbruik van België).
Met de realisatie van 5 bijkomende windparken - Norther, Seastar, Rentel, Mer-
maid en Northwester II - wordt het totaal geïnstalleerd vermogen van windturbi-
nes in de Noordzee opgetrokken tot meer dan 2200 MW. Dit dekt maar liefst 10 %  
van de totale elektriciteitsbehoefte van België ofwel bijna 50% van de elektrici-
teitsbehoefte van de Belgische huishoudens.

Kwetsbare markt
In het belang van de Belgische economie is het cruciaal dat de eigen produc-
tiecapaciteit wordt uitgebouwd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd 
blijft. Een eigen elektriciteitsproductie garandeert immers een stabiel prijsbeleid 
(minder afhankelijk van import) en een stabiel investeringsklimaat voor Belgi-
sche bedrijven. Naar aanleiding van de politieke spanningen in Oekraïne, baart 
de energieafhankelijkheid van Europa en België steeds meer zorgen. De Euro-
pese Commissie werkt aan een plan dat de Europese afhankelijkheid van gas 
moet verminderen door o.a. in te zetten op hernieuwbare energie.

risico op black-out
Door de recente stilstand van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 botst de 
import van elektriciteit uit Nederland en Frankrijk tegen zijn limieten, waardoor 
de bevoorrading krap dreigt te worden, zeker tijdens de winter.
In het voorruitzicht van de nucleaire afbouw in België (vanaf 2015) zal de uitda-
ging om de bevoorrading te verzekeren en een black-out te vermijden enkel 
maar toenemen. Het Federaal Planbureau heeft berekend dat een nationale 
stroompanne van één uur tijdens een werkdag een totale maatschappelijke 
economische schade zou veroorzaken van ca. 120 miljoen euro.
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3. Bijdragen tot aanzienlijk jobcreatie

De realisatie (tussen 2007 en 2020) van het totale offshore wind- 
potentieel in België (2200 MW) ca. 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen  
(uitgedrukt in manjaren) tijdens de ontwikkelings- en bouwfase en 800 
permanente nieuwe jobs tijdens de exploitatiefase die minimaal 20 jaar 
duurt.

De leden van het Belgian Offshore Platform werken sinds 2007 intensief mee 
aan het behalen van de Europese en Belgische klimaatdoelstellingen voor 
hernieuwbare energie. Het bindende streefcijfer van 20% elektriciteit uit her-
nieuwbare energiebronnen tegen 2020 heeft de sector een boost gegeven.

De offshore windsector in België is een snelgroeiende en compleet nieuwe 
cleantech industrie met een groot tewerkstellingspotentieel.

Bij de bouw van de eerste 3 offshore windparken zijn ca. 5000 jobs ge-
creëerd. In het kielzog van deze eerste projecten is ook een veelbelovend 
en innovatief cluster ontstaan van installatie- en onderhoudsbedrijven die 
eveneens heel wat toegevoegde waarde en tewerkstelling creëert. De op-
gebouwde kennis, expertise en innovatieve oplossingen zijn exporteerbaar, 
zoals nu al dagelijks wordt bewezen door enkele Belgische ondernemingen

In tegenstelling tot de algemene trend van “jobverlies”, is er geen twijfel dat 
de tewerkstelling in de hernieuwbare energiesector de komende jaren nog 
sterk stijgt.

De bouw van een gemiddeld offshore windproject (ca. 300 MW) creëert tij-
dens de ontwikkelings- en bouwfase ca. 1400 directe arbeidsplaatsen en 
nog eens eenzelfde aantal indirecte jobs. De exploitatiefase creëert gemid-
deld 100 nieuwe jobs per windpark. Concreet betekent dit dat de realisatie 
(tussen 2007 en 2020) van het totale offshore windpotentieel in België (2200 
MW) ca. 20.000 arbeidsplaatsen (uitgedrukt in manjaren) creëert tijdens 
de ontwikkelings- en bouwfase en 800 nieuwe, permanente jobs voor de  
exploitatie (min 20 jaar).
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4. Export kennis & ervaring

De ervaring bij de realisatie van de eerste offshore windparken in België 
stelt energiebedrijven, maritieme bouwbedrijven én tal van toeleveranciers 
in staat om innovatieve technieken te ontwikkelen en te exporten naar het 
buitenland. De opgebouwde expertise van bovenvermelde partijen materi-
aliseert zich van-daag in het binnenhalen van verschillende internationale 
contracten voor off-shore windenergie.

5.000.000.000 EurO
Offshore windenergie kan in de komende jaren één van de sterkst groeiende 
sectoren van de Belgische economie worden. De bouw van 5 bijkomende off-
shore windturbineparken (periode 2014 -2020) vertegenwoordigt een investering 
van ca. 5 miljard EUR. België heeft zich op korte termijn naar de top gewerkt in 
offshore windenergie. De derde plaats in de Europese rangschikking (na Groot-
Brittannië en Denemarken) brengt knowhow en expertise met zich mee. Die  
voortrekkersrol geeft Belgische bedrijven die actief zijn in offshore wind, een cru-
ciale voorsprong op de markt van deze innovatieve technologie.

Wereldfaam
Meerdere Belgische ondernemingen specialiseren zich volop in de bouw én ex-
ploitatie van offshore windparken. Diverse maritieme bouwbedrijven investeren 
naast jobs ook in materieel (o.a. hoogtechnologische vaartuigenen en installatie-
technieken) bieden innovatieve oplossingen en verwerven hiermee wereldwijde 
faam. Ook heel wat toeleveranciers doen economisch hun voordeel : levering 
van componenten van windturbines, constructie van funderingen, productie van 
de hoogspanningsposten op zee, etc. Naast de grote aannemers ontwikkelt zich 
eveneens een netwerk van kleinere toeleveringsbedrijven. O.a. ingenieursbu-
reaus en bodemonderzoekbedrijven hebben zich gespecialiseerd in offshore 
wind. Er is ook lokale tewerkstelling gecreëerd in de Belgische havens.

groeipotentieel
Ondanks de sterke groei van de voorbije jaren, staat offshore windenergie aan 
het begin van z’n ontwikkeling. Tegen 2021 wordt in Europa een totaal geïnstal-
leerd vermogen verwacht van om en bij de 45 GW, waarvan op vandaag al  
22 GW de nodige vergunningen heeft behaald om te kunnen bouwen. In  
vergelijking met de huidige capaciteit van 8 GW betekent dit een gemiddelde 
jaarlijkse groei van ongeveer 22%. Buiten de Unie staat de ontwikkeling van  
offshore wind nog in de kinderschoenen maar zijn de ambities zeker even groot. 
Het is belangrijk dat België haar toppositie in offshore windenergie behoudt. Nieu-
we investeringen in de eigen markt creëren exportmogelijkheden op korte en lange 
termijn, uitbouw van een innovatieve industriële sector, nieuwe jobs en welvaart.
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1. lange termijn visie voor
 ondersteuningsmechanisme

Concreet
het BOP vraagt dat alle resterende onzekerheden van het nieuwe fede-
rale steunmechanisme worden uitgeklaard. De sector wenst stabiliteit 
tijdens de volledige levensduur van alle toekomstige offshore windpar-
ken. Enkel zo komen de financiering en de realisatie van de volgende 
projecten niet in het gedrang. Bovendien vraagt de sector dat het hui-
dige ondersteuningsmechanisme voor langere tijd geldig blijft.

Kostenreductie
In het beginstadium zijn alle nieuwe technologieën relatief duur. Binnen de 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking is offshore windenergie een eerder 
recente technologie in volle ontwikkeling.

Op middellange termijn is er een duidelijk pad uitgestippeld naar belang-
rijke kostenreducties. Deze kostendalingen zijn nu al merkbaar: ondanks de 
inflatie van de voorbije jaren én de ontwikkeling van windturbineparken op 
meer uitdagende locaties, is de uiteindelijke kostprijs niet gestegen.
Om deze kostenreducties te verwezenlijken, is er nood aan continuïteit 
in de groei van de sector. Een stabiel kader op lange termijn is dus van 
het grootste belang.

Kostenstabiel
Offshore windenergie is één van de meest kostenstabiele vormen van elek-
triciteitsopwekking. In tegenstelling tot de klassieke elektriciteitsproductie ligt 
het merendeel van de kosten vast voor de gehele levensduur van het off-
shore project en de “aandrijfkost” (de wind) is gratis.

De overheidsondersteuning voor offshore windenergie is noodzakelijk 
om de kapitaalsintensieve en risicovolle investeringen te blijven stimule-
ren én de toekomstige kostenreductie te kunnen realiseren.

De keuzes in het nieuw ondersteuningsmechanisme die recent door de fe-
derale regering zijn gemaakt, onderlijnen deze visie naar kostenreductie. 
Enkele overblijvende onzekerheden en onduidelijkheden in het nieuwe KB 
blijven evenwel zorgen baren. Het wegwerken van deze onduidelijkheden 
is van essentieel belang voor het welslagen van de projecten.
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2. snelle realisatie van een versterkt
 elektriciteitsnet op land

Concreet
het BOP vraagt op korte termijn het kader uit te werken om de realisatie 
van de netversterking op land, en dus het stevin-project, mogelijk te 
maken. De versterking van de aansluitingscapaciteit op het Belgische 
elektriciteitsnetwerk is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling 
van offshore windenergie in België. Een proactief en daadkrachtig beleid 
van de vlaamse regering is noodzakelijk.

Onvoldoende aansluitingscapaciteit
Zolang er geen zekerheid is dat de geproduceerde elektriciteit tot bij de con-
sument geraakt, zal geen enkele nieuwe investering gebeuren in offshore 
windenergie.

Op vandaag kan de netbeheerder geen transportcapaciteit garanderen 
voor de volgende 5 nog te bouwen windparken. Voor deze nieuwe offshore 
windprojecten - die ca. 1300 MW vertegenwoordigen - is er dus dringend 
nood aan een versterking van het transmissienet op het vasteland.

De geplande investering van de netbeheerder om het netwerk te versterken 
op het land, heeft vertraging opgelopen door een aantal annulatieverzoe-
ken voor de Raad van State.

Deze rechtsonzekerheid fnuikt de verdere ontwikkeling van offshore 
windenergie in België.

lange doorlooptijd
De ontwikkeling en bouw van een windpark op zee vereist een doorlooptijd 
van 4 tot 5 jaar. De vertraging in de geplande netversterking zetten een rem 
op de benodigde investeringen.

Dit maakt de oplevering van de verschillende parken binnen de Euro-
pese en Belgische 2020-termijnen nu reeds kritisch!
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3. Een geïntegreerd en coherent energie-
 beleid inclusief een snelle uitwerking van  
 de nieuwe regelgeving inzake 
 aansluiting offshore windparken

Concreet 
het BOP vraagt een stabiel en gunstig economisch en regelgevend kli-
maat dat investeerders de nodige rechtszekerheid biedt. De offshore 
sector wil nauw betrokken zijn bij het uittekenen van het toekomstig 
energiebeleid, zeker inzake hernieuwbare energie.

na 2020 komt 2030
Op Europees niveau wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader voor kli-
maat- en energiedoelstellingen tegen 2030. Belangrijk hierin is een verdere 
vermindering van de CO2-uitstoot tot 40% ten opzichte van 1990 en een 
aandeel hernieuwbare energie van minstens 27%.

Net zoals het 20-20-20 plan moet het nieuwe beleidskader aan investeer-
ders de nodige regulatoire en wettelijke zekerheden bieden. De aange-
scherpte doelstellingen zullen een verdere impact hebben op het Bel-
gisch energiepact.

Meer coherentie
De Belgische energiemarkt is de voorbije jaren geconfronteerd met het stil-
leggen van talrijke klassieke energiecentrales. In combinatie met de ge-
plande uitstap uit kernenergie (vanaf 2015) en de recente problemen met 2 
reactoren, is er nood aan een evenwichtige mix om een voldoende produc-
tiecapaciteit te garanderen.

Centraal hierbij moet er een evenwicht worden gevonden tussen de kli-
maatuitdagingen, betaalbare energie voor de consument en de bevoor-
radingszekerheid.

Het energiebeleid in België is op vandaag té gefragmenteerd en mist zo 
coherentie. De verschillende vergunningen moeten op elkaar worden afge-
stemd én op de duur van de ondersteuning. Zo kan de rechtszekerheid van 
de parken gewaarborgd worden. Een stabiele regelgeving zal het investe-
ringsklimaat bevorderen. 
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leden van het BOP :

1.  ASPIRAVI OFFSHORE  Kortrijk  www.aspiravi.be
2.  COLRUYT Halle  www.colruytgroup.com
3.  C-POWER HOLDCO Zwijndrecht  www.c-power.be
4.  DEME Zwijndrecht  www.deme.be
5.  DHAM Huizingen  www.belwind.eu
6.  ELECTRABEL Brussel  www.electrabel.com
7.  ELECTRAWINDS Oostende  www.electrawinds.be
8.  ENECO WIND BELGIUM Waver  www.eneco.be
9. INCONTROL Luxemburg  www.incontrol.lu
10.  NUHMA (44 gemeenten) Hasselt  www.nuhma.be
11.  MEEWIND Amsterdam  www.meewind.nl
12.  PMV Brussel  www.pmv.eu
13.  POWER@SEA Zwijndrecht  www.poweratc.com
14.  RABO PROJECT EQUITY Amsterdam  www.rabobank.be
15.  RENT A PORT ENERGY Antwerpen  www.rentaport.be
16.  SOCOFE Luik  www.socofe.be
17.  SRIW ENVIRONNEMENT Luik www.sriw.be
18. TTRENERGY Brussel  www.ttrenergy.com 
19. WAGRAM INVEST Terhulpen  www.wagram-invest.be
20.  WIND ENERGY POWER Halle  www.northwindenergy.eu
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Oude Graanmarkt 63 
B-1000 Brussels

T. +32 (0)2 363 51 11
info@belgianoffshoreplatform.be

www.belgianoffshoreplatform.be
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