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rapport Krimpende Wind

Geachte leden van Provinciale Staten,
In 2017 hebben wij u toegezegd u te zullen informeren over de stand van zaken rondom be
staande windmolens in Fryslan (toezegging nr. 1400).
Wij hebben aan de Energiewerkplaats (een samenwerkingsverband tussen de Friese Milieu
federatie, Doarpswurk en Üs Kooperaasje) gevraagd hier een globaal onderzoek naar te
doen. De Energiewerkplaats heeft eind december 2017 de resultaten van dit onderzoek naar
ons toegestuurd in de vorm van bijgevoegd rapport “Krimpende Wind”.
Uit het rapport blijkt dat er thans ruim 190 MW aan opgesteld vermogen staat. Dit komt min
of meer overeen met de cijfers van de Monitor Wind op Land 2016, die uit gaat van 193 MW.
Vervolgens is in het rapport nagegaan waar de kansen en bedreigingen voor dit opgestelde
vermogen liggen. Bepalend voor het in gebruik houden van de molens is primair de beschik
baarheid van subsidies (molens die geen subsidie meer krijgen zijn kwetsbaar), ten tweede
de elektriciteitsprijs (die is thans circa 40 euro/ Mwh, dat is voor molens zonder subsidie te
laag) en tenslotte de verplichte her-certificering na 20 jaar. Die her-certificering is veelal een
kostbare zaak.
Het rapport stelt dat tot 2020 alle 154 turbines die gebouwd zijn vóór 2000
(in totaal 46,5 MW) als zeer kwetsbaar moeten worden beschouwd en dat de krimp na 2020
nog verder door zal gaan.
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Het rapport concludeert tenslotte dat van het thans bestaande opgestelde vermogen van
190 MW er in 2020 nog circa 152,5 zal resteren. En, afhankelijk van het gevolgde scenario,
in 2025 nog 105,8 of 138,5 MW.
Uitgaande van een grootte van 316 MW respectievelijk 42 MW voor de windparken Windpark
Fryslän (WPF) en Nij Hiddum-Houw zou volgens bovenstaande berekening de provinciale
taakstelling van 530,5 MW opgesteld vermogen nagenoeg gehaald zou worden. Met 510
MW in 2020 zou Fryslän komen op ca. 96% van de provinciale taakstelling.
Daar kan overigens nog wel een kanttekening bij geplaatst worden. Immers de marge in het
opgestelde vermogen van WPF in het IJsselmeer is formeel nog steeds tussen de 260 MW
en ca 400 MW, waarbij aangenomen mag worden dat het uiteindelijke opgestelde vermogen
eerder iets meer dan iets minder dan 316 MW zal zijn. Met 89 turbines kan een keuze voor
een turbinetype van een halve megawatt meer al het verschil tussen het wel of niet halen
van de taakstelling betekenen.
Zoals bekend staat de uiteindelijke omvang van het park pas vast bij Financial Close. In onze
brief van 23 januari jl. (nr. 01486127) hebben wij u reeds geïnformeerd over de gevolgen
van de late behandeling van de beroepen tegen dit park door de Raad van State. In die brief
hebben we de verwachting uitgesproken dat dit park in 2021 stroom zou gaan leveren.
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State is het door deze externe oorzaak
denkbaar dat het behalen van de provinciale taakstelling met ruim een halfjaar wordt ver
traagd.
Omdat het Rijk als coördinerende overheid ook zelf wordt geconfronteerd met deze vertra
ging is het niet te verwachten dat deze vertraging gevolgen zal hebben voor onze afspraken
met het Rijk ten aanzien van onze taakstelling.
Het in het rapport Krimpende Wind geschatte tekort aan opgesteld vermogen kan mogelijk
ook doorwerken in de geplande provinciale energiemix voor 2020 en met name voor 2025.
Daarbij is namelijk wel rekening gehouden met 530,5 MW opgesteld vermogen aan windtur
bines en de daaruit te leveren hoeveelheid duurzame energie (Beleidsbrief Duurzame Ener
gie 2016). Wellicht valt dit echter nog mee omdat modernere turbines per opgesteld ver
mogen (in megawatts) meer daadwerkelijke energie (in petajoules) kunnen leveren dan waar
destijds bij de berekening van de energiemix 2025 rekening mee werd gehouden.
Wij zullen daarom via de verdere uitwerking van de Friese Energiestrategie nader kijken naar
de gevolgen voor de duurzame energiemix. Een eerste stap zou daarbij zoals gezegd zijn te
kijken of de destijds gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot energieproductie per
MW ook (naar boven) moeten worden bijgesteld. Ook kan er bijvoorbeeld gekeken worden
naar de mogelijkheden van het combineren van wind- en zonne-energie om zo de bestaande
kabelinfrastructuur beter te benutten of om specifieke dorpen zelfvoorzienend te maken.
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Daarmee kunnen per locatie of regio de verschillende duurzame energie opties beter tegen
elkaar worden afgewogen.
• pWMNj

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ö
Hoogachtend,

O

Gedeputeerffle Staten van Fryslän

p.
drs. A.A.M.

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris
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Ontwikkeling krimp bestaande windmolens in Fryslón
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Energiewerkplaats Fryslan
T
auteur: ing. Q. Gerard Adema
m.m.v. Nynke van Ens en Johan Dirk van der Schaaf
in opdracht van: Provincie Fryslan (oktober 2017)
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Samenvatting

Windenergie is zowel een belangrijk onderdeel in de Friese duurzame energiemix als ook nationaal van belang
om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Het Rijk en provincie Friesland hebben
prestatieafspraken gemaakt waarbij er in 2020 530,5MW aan opgesteld vermogen wind op land in Fryslan
dient te zijn gerealiseerd. Een relatief groot aantal bestaande windturbines lopen echter het risico buiten
gebruik te worden gesteld.
Er is daarom onderzoek gedaan om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het bestaand opgesteld
vermogen in Fryslan op de korte termijn (2020) en de middellange termijn (2025).
Uit het onderzoek blijkt dat een complex aan factoren van invloed is. De motivatie van de eigenaar, hoop op
opschaling, verkoopmogelijkheden, nieuwe innovaties, juridische-, technische- en economische levensduur,
inkomsten uit elektriciteitsproductie en subsidies, kosten van onderhoud en consequenties inzake
windturbines met aflopende typecertificering, spelen allemaal een rol. Op enig moment in de tijd besluit een
eigenaar de exploitatie te beëindigen. Dominante aspecten in deze besluitvorming zijn de opbrengsten uit de
elektriciteitsproductie en de onderhoudskosten. Andere aspecten zullen eerder zorgen voor een uitzondering
dan dat ze de regel bevestigen.
Als uitgangssituatie is vastgesteld dat op peildatum 15 oktober 2017 de 'installed base' in de provincie
Friesland bestaat uit 280 windturbines met in totaal 190,270MW opgesteld productievermogen. In relatie tot
het jaar 2020 valt een deel met een omvang van 46,47MW als zeer kwetsbaar aan te merken waarvan naar
verwachting veruit het overgrote deel niet meer in bedrijf zal zijn, resulterend in een opgesteld vermogen van
152,450MW per eind 2020. In relatie tot eind 2025 is de verwachting dat in een negatief scenario zeker
nog 105,750MW aan opgesteld vermogen in bedrijf zal zijn, oplopend tot 138,450MW in een positief
scenario.

1 Inleiding

1.1 Wind op Land in Frysiän
Provinsje Frysiän wil, volgend het Klimaatakkoord van Parijs, haar bijdrage leveren aan de energietransitie en
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel is om in 2020 16% en in 2025 25% van het
Friese energieverbruik duurzaam op te wekken. Daarvoor is een mix van verschillende energiebronnen en technieken nodig. Windenergie is een belangrijk onderdeel in de Friese duurzame energiemix.
Ook nationaal is windenergie van belang om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te
halen. In het Energieakkoord^ is afgesproken om in het jaar 2020 minimaal 6.000 MegaWatt (MW) opgesteld
vermogen aan windenergie op land operationeel te hebben. Teneinde deze doelstelling te realiseren zijn in
2013 afspraken gemaakt tussen het Rijk en de Provincies over de verdeling per provincie. Met de provincie
Friesland zijn prestatieafspraken gemaakt waarbij er in 2020 530,5MW aan opgesteld vermogen dient te zijn
gerealiseerd.
De voortgang van de prestatieafspraken en knelpunten in de planning worden éénmaal per jaar door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gerapporteerd. In de Monitor Wind op Land 2016^ wordt
aangehaald dat er in Frysiän een relatief groot aantal molens het risico lopen buiten gebruik te worden gesteld
en vanwege het provinciale beleid niet kunnen worden vervangen. De vraag is wat de omvang van dit
probleem is.
1.2 Vraagstelling
Doel van het onderhavig onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van het bestaand opgesteld
vermogen in Frysiän op de korte termijn (2020) en de middellange termijn (2025) en welke factoren daarbij
van invloed zijn. Uitgangspunten daarbij zijn de WindStats data (Bosch en Van Rijn, 21 juni 2017) én het huidig
beleidskader, waarbij vervanging weliswaar mogelijk is maar geen, danwel zeer beperkte opschaling kan
plaatsvinden.
1.3 Aanpak
Bij de uitvoering van het kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en diepte-interviews.
Deskresearch
Voor de bepaling van het geïnstalleerd vermogen is de data van WindStats (Bosch en Van Rijn d.d. 21 juni
2017) als uitgangspunt genomen. De WindStats data is geactualiseerd op basis van recent veldwerk dat door
de Vereniging van Windturbine-eigenaren in Friesland is verricht en aan Provincie Frysiän beschikbaar is
gesteld (VWF, 2 oktober 2017). Daarbij is nagegaan of de in WindStats vermelde windturbines nog aanwezig
en in bedrijf zijn.

'SER Energieakkoord voor duurzame groei, september 2013
^RVO Monitor Wind op Land 2016,1 mei 2017

Daarnaast is CBS Statline 'Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie'^ geraadpleegd. Het CBS
beschikt over de data van WindStats, data van de netbeheerders en presenteert geaggregeerde gegevens
welke zijn gebaseerd op CertiQ productiecijfers en eigen aanvullend onderzoek.
Voorts is gebruik gemaakt van de DataBase Volg SDE(+)'‘ van RVO. In de database zijn de gesubsidieerde SDE/
SDE+ projecten vanaf 2008 tot heden opgenomen, waarbij tevens is vermeld of het geïnstalleerd vermogen
waarvoor subsidie is aangevraagd wel/niet is gerealiseerd.
Tot slot is gebruik gemaakt van de Nationale Energie Verkenning (NEV2017)® en is er kennis genomen van
diverse (internet) bronnen met betrekking tot (de ontwikkeling van) windenergie op land en aanverwante
onderwerpen.
Diepte-Interviews
Er zijn 20 gestructureerde interviews afgenomen bij betrokkenen uit de sector waaronder
(vertegenwoordigers van) windturbine-eigenaren, onderhoudsbedrijven, handelaren en andere experts. Voor
wat betreft de windturbine-eigenaren is de groep geïnterviewde zodanig samengesteld dat er een diversiteit
aan situaties nader kon worden beschouwd (type/vermogen turbine, solitair, klein/groot park, dorpsmolen).
De gesprekken kenden een vertrouwelijk karakter, waardoor direct herleidbare informatie niet in dit rapport is
opgenomen.
Van belang is aan te geven dat de verzamelde informatie uit interviews een momentopname betreft. De
respons van een geïnterviewde kan anders zijn indien sprake is van gewijzigde omstandigheden en/of nieuwe
inzichten.

^CBS statline 'Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie’, 2016
*RVO Database Volg SDE(*); www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/feiten-en-cijfers/volg-sde
®ECN Nationale Energieverkenning, 19 oktober 2017

2 Uitgangssituatie

Ten behoeve van het onderzoek is de uitgangssituatie per 15 oktober 2017 bepaald. CBS Statline 'Windenergie
op land; productie en capaciteit per provincie' vermeldt per eind 2016 voor Friesland 308 turbines met in
totaal 187MW aan opgesteld vermogen. Het betreft hier voorlopige cijfers over 2016, de definitieve cijfers
volgen in december '17. Uit de cijfers blijkt dat in 2016 er 12 windturbines (27MW) in gebruik zijn genomen
en er 25 (lOMW) uit gebruik zijn genomen. Onderstaande grafiek toont op basis van de CBS data de
ontwikkeling van het aantal windturbines en het opgesteld vermogen (in MW) in Friesland door de jaren heen
(1990-2016).
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Grafiek 2.1; ontwikkeling aantal windturbines en opgesteld vermogen in Frysidn 1990-2016
(bron: CBS Statline, bewerking Energiewerkplaats Frysidn)

In de WindStats database van 21 juni 2017 zijn 311 windturbines opgenomen met een totaal opgesteld
vermogen van 194,323MW. Vanuit het veldwerk van VWF blijkt dat 31 van deze turbines (5,448MW) niet
meer bestaan of niet meer in bedrijf zijn. Het betreft hier met name turbines van de types LW15/75 en
LW18/80 (Lagerwey). Verder zijn een drietal windturbines inmiddels vervangen door een ander type, waarmee
tevens 1,395MW is opgeschaald. Van een aantal windturbines is bekend dat deze nog vervangen gaan
worden, gebruikmakend van een SDE+ beschikking uit 2016. Aangezien de vervanging nog niet heeft
plaatsgevonden is dit buiten beschouwing gelaten voor wat betreft vaststelling van het opgesteld vermogen.
Zo is bijvoorbeeld de voorgenomen opschaling 'Noorderpolder' waarbij 5 windturbines van het type NTK600
worden vervangen door het type EWT900 (van 3MW naar 4,5MW gebruikmakend van SDE+2016) niet
opgenomen.
Als resultante kan worden vastgesteld dat de 'installed base' in Frysidn per peildatum 15 oktober 2017 bestaat
uit 280 windturbines met in totaal 190,270MW opgesteld productievermogen.

De leeftijdsopbouw van het opgesteld vermogen is weergegeven in onderstaande grafiek.
Opvallend zijn de pieken in de jaren 1995-1996 als gevolg van de REB-regeling, 2003-2005 als gevolg van de
MEP-regeling en de realisatie van een tweetal parken in 2016 gebruikmakend van de SDE-regeling. Het betreft
de beide parken A31 (Midlum Harlingen) en Westermeerwind waarvan een deel (Noordermeerdijk Buitendijks
1 t/m 6) op Fries grondgebied is gerealiseerd.
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Grafiek 2.2; leeftijdsopbouw bestaand aantal windturbines en opgesteld vermogen
(bron: WindStats 21 Juni 2017, bewerking door Energiewerkplaats Frysidn o.b.v. veldonderzoek VWFj

3 Factoren van Invloed

Of een windturbine op enig moment in de tijd nog in bedrijf is, is afhankelijk van diverse factoren. De
voornaamste factoren welke uit de interviews naar voren kwamen worden onderstaand nader toegelicht.
3.1 Motivatie eigenaar
De motivatie van windturbine eigenaren is divers. Veelal gaat het om ideële motieven (duurzame
energieproductie), interesse voor de technologie en/of financieel rendement. In een aantal situaties,
bijvoorbeeld bij dorpsmolens, is ook het maatschappelijk rendement naast dat van duurzame
energieproductie van belang (impuls leefbaarheid directe omgeving). Een deel van het opgesteld
turbinevermogen is ontstaan vanuit of naast andere, veelal agrarische, bedrijfsactiviteiten. Over het algemeen
heeft de eigenaar een grote binding met de windturbine(s).
3.2 Hoop
In de interviews komt veelvuldig de behoefte en wens naar voren inzake opschaling teneinde het opgesteld
productievermogen in stand te kunnen houden en bij voorkeur uit te breiden. Uit de interviews blijkt dat een
aantal turbine eigenaren bereid zijn om gedurende een aantal jaren genoegen te nemen met een minimaal of
(zelfs) negatief exploitatieresultaat als er een perspectief is op opschaling. Een aantal geïnterviewden noemt
dit ijdele hoop gezien de teleurstellende ervaringen uit het recente verleden in relatie tot de (door)
ontwikkeling van wind op land in de provincie Fryslan.
3.3 Inkomsten
3.3.1 Elektriciteitsprijs
De ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitsmarkt worden sterk beïnvloed door wat er gebeurt in de
landen om ons heen. De elektriciteitsprijs is sinds 2014 relatief laag, gemiddeld per jaar iets boven de €40 per
megawattuur. Lage brandstofprijzen, overcapaciteit in het aanbod en de groei van de productie hernieuwbare
elektriciteit in Duitsland en Nederland zijn belangrijke oorzaken voor deze lage prijs.
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figuur 3.1; ontwikkeling van de gemiddelde groothandelsprijs van elektriciteit (bron: Nationale Energie Verkenning 2017).

De eerstkomende jaren blijft de elektriciteitsprijs in de NEV-raming relatief laag, rond de 30 euro per
megawattuur. De belangrijkste reden hiervoor zijn de verwachtingen omtrent de lagere prijzen van kolen en
gas, overcapaciteit in het aanbod en groei van de productie van hernieuwbare elektriciteit en meer
interconnectie capaciteit. De prijzen zijn echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de brandstofprijzen
en kennen daardoor een aanzienlijke onzekerheid. Onder invloed van sbjgende brandstofprijzen en
afnemende overcapaciteit stijgt de elektriciteitsprijs in de raming na 2020 weer tot een niveau van rond de
€50 per megawattuur in 2035.
De gemiddelde prijs die eigenaren van windturbines voor hun geproduceerde elektriciteit ontvangen is lager
dan het gemiddelde op de markt. Dit komt door het zogenaamde profieleffect dat optreedt als gevolg van een
groot aanbod van hernieuwbare elektriciteit uit wind op hetzelfde moment. Het effect neemt toe als gevolg
van het groeiend aandeel hernieuwbare energie. In de NEV-raming ligt de gemiddelde marktprijs voor
windenergie ongeveer 20% onder de groothandelsprijs en levert windenergie in 2035 rond de €36 per
megawattuur op.
Uit de interviews komt naar voren dat windturbine eigenaren momenteel een elektriciteitsprijs (incl. GvO's)
ontvangen rond de €30 per megawattuur. Men geeft aan dat deze zo'n €55 per megawattuur zou moeten
bedragen om windturbines goed te kunnen exploiteren.
3.3.2 Subsidies
Nagenoeg iedere windturbine heeft subsidie ontvangen of ontvangt deze nog. Van belang is de diverse
regelingen in de tijd te benoemen om te kunnen bepalen of voor een specifieke windturbine nog subsidie
wordt ontvangen. Vanaf 1978 tot 1988 bestond de Wet op de Investeringsrekening (WIR) waarmee
ondernemers werden gestimuleerd te investeren in bedrijfsmiddelen. Het eerste gerichte programma
waarmee windenergie werd gesimuleerd, trad in 1986 in werking. Daarna volgen verschillende regelingen
met wijzigende (subsidie) methodieken.
1986-1991: Integraal Programma Windenergie (NOW-IPW)
1991-1995: Toepassing Windenergie in Nederland (TWIN)
1996-2003: Regulerende Energiebelasting (REB)
Het uitgezonderd zijn van de (geleidelijk hoger wordende) ecotax voor windenergie, de invoering van
groencertificaten, fiscale faciliteiten als VAMIL, Groen Beleggen, Energie Investeringsaftrek en subsidies uit het
C02-Fonds, vormden goede voorwaarden voor uitbreiding van het opgesteld turbine vermogen.

1 juli 2003 tot 18 augustus 2006: Milieukwaliteit Elektriciteit Productie (MEP)
De subsidie werd verstrekt inzake windturbines welke na 1 januari 1996 in bedrijf zijn gesteld en windturbines
van voor 1996 welke werden gerenoveerd (opMEPpen). De subsidie werd gedurende maximaal 10 jaar of
maximaal 18.000 (2006: 20.000) vollasturen verstrekt. De beperking in vollasturen hield in dat de
subsidieperiode meestal (veel) korter was dan 10 jaar. Nagenoeg iedere windturbine eigenaar heeft gebruik
gemaakt van de regeling door het uitvoeren van een revisie waarmee tevens toekomstig onderhoud in de tijd
naar voren werd gehaald. Gezien de looptijd en het karakter van de regeling kan worden aangenomen dat
binnen het huidig opgesteld turbinevermogen geen windturbines meer zijn met MEP-subsidie, welk beeld is
bevestigd in de diverse interviews.
1 april 2008 tot 2011: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)
De SDE regeling is de opvolger van de MEP. De SDE compenseert het verschil tussen de inkomsten per kWh en
de productiekosten per kWh en wordt jaarlijks vastgesteld op basis van twee bedragen: het basis- en het
correctiebedrag. Het basisbedrag is de gemiddelde kostprijs van een installatie uitgedrukt in €/kWh. Het
basisbedrag werd ieder jaar door de overheid bepaald en toegewezen aan de eigenaar die een installatie
bouwde. Dit basisbedrag staat bij windturbines voor 15 jaar vast. Het correctiebedrag is de gemiddelde
elektriciteitsprijs van een jaar. Dit bedrag wordt ieder jaar ook door de overheid bepaald en zou gelijk moeten
zijn aan de vergoeding die de energieleverancier betaalt voor de productie. Het subsidiebedrag dat per kWh
wordt ontvangen, is het toegewezen basisbedrag minus het correctiebedrag. De subsidie wordt reeds vanaf
het begin van de regeling toegekend voor een periode van 15 jaar, waarbij de subsidie jaarlijks wordt
uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame windenergie.
2011 tot heden: SDE+
In 2011 werd de subsidieregeling grondig gewijzigd en hernoemd naar SDE+. Vanaf dat moment is de regeling
niet meer bedoeld voor particulieren en meer gericht op economische efficiëntie.
Vanuit Fryslan is binnen de SDE regelingen van 2008 tot en met 2015 in totaal 50,889MW aan vermogen
aangevraagd, inmiddels volledig gerealiseerd en daarmee onderdeel van het huidig opgesteld
turbinevermogen in Fryslan. Het in 2016 aangevraagd vermogen dient nog helemaal te worden gerealiseerd
en is daarom niet opgenomen in het huidig opgesteld vermogen. Met de SDE+ 2016 aanvragen worden met
name windturbines uit de jaren 1997-1999 vervangen en binnen het huidig beleidskader opgeschaald van
5,350MW naar IIMW (+5,65MW).
Van belang is te vermelden dat binnen de huidig geldende SDE+ regeling uitsluitend subsidie kan worden
aangevraagd voor vervanging van windturbines als het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine
tenminste met 1 MW toeneemt óf als de te vervangen windturbine op het moment van vervanging 15 jaar op
de desbetreffende locatie in gebruik is geweest en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik is
genomen. Over het algemeen wordt door de geïnterviewden aangegeven dat de huidige SDE+ subsidie niet
toereikend is. De gehanteerde uitgangspunten en rekenmethoden passen niet bij de Friese context of
andersom. Windturbines mogen wel worden vervangen maar niet worden opgeschaald waardoor er
nauwelijks tot geen rendabele exploitatie mogelijk is. Uit onderzoek van ECN® naar de randvoorwaarde en
kosten die samenhangen met de stimulering van kleinschalige windprojecten (typisch alleenstaande
windturbines van ca. 800kW tot 1 MW die worden toegepast op relatief lage ashoogte) via een eventuele
aparte SDE+ 2017 categorie, blijkt dat windprojecten bij ashoogtes van 60 meter of lager te maken krijgen met
een onrendabele businesscase. Door de lagere ashoogte en rotordiameter is de opbrengstverwachting
significant lager. Een en ander lijkt zich ook te uiten in de SDE+2017 voorjaarsronde waarbij naast de aanvraag
van WindPark Fryslan in de categorie Wind in Meer, slechts één aanvraag voor 3MW Wind op Land in Fryslan
is ingediend en beschikt.

^Notitie Kosten kleinschalige windprojecten (SDE+), ECN 8 juni 2017

3.4 Levensduur
De levensduur van een windturbine kan vanuit een aantal perspectieven worden bekeken.
3.4.1 Economische levensduur
De economische levensduur is sterk afhankelijk van subsidies. Waar de subsidieperiode eindigt bestaan de
opbrengsten voornamelijk nog uit de verkoop van de geproduceerde energie en garanties van oorsprong
(GvO's). In een enkele situatie vindt zelflevering plaats waarmee (inkoop)kosten worden vermeden, wordt een
mast van de windturbine verhuurt aan telecomproviders en zijn er enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de
productie van windenergie, als onderdeel van de bedrijfsvoering en duurzaam imago, waarde toevoegt aan
reguliere bedrijfsactiviteiten. Opvallend is dat de overeenkomsten voor de levering van de geproduceerde
elektriciteit (Power Purchase Agreements, PPA's) veelal voor een lange periode zijn overeengekomen, met
name vanwege de eisen die financiers hier aan stellen.
In een aantal situaties is in ruil voor een aanvankelijk (iets) betere prijs een langlopend contract met een
energieleverancier overeengekomen. GvO's zijn vaak niet expliciet gecontracteerd maar bij de
elektriciteitsprijs in bedongen. In een aantal gevallen is juist wel een contract overeengekomen waarbij aan de
GvO's een specifieke waarde is toegekend, bijvoorbeeld bij (lokale) levering aan kleinverbruikers waarbij de
herkomst van de groene stroom duidelijk herkenbaar is. Aflopende leveringscontracten zijn vaak een
belangrijk moment in de exploitatie van de windturbine, zeker wanneer er geen subsidie meer wordt
ontvangen.
Veelal heeft de afbetaling van vreemd vermogen binnen de subsidieperiode plaatsgevonden. De vraag rest
dan of de omzet (zonder subsidie) voldoende is om de operationele kosten (onderhoud, verzekeringen,
netaansluiting, eventuele grondkosten, et cetera) te kunnen dekken. Omdat iedere situatie uniek is, verschilt
dat van geval tot geval. De (ontwikkeling van de) elektriciteitsprijs speelt, naast de onderhoudskosten, hierin
de meest doorslaggevende rol. Een deel van de windturbine eigenaren heeft winsten uit eerdere jaren reeds
genoten, een ander deel heeft (soms significante) reserves opgebouwd voor (groot) onderhoud, revisie en/of
vervanging. Uit de interviews blijkt dat er in principe bereidheid lijkt te zijn om een bepaalde periode break
even of zelfs met een licht negatief exploitaberesultaat te draaien. Deze periode beperkt zich veelal tot een
paar (2-3) verliesgevende jaren of tot het moment dat er kosten moeten worden gemaakt voor (groot)
onderhoud of revisie.
3.4.2 Technische levensduur
Voor wat betreft de technische levensduur speelt preventief en correctief onderhoud een belangrijke rol.
Doorgaans wordt gekozen voor een full-service / all-in contract geleverd door de fabrikant van de windturbine
of een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf. Uit de interviews komt naar voren dat de kosten inzake onderhoud
zo'n 1 é l,5ct/kWh bedragen en dat het onderhoud, als gevolg van teruglopende inkomsten, steeds vaker op
regie- en offertebasis wordt uitgevoerd. Veelal is een onderhoudsplan opgesteld waarin periodieke inspectie
en onderhoud zijn vastgelegd. Alle windturbines worden periodiek geïnspecteerd en onderhouden, zowel
middels gepland preventief onderhoud (doorgaans tweemaal per jaar) als ook correctief onderhoud.
Uitgevoerde inspecties en onderhoud worden geregistreerd in het bij de windturbine behorende logboek.
Indien eigenaren beschikken over meerdere turbines profiteren ze vaak van schaalvoordelen. Uit de
interviews blijkt dat de beschikbaarheid van (gereviseerde en soms gereproduceerde) onderdelen voldoende
is. Daarmee kan de technische levensduur van een windturbine worden verlengd.

3.4.3 Juridische ievensduur
Vanuit juridisch perspectief zijn de in het verleden verstrekte vergunningen van belang. In vergunningen zijn
de voorschriften opgenomen waaraan dient te worden voldaan. Veelal is in vergunningen geen expliciete
einddatum opgenomen, in een aantal situaties zijn wel eisen gesteld aan de duur van de periode waarbinnen
een windturbine mag blijven (be)staan zonder in bedrijf te zijn. In een enkel geval wordt een niet inbedrijf
zijnde windturbine af en toe kortdurig in bedrijf gesteld vanwege vergunning behoud.
Waar een windturbine is gesitueerd op grond van een derde is sprake van een opstalrecht. Daarbij is veelal
een bepaalde tijd van grondgebruik overeengekomen tussen grondeigenaar en de eigenaar van de
windturbine(s).
3.5 Veiligheid en certificering
Windturbines dienen aan veiligheidsnormen te voldoen. Voor veiligheidseisen ten aanzien van de constructie,
onderhoud, prestatie en netaansluiting bestaan verschillende normen. Bijna alle normen voor windturbines
worden in Nederland overgenomen van mondiale normen (met name de NEN-EN-IEC 61400 serie). Bij het
opstellen van normen voor windturbines wordt het Nederlandse belang bij NEN behartigd door de
Nederlandse normcommissie voor windturbines, NEC 88.
Een windturbine voldoet aan de ontwerpeisen indien een typecertificaat is afgegeven door een
geaccrediteerde certificerende instantie. Een dergelijk certificaat heeft een beperkte geldigheid van veelal 20
jaar (recente modellen inmiddels 25 tot 30 jaar) en dient doorgaans als basis voor de vergunning.
Windturbines moeten sinds 2001 voldoen aan het Activiteitenbesluit. In de Activiteitenregeling zijn de eisen
opgenomen waarmee risico's voor de omgeving worden voorkomen danwel zoveel mogelijk worden beperkt.
Het bevoegd gezag, vaak de gemeente of een omgevingsdienst, is verantwoordelijk voor de handhaving van
het Activiteitenbesluit. Tot op heden wordt er door het bevoegd gezag niet gehandhaafd, al zijn er wel
signalen dat een aantal gemeenten voornemens is dit te gaan doen.
Volgens de regelgeving zal een windturbine eigenaar te allen tijde in bezit moeten zijn van een geldig
certificaat. Dit kan door de windturbine na verloop van het certificaat te laten hercertificeren of door
toepassing van de richtlijn voor 'voortgezet bedrijf van windturbines op land' als alternatief voor
hercertificering. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 8400:2016 is op initiatief van de branche tot stand
gekomen en door de NEN vastgesteld. De principes en technische handleiding zijn in de richtlijn opgenomen.
Momenteel vinden er informatierondes plaats binnen de sector, waarbij uitgelegd wordt wat de normen
precies inhouden en hoe een windturbine eigenaar kan blijven voldoen aan de normen. Dit heeft er inmiddels
toe geleid dat een aantal eigenaren met een windturbine van 20 jaar of ouder deze terstond buiten bedrijf
hebben gesteld. Met de uitvoering van de richtlijn en eventueel te verrichten aanpassingen aan windturbines
zijn significante kosten gemoeid. De aanname is dat deze ten laste komen van de windturbine eigenaren en
daarmee impact hebben op het exploitatieresultaat.

3.6 Innovaties
Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan voor windturbine eigenaren welke een positief effect kunnen
hebben op de exploitatie en daarmee (behoud van) het huidig opgesteld vermogen. Voorbeelden daarvan
zijn:
•
Regeling Verlaagd Tarief (ook wel postcoderoosregeling); met deze regeling krijgen leden van
een coöperatie 15 jaar lang een energiebelastingkorting voor lokaal duurzaam opgewekte
elektriciteit. Het eigendom van de windturbine berust in dit geval bij een coöperatieve
rechtspersoon (of een VvE).
•
Cable Pooling; het gecombineerd gebruik maken van de (grootverbruik) netaansluiting door
een windturbine én zon-PV.
•
Opslag; het opslaan van geproduceerde windenergie en (uitgesteld) leveren bij gunstige(re)
marktprijzen en/of vergoeding voor netbalancering.
•
EAN2EAN; het rechtstreeks leveren van de geproduceerde windenergie aan een grootverbruiker
en/of de energiemarkt(en).
•
Nieuwe concepten voor lokale levering van duurzame elektriciteit.
•
Waardering van C02 reductie.
3.7 Verkoop
Door het ontbreken van een infrastructuur of beperkte netwerkcapaciteit, specifieke subsidieregelingen voor
met name lagere turbinevermogens (< IMW) in onder andere Ierland, Italië, Oost-Europa, Rusland, en de
lagere grond- en onderhoudskosten ter plaatse, is er een markt voor tweedehands turbines ontstaan.
Windturbines waarvan de exploitatieresultaten in Nederland beperkt zijn, worden gereviseerd verkocht en
vinden hun bestemming over de grens. In een aantal gevallen verdwijnt daardoor in Fryslan verouderd
geïnstalleerd vermogen zonder dat daar vervangend vermogen voor in de plaats komt, zoals bijvoorbeeld bij
zes windturbines aan het Prinses Magrietkanaal te Spannenburg. Voor windturbine eigenaren kan verkoop op
enig moment in de tijd een interessante optie zijn. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de vraag uit het
buitenland niet constant is en afhankelijk van de geldende buitenlandse regelingen.

4 Bespreking en Conclusies
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De vraagstelling betreft het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van het bestaand opgesteld vermogen in
Fryslan op de korte termijn (2020) en de middellange termijn (2025) en welke factoren daarbij van invloed zijn.
Volledigheidshalve benadrukken we dat de ontwikkeling is beschouwd vanuit het huidig beleidskader waarbij
geen, danwel zeer beperkte opschaling mogelijk is.
Uit het onderzoek blijkt dat op de ontwikkeling van het bestaand opgesteld vermogen een complex aan
factoren van invloed is. De motivatie van de eigenaar, hoop op opschaling, verkoopmogelijkheden, nieuwe
innovaties, juridische-, technische- en economische levensduur, inkomsten uit elektriciteitsproductie en
subsidies, kosten van onderhoud en consequenties inzake 'voortgezet bedrijf van windturbines op land' van
windturbines met een aflopende typecertificering, spelen allemaal een rol.
Op enig moment in de tijd overschrijden bij de exploitatie van windturbines de operationele kosten de
opbrengsten. Verdere exploitatie is dan niet langer verantwoord. Een windturbine kan dan uit bedrijf worden
genomen, stil worden gezet voor vergunningbehoud en een eventueel perspectief op opschalen op de huidige
locatie of geclusterd elders ('verzilveren van de molen op een andere plek'), afgebroken en/of verkocht. De
besluitvorming hieromtrent is in iedere situatie uniek. Dominante aspecten in de besluitvorming zijn echter de
opbrengsten uit de elektriciteitsproductie en de onderhoudskosten. Andere aspecten zullen eerder zorgen
voor een uitzondering dan dat ze de regel bevesdgen.
Ontwikkeling op de korte termijn (2020)
Windturbines welke né 1996 zijn geplaats hebben tot uiterlijk 2016 MEP subsidie kunnen ontvangen. Dat
betekent dat het gehele opgesteld vermogen in de leeftijd van 1988 tot en met 2006 op dit moment géén
subsidie meer ontvangt. Dit betreft 217 turbines met een geïnstalleerd vermogen van 107,07MW (56% van het
totaal opgesteld vermogen).
Een deel daarvan, zijnde alle 154 turbines opgericht tot en met 2000 (51,82MW) is in het jaar 2020 twintig jaar
óf ouder. We gaan er vanuit met de 5DE+2016 beschikkingen (9 turbines uit met name de periode 1997-1999)
5,350MW door IIMW (+5,650MW) wordt vervangen binnen de periode tot 2020 (de realisatietermijn van de
SDE+2016 is nl. 4 jaar). Er resteert dan een deel met een omvang van 46.47MW dat als zeer kwetsbaar valt aan
te merken waarvan naar verwachting veruit het overgrote deel per eind 2020 niet meer in bedrijf zal zijn.
Belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
• geen lopende subsidie meer;
• blijvend lage(re) elektriciteitsprijs;
• stijgende onderhoudskosten door ouderdom;
• handhaving en kosten voor voortzetting van bedrijf windturbines (> 20 jaar);
• geen passende subsidieregeling (SDE+) voor vervanging/nieuwbouw.
• geen mogelijkheden voor opschaling.
Per eind 2020 resteert van de 190,270MW een (actief) opgesteld vermogen van 152,450MW.

Ontwikkeling op de middellange termijn (2025)
Alle windturbines opgericht vanaf 2010 zijn in het jaar 2025 nog met SDE subsidie in bedrijf. Ook de
windturbines né 2005 hebben dan weliswaar geen subsidie meer, maar zijn in 2025 nog geen 20 jaar oud. Met
een geprognotiseerde stijgende elektriciteitsprijs vanaf 2020 tot een gemiddeld groothandelsprijs richting €50
per megawattuur in 2025, is de verwachting dat deze windturbines in 2025 nog in bedrijf zullen zijn met een
gezamenlijk opgesteld vermogen van 105,750MW.
Van de windturbines opgericht in 2002 tot en met 2004 is het lastig te concluderen of deze nog onderdeel uit
maken van het dan opgestelde vermogen. Het betreft turbinevermogens van 0,6 tot 2MW, veelal van het type
Vestas V52-850kW en NegMicon (diverse vermogens). Indien deze allemaal nog in bedrijf zijn dan bedraagt
het gezamenlijk opgesteld vermogen 138,450MW.
Per eind 2025 resteert van de 190,270MW een (actief) opgesteld vermogen van 105,750MW (minimaal) tot
138,450MW (maximaal).
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