Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ο τομέας της παραγωγής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας
Χάγη, Σεπτέμβριος 2020
1. Γενικά για τις ΑΠΕ στην Ολλανδία
Το 2019 η κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές
στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 16%. Συγκεκριμένα, το 2019 η προερχόμενη
από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια αντιστοιχούσε στο 8,6% της συνολικής
κατανάλωσης (ήτοι, 181 petajoules - PJ σε σύνολο 2.100 PJ), ενώ το 2018
αντιστοιχούσε στο 7,4%. Άνω του μισού της αύξησης αυτής οφειλόταν στην
αυξημένη κατανάλωση βιομάζας, κυρίως ως πρώτης ύλης στη διαδικασία
ταυτόχρονης καύσεως στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και με τη μορφή βιοντίζελ και βιοβενζίνης. Επιπλέον, σημαντικά αυξήθηκε και
η χρήση ηλιακής ενέργειας.
Με ποσοστό 60%, η βιομάζα αποτελεί κατά πολύ τη σημαντικότερη πηγή
ανανεώσιμης ενέργειας στην Ολλανδία. Το 2019 η κατανάλωσή της αυξήθηκε
κατά 15% (στα 106 PJ) . Επίσης, η χρήση υγρών καυσίμων μεταφοράς από
βιομάζα αυξήθηκε από 23 σε 28 PJ (αύξηση κατά 24%), ενώ η κατανάλωση
ηλεκτρισμού και θέρμανσης παραγομένων από ταυτόχρονη καύση στις
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 3 σε 8 PJ. Ειδικά σε
ό,τι αφορά στην αύξηση της κατανάλωσης βιοντίζελ και βιοβενζίνης, το
γεγονός συνδέεται με τον υψηλότερο στόχο ως προς τη χρήση ΑΠΕ για τις
μεταφορές (από 8,5% σε 12,5%), τον οποίο επέβαλε η Κυβέρνηση στους
προμηθευτές καυσίμων κινητήρων. Μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό των
βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ολλανδίας προέρχεται
από μαγειρικό έλαιο, ενώ οι πρώτες ύλες για τη χρήση των βιοκαυσίμων
προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο.
Σε ό,τι αφορά στη χρήση της ηλιακής ενέργειας (για ηλεκτρισμό και
θέρμανση), το 2019 σημειώθηκε αύξηση κατά 37% (φθάνοντας στα 20 PJ).
Επιπλέον, κατά το ίδιο έτος η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων
παραγωγής ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε από 2.300 MW σε 6.800 MW
(αύξηση 51%).
Τέλος, κατά το υπό εξέταση έτος η κατανάλωση αιολικής ενέργειας αυξήθηκε
κατά 7%, ανερχόμενη στα 39 PJ. Η δε εγκατεστημένη ισχύς των
ανεμογεννητριών αυξήθηκε από 4.400 MW στα τέλη του 2018 στα 4.500 MW
στα τέλη του 2019. Το ίδιο διάστημα, η ισχύς των θαλασσίων αιολικών
πάρκων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ήτοι περίπου στα 1.000 MW.
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Κατανάλωση ΑΠΕ στην Ολλανδία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας:
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2020/22/renewable-energy-consumption-up-by-16-percent
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Κατανάλωση αιολικής (και υπεράκτιας αιολικής) ενέργειας σε σύγκριση με την ηλιακή

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας:
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2020/22/renewable-energy-consumption-up-by-16-percent

Παρατηρείται ότι, παρά την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ, η Ολλανδία υστερεί
στον τομέα αυτό σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι, οι κύριες πηγές
ενέργειας στην Ολλανδία παραμένουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο:
ενδεικτικά, το 2019 η χώρα κατανάλωσε 825.000 βαρέλια πετρελαίου ανά
ημέρα και 36,8 κ.μ. φυσικού αερίου. Παράλληλα, η χώρα εξαρτάται όλο και
περισσότερο από εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες το 2018 αντιστοιχούσαν στο
60% της καταναλούμενης ενέργειας.
Σημειώνεται ότι βάσει των συμφωνηθέντων σε επίπεδο ΕΕ. το ποσοστό της
χρήσεως ΑΠΕ στην Ολλανδία θα έπρεπε να ανέλθει στο 14% έως το 2020,
κάτι που θα επιτυγχανόταν είτε με αύξηση της εγχώριας παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας είτε με αγορά της από κράτη μέλη που διέθεταν
σχετικό πλεόνασμα. Το 2019 οι περισσότερες εισαγωγές ανανεώσιμης
ενέργειας στην Ολλανδία προέρχονταν από την Ισπανία (σε ποσοστό 29%)
και την Ιταλία (23,6%). Ακολουθούν οι εισαγωγές από τη Νορβηγία (9,7%), τη
Σουηδία (8,5%), τη Γαλλία (7,5%) και τη Δανία (7,1%).
(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας www.cbs.nl, www.statista.com )
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2. Αιολική ενέργεια
Οι Ολλανδοί, αξιοποιώντας τη μακραίωνη εμπειρία τους στα υπεράκτια έργα,
έχουν εστιάσει κατά τα τελευταία έτη στην εκμετάλλευση της αιολικής
ενέργειας με εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες περιοχές. Οι
ανεμόμυλοι εξάλλου διαδραμάτισαν ιστορικά σημαντικό ρόλο στη χώρα ως
εναλλακτική στους νερόμυλους. Επιπλέον, η Ολλανδία βρίσκεται σε ιδανική
θέση για να επιτύχει τις μέγιστες επιδόσεις στην παγκόσμια υπεράκτια αιολική
βιομηχανία. Ήδη η χώρα αποτελεί κέντρο αναγνωρισμένης τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας στον τομέα, οι δε ολλανδικές εταιρείες (μεταξύ των οποίων οι
Shell και Eneco), με την γνώση και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει,
στοχεύουν στη διεθνή δραστηριοποίησή τους και στη μέγιστη δυνατή
συμμετοχή τους σε έργα ανάπτυξης θαλάσσιων αιολικών πάρκων σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Η ολλανδική βιομηχανία αιολικής ενέργειας καλύπτει την ανάπτυξη και τη
διαχείριση αιολικών πάρκων καθώς και την κατασκευή και προμήθεια
εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, την έρευνα και ανάπτυξη, τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες για το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η χώρα έχει
αναπτύξει με επιτυχία την αλυσίδα παραγωγής και παροχής αιολικής
ενέργειας, στην οποία συμμετέχουν μικρές και μεγάλες εταιρείες σε
συνεργασία με κορυφαία ολλανδικά ινστιτούτα, ενώ στο πλαίσιο αυτό
παραμένει συνεχής η προσπάθεια για εξεύρεση νέων, καινοτόμων λύσεων.
Για τους Ολλανδούς η αιολική ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μετάβαση
της χώρας στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Πολλά από τα πολυάριθμα μικρότερα και παλαιότερα αιολικά πάρκα
εξακολουθούν να λειτουργούν με πολύ μικρότερες τουρμπίνες από αυτές που
έχουν καθιερωθεί πλέον να χρησιμοποιούνται. Οι παλαιές αυτές τουρμπίνες
παρασκευάζονταν συχνά από λιγότερο γνωστούς κατασκευαστές, οι οποίοι
ωστόσο ορισμένες φορές παρήγαγαν καινοτόμα προϊόντα, όπως η τουρμπίνα
Nedwind 2 blade. Σταδιακά πολλές από τις εν λόγω μικρές εταιρείες
εξαγοράσθηκαν από μεγαλύτερους κατασκευαστές, όπως οι εταιρείες Vestas,
Siemens και Lagerwey.
Το 2015 αποτέλεσε έτος – ρεκόρ σε σχέση με την πραγματοποίηση νέων
εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας στη χώρα, με επιπρόσθετη
παραγωγή 586 MW, εκ των οποίων τα 180 MW προέρχονταν από θαλάσσια
αιολικά πάρκα. Εκτοτε παρατηρείται μία τάση για τον σχεδιασμό μεγαλύτερων
αιολικών πάρκων, τόσο επί εδάφους όσο και υπεράκτια, με απώτερο στόχο
τον τριπλασιασμό σχεδόν των αιολικής ισχύος έως το έτος 2023. Το πρώτο
από αυτά, το επί του εδάφους Noordoostpolder, ισχύος 429 MW, ξεκίνησε
από τα τέλη του 2015 ενώ ακολούθησε το 2016 το υπεράκτιο Gemini, ισχύος
600 MW (βλ. και παρακάτω για τα ήδη λειτουργούντα θαλάσσια αιολικά
πάρκα). Αυτά τα νεώτερα και μεγαλύτερα αιολικά πάρκα χρησιμοποιούν
κάποιες από τις μεγαλύτερες υπάρχουσες τουρμπίνες. Στο Noordoostpolder
συγκεκριμένα εγκαταστάθηκε η τουρμπίνα Enercon E-126 7500 kW, η
μεγαλύτερη έως τότε διαθέσιμη τουρμπίνα.
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Στα τέλη του 2017, η αιολική ενέργεια στην Ολλανδία ανήλθε στα 4.341 MW
εκ των οποίων τα 1.118 MW προέρχονταν από υπεράκτια αιολική ενέργεια. Οι
2.294 τουρμπίνες που ήσαν εγκατεστημένες στη χώρα στα τέλη του έτους
αυτού, κάλυψαν το 9% της ζήτησης ενέργειας, ποσοστό υπολειπόμενο σε
σχέση με το αντίστοιχο 11,6% στο σύνολο της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η
Ολλανδία έχει καταβάλει προσπάθεια να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ για
παραγωγή του 14% της καταναλούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
έως το 2020 και του 16% έως το 2023 (βλ. παρακάτω για τους σχετικούς
στόχους στο πλαίσιο της Energy Agreement 2013).
Η Ολλανδία αύξησε το σύνολο της εγκατεστημένη ισχύ αιολικής
ενέργειας από 2.149 megawatts το 2008 σε 4.463 megawatts το 2019.
Συνολική εγκατεστημένης αιολική ισχύς στην Ολλανδία κατά τα έτη 2008 – 2019
(ισχύς σε megawatts)
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Πηγή στοιχείων:
https://www.statista.com/statistics/421525/total-wind-power-in-the-netherlands/

Στην παρούσα φάση (2020) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Ολλανδία
διαθέτουν συνολική ισχύ 1 gigawatt (GW), η οποία αναμένεται να αυξηθεί στα
2,5 GW έως τα τέλη του έτους. Στα προσεχή δε έτη πρόκειται να
κατασκευασθούν περισσότερα θαλάσσια αιολικά πάρκα και η παραγόμενη
από αυτά ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί σημαντικά. Έως το έτος 2023 η
συνολική υπεράκτια αιολική ενέργεια θα έχει φθάσει σε ισχύ στα 4,7 GW,
γεγονός που σημαίνει ότι ο στόχος που έθεσε η Energy Agreement (2013) θα
έχει επιτευχθεί στο προβλεπόμενο πλαίσιο προϋπολογισμού και
χρονοδιαγράμματος. Τέλος, έως το 2030 η συνολική ισχύς θα έχει αυξηθεί
στα 11 GW, καλύπτοντας το 40% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρισμού στην
Ολλανδία.

Η Ολλανδία επίσης έχει προετοιμασθεί για σημαντική αύξηση της
διαλείπουσας παροχής αιολικής ενέργειας προς τους γείτονές της μέσω
5

ανεπτυγμένων διασυνδέσεων με τη χρήση καλωδίων υψηλής τάσεως
που επιτρέπουν κατά περίπτωση τόσο τις εισαγωγές όσο και τις
εξαγωγές ενέργειας. Οι διασυνδέσεις αυτές περιλαμβάνουν λ.χ. το
μήκος 580 χλμ. υποβρύχιο καλώδιο NorNed (700 MW) σύνδεσης με τη
Νορβηγία, το 1.000 MW BritNed καλώδιο σύνδεσης με το Ηνωμένο
Βασίλειο και το Cobra cable (700 MW) σύνδεσης με τη Δανία.
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3. Πλαίσιο - αρμόδιοι φορείς
Το πλαίσιο για την ενεργειακή στόχευση της Ολλανδίας τέθηκε από την
Energy Agreement 2013, η οποία ερείδεται στην βάση ευρύτερης κοινωνικής
αποδοχής. Η εν λόγω συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013
έπειτα από διαβουλεύσεις και τελική σύγκλιση των επιχειρήσεων, των μη
κυβερνητικών οργανισμών και της κυβέρνησης. Προβλέπει δε εξοικονόμηση
μέσω της ενεργειακής απόδοσης του 1,5% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας και αύξηση του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές σε 14% έως το 2020 και σε 16% έως το 2023.
Το 2016 ακολούθησε, επίσης έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση, το
Energy Report, το οποίο διαδέχεται την Energy Agreement καθώς εστιάζει
στην περίοδο έπειτα από το 2023 και εκτείνεται έως το 2050. Το Energy
Report προέβλεπε ότι εντός οκτώ ετών η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα
παρήγαγε τον απαραίτητο ηλεκτρισμό για την κάλυψη των αναγκών 5
εκατομμυρίων νοικοκυριών της χώρας.
Η ολλανδική κυβέρνηση προσφέρει σειρά ανταγωνιστικών κινήτρων για την
τόνωση της ενεργειακής καινοτομίας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ,
με αποτέλεσμα να έχει ενισχύσει την θέση της στην έρευνα και ανάπτυξη των
ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην τεχνολογία ανεμογεννητριών. Αυτό ενισχύεται
περαιτέρω από στρατηγικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
και ιδρύματα παγκόσμιας κλάσεως, όπως η Top Consortium for Offshore
Winds (TKI Wind op Zee), το Κέντρο Ερευνών Ενέργειας (ECN) και το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft - ένας από τους κορυφαίους ειδικούς
στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως.
Στην παραγωγή της υπεράκτιας (εντός της Βορείου Θαλάσσης) αιολικής
ενέργειας, κεντρικός είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης της χώρας (και δη του
Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής – Ministry of
Economic Affairs and Climate Policy), η οποία με τη θέσπιση μίας ευέλικτης
νομοθεσίας προσπαθεί να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο, ενώ ταυτοχρόνως
εξασφαλίζει στους επενδυτές υψηλής ποιότητας δεδομένα και μετρήσεις για
τις θέσεις όπου αναπτύσσονται τα θαλάσσια αιολικά πάρκα1. Το Υπουργείο
Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων (Rijkwaterstaat) είναι αρμόδιο για την
παροχή των αδειών για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και την παρακολούθηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους ενώ η εταιρεία
TenneT, διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, έχει αναλάβει τη
σύνδεση των παραγωγών με το δίκτυο.

Όπως συμβαίνει με το πρόγραμμα Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), το οποίο παρέχει
ακριβή πληροφόρηση σε σχέση με τους ανέμους στη Βόρειο Θάλασσα, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες στην παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Το
πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα με εκατομμύρια
μετρήσεων σε καθημερινή βάση, όπως επίσης μετρήσεις δορυφόρων και αεροσκαφών
επάνω από τη Βόρειο Θάλασσα. Χρησιμοποιεί ακόμη μοντέλα υψηλής ανάλυσης για τα
φορτία ανέμου στις ανεμογεννήτριες και τις επιδράσεις του ομόρου (wake effect).
1
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To Top consortium for Knowledge and Innovation Offshore Wind - TKI Wind
op Zee, σε συνεργασία με την Ολλανδική Υπηρεσία για την Προώθηση και
Ανάπτυξη των Επενδύσεων (Netherlands Enterprise Agency – RVO), μέσω
της έρευνας και της ανάπτυξης ενισχύουν τη γνώση και την καινοτομία σε
σχέση με την εκμετάλλευση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, προκειμένου η
τελευταία να διαδραματίσει τον μεγαλύτερο δυνατό ρόλο στην
προαναφερθείσα μετάβαση της χώρας στη χρήση ΑΠΕ. Οι δύο εν λόγω
φορείς έχουν εκπονήσει σχετικά ένα πολυετές καινοτόμο πρόγραμμα, το
Multi-annual Missiom-driven Innovation Program (MMIP), προσανατολισμένο
σε τρεις θεματικές: τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση, τη σύνδεση
με το σύστημα ενέργειας και την περιβαλλοντική ένταξη2. Ένας από τους
απώτερους στόχους της όλης προσπάθειας βέβαια είναι και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας στη διεθνή εξαγωγική αγορά ενέργειας.
Το Netherlands Enterprise Agency – RVO είναι επίσης αρμόδιο για τη
διοργάνωση των διαγωνισμών εκχώρησης αδειών για τη λειτουργία νέων
θαλασσίων αιολικών πάρκων. Σημειώνεται ότι στη χώρα βρίσκονται ήδη σε
λειτουργία ορισμένα αιολικά πάρκα, ενώ άλλες θαλάσσιες περιοχές
ετοιμάζονται προς παραχώρηση σε επενδυτές για την ανάπτυξη νέων
αιολικών πάρκων.

2

Βλ. σχετικά και https://www.topsectorenergie.nl/en/tki-wind-op-zee/innovation-program
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4. Υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ολλανδία (Βόρειο Θάλασσα)

Πηγή: https://english.rvo.nl/topics/sustainability/offshore-wind-energy
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Θαλάσσια αιολικά πάρκα εν λειτουργία:
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία στην Ολλανδία τέσσερα θαλάσσια
αιολικά πάρκα, τα οποία είναι συνολικής δυναμικής 1000 MW. Πρόκειται για
τα εξής:





Egmond aan Zee wind farm (OWEZ, 108 MW). Κατασκευάσθηκε από την
κοινοπραξία Noordzeewind των εταιρειών Shell και Nuon.
Prinses Amalia wind farm (120MW). Κατασκευάσθηκε από την Eneco.
Luchterduinen wind farm (129 MW). Κατασκευάσθηκε από τις Eneco και
Mitsubishi Corporation.
Τα δύο αιολικά πάρκα Buitengaats και Zee-Energie, ονομαζόμενα από
κοινού Gemini (600 MW), κατασκευάσθηκαν από τέσσερις εταιρείες: τη
Northland Power (60%), τη Siemens (20%), την Van Oord (10%) και την
HVC (10%).
Αναλυτικότερα δεδομένα:

Θαλάσσιο
αιολικό πάρκο

Ισχύς αιολικού
πάρκου (σε
megawatts)

Αριθμός νοικοκυριών
που καλύπτονται από
την παραγόμενη
ενέργεια

Έτος έναρξης λειτουργίας

Gemini
Luchterduinen

600

785.000

2016

129

145.000

2015

Prinses Amalia

120

125.000

2008

Egmond aan Zee
(OWEZ)

108

100.000

2007

Σύνολο

957

Θαλάσσια αιολικά πάρκα υπό κατασκευή:


Borssele Wind Farm Zone, Οικόπεδα I και II, 752 MW (2016). Η κατασκευή
πραγματοποιείται από τη νικήτρια στο σχετικό διαγωνισμό εταιρεία της Δανίας
Ørsted Borssele 1 B.V. (με την παλαιότερη επωνυμία DONG Energy). Το
αιολικό πάρκο θα απέχει 22 χλμ. από την ακτή.



Borssele Wind Farm Zone, Οικόπεδα III και IV, 731,5 MW (2016).
Κατασκευάζεται από την κοινοπραξία Blauwwind των εταιρειών Eneco,
Diamond Generation Europe (θυγατρική εταιρεία κατά 100% της Mitsubishi
Corporation), Shell και Van Oord. Όπως έγινε γνωστό, η τιμή προσφοράς
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στον διαγωνισμό ήταν 5,45 Eurocents ανά κιλοβατώρα, ενώ προβλέπεται
κρατική επιδότηση ύψους 0.3 δισ. Ευρώ.


Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone, Οικόπεδα I και II, 740 MW (2017).
Κατασκευάζεται από τη Chinook CV, θυγατρική της Nuon/Vattenfall. Δεν
προβλέπεται χορήγηση κρατικής επιδότησης (βλ. και παρακάτω για τις
επιδοτήσεις).



Borssele Wind Farm Zone, Innovation Site V, 20 MW (2018). Το εν λόγω
αιολικό πάρκο έχει σχεδιασθεί ειδικά ως πάρκο καινοτομίας. Κατασκευάζεται
από την κοινοπραξία Two Towers, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Van
Oord Renewable Finance, Investri Offshore και Green Giraffe Holding.
Σημειώνεται ότι ολόκληρη η Borssele Wind Farm Zone αποτελείται από 5
επιμέρους ζώνες (βλ. και ανωτέρω), των οποίων η συνολική παραγωγή
ενέργειας ως το 2020 εκτιμάτο στα 1400 MW.



Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone, Οικόπεδα III και IV, 700 MW
(2019). Για την κατασκευή της από την Vattenfall, δεν προβλέπεται
χορήγηση κρατικής επιδότησης.

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη για υπεράκτια αιολικά πάρκα:
Οι συμμετέχοντες στους σχετικούς διαγωνισμούς επενδυτές μπορούν να
αιτηθούν τόσο την άδεια κατασκευής των αιολικών πάρκων όσο και τη
διασύνδεσή τους στο ενεργειακό δίκτυο. Οι διαγωνισμοί σε εξέλιξη αφορούν
στα ακόλουθα αιολικά πάρκα:


Hollandse Kust (noord) Wind Farm Zone, Site V, 750 MW. Στα τέλη
Ιουλίου 2020 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, βάσει των
οποίων το έργο αναλαμβάνει η κοινοπραξία Crosswind, στην οποία
συμμετέχουν οι εταιρείες Shell και Eneco. Η κατασκευή του εν λόγω αιολικού
πάρκου θα συντελέσει ώστε έως το 2023 το 16% των ενεργειακών αναγκών
της Ολλανδίας να καλύπτεται από υπεράκτια αιολική ενέργεια. Η κοινοπραξία
αναλαμβάνει το έργο χωρίς να λάβει κρατική επιδότηση.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, ένα από τα κριτήρια ήταν η υιοθέτηση
από κατασκευάστρια εταιρεία καινοτόμων εφαρμογών. Η μειοδότρια
Crosswind πρόκειται να δοκιμάσει μία σειρά καινοτομιών στο πεδίο της
αποθήκευσης ενέργειας με προοπτική να τις επεκτείνουν και σε άλλα αιολικά
πάρκα στο μέλλον.
Το αιολικό πάρκο Hollandse Kust (noord) 18,5 χλμ. από τις ακτές της βορείου
Ολλανδίας. Η Crosswind πρόκειται να εγκαταστήσει 69 ανεμογεννήτριες,
έκαστη ισχύος 11MW. Η μεταξύ τους απόσταση θα ανέρχεται κατά μέσο όρο
στο 1 χλμ. Το ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέει το αιολικό πάρκο με τον
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υπεράκτιο υποσταθμό θα τοποθετηθεί από τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας TenneT.

μεταφοράς



Hollandse Kust (west) Wind Farm Zone, 1.400 MW (2021)



Ten noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone, 700 MW (2022)



IJmuiden Ver Wind Farm Zone, 4.000 MW (2023-2026) (Στις 3 Σεπτεμβρίου
2020 γνωστοποιήθηκε ότι το Netherlands Enterprise Agency - RVO συνήψε
συμβόλαιο με τη βρετανική εταιρεία RPS Energy, αναθέτοντάς της την
παρακολούθηση των υπηρεσιών του εργολάβου που θα αναλάβει τη ζώνη και
την από μέρους του τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί).
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, μεταξύ των ετών 2015-2030 θα έχουν
αναπτυχθεί στη Βόρεια Θάλασσα τα ακόλουθα υπεράκτια αιολικά πάρκα:
Borseele, Hollandse Kust (zuid – νότιο), Hollandse Kust (noord – βόρειο),
Hollandse Kust (west - δυτικό), Ten noorden van de Waddeneilanden και
IJmuiden Ver, συνολικής ισχύος 11 GW.
Πηγή:

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sde/offshore-wind-energy-sde/existing-

wind-farms-north-sea
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5. Καθεστώς επιδοτήσεων - μείωση του κόστους κατασκευής
θαλασσίων αιολικών πάρκων
Μεταξύ των κινήτρων της ολλανδικής κυβέρνησης προς τις εταιρείες και τους
οργανισμούς για την παραγωγή ΑΠΕ, συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα
λήψης επιδοτήσεως μέσω των προγραμμάτων Sustainable Energy
Production (SDE+), το οποίο έχει ολοκληρωθεί, και Sustainable Energy
Transition (SDE++), το οποίο διαδέχθηκε το SDE+ και το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι προ του 2018 το ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών
Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής υποστήριξε ότι το κόστος της
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα μειωθεί ταχύτερα και περισσότερο από το
αναμενόμενο και ότι τα πρώτα αιολικά πάρκα στον κόσμο που πρόκειται να
κατασκευαστούν χωρίς επιδότηση, θα κατασκευαστούν στις ακτές της
Ολλανδίας. Σύμφωνα με την έκθεσης ‘Εστίαση στο κόστος της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας’ από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ολλανδίας, το κόστος
παραγωγής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες στη θάλασσα αναμενόταν μεν
να μειωθεί θεαματικά, ωστόσο τα αιολικά πάρκα ανοικτής θάλασσας χωρίς
επιδοτήσεις εκτιμάτο ότι δεν θα αποτελούσαν άμεσα πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οδήγησε στη διαπίστωση
ότι η φιλοδοξία μείωσης του κόστους της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας κατά
40% μεταξύ 2013 και 2023 ήταν εφικτή. Χαρακτηριστικά, το κόστος για το
αιολικό πάρκο Hollandse Kust (zuid) το οποίο αναφερόταν στην προκήρυξη
του σχετικού διαγωνισμού το 2018, ήταν κατά 70% χαμηλότερο από το
εκτιμώμενο το 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, χωρίς επιδοτήσεις
οι υπεράκτιες αιολικές μονάδες δεν θα μπορούσαν να παρέχουν ενέργεια στο
εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (η κυβέρνηση παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη επιδοτώντας το κόστος σύνδεσης υπεράκτιων
αιολικών πάρκων στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).
Εν τούτοις, η κατάσταση άλλαξε άρδην καθώς έκτοτε το κόστος των
θαλασσίων αιολικών πάρκων άρχισε να μειώνεται θεαματικά και εξακολουθεί
να μειώνεται. Ήδη το 2018 και σε σύγκριση με τιμή κόστους εκτιμώμενη στα
€0,124/kWh το 2013, υπήρξε μείωση της τάξεως του 55% κατά τη διαδικασία
δημοπράτησης του διαγωνισμού του έτους εκείνου (για το Hollandse Kust
(zuid) Wind Farm Zone θέσεις Ι και ΙΙ). Η εξέλιξη αυτή ως προς το κόστος
καθιστά πλέον δυνατή την κατασκευή και λειτουργία των θαλασσίων αιολικών
πάρκων χωρίς τη χορήγηση επιδοτήσεως. Πράγματι, από το 2018 έως το
σήμερα τρία έργα έχουν ανατεθεί χωρίς παράλληλη κρατική επιδότηση. Το
πρώτο από τα έργα αυτά ήταν το προαναφερθέν Hollandse Kust (zuid) Wind
Farm Zone θέσεις Ι και ΙΙ, το οποίο ανέλαβε η Chinook C.V. (2018). Το
συγκεκριμένο αιολικό πάρκο αναμένεται να είναι έτοιμο το 2022, θα πρόκειται
δε για το πρώτο θαλάσσιο αιολικό πάρκο παγκοσμίως που θα έχει
κατασκευασθεί χωρίς κρατική επιδότηση. Ακολούθησε η ανάθεση κατασκευής
και λειτουργίας χωρίς επιδότηση του Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone
θέσεις III και IV από τη Vattenfall (2019) και προσφάτως του Hollandse Kust
(noord) Wind Farm Zone, θέση V από την Crosswind (Ιούλιος 2020).
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Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες, αντί της λήψεως επιδοτήσεων από το κράτος,
μπορεί να καταβάλλουν χρήματα σε αυτό ως ενοίκιο για τον θαλάσσιο
βυθό όπου θεμελιώνονται τα αιολικά πάρκα (όπως είναι η περίπτωση του
αιολικού πάρκου Hollandse Kust (zuid) III και IV και της κατασκευάστριας
εταιρείας Vattenfall).

Πηγή: https://www.government.nl/topics/renewable-energy/news/2019/07/10/vattenfall-tobuild-second-unsubsidised-dutch-offshore-wind-farm

Οι Ολλανδοί θεωρούν ότι η παρατηρούμενη πτώση του κόστους θαλασσίων
αιολικών πάρκων οφείλεται εν μέρει στη δική τους προσέγγιση και συμβολή –
πτώση που τους επέτρεψε, σε διαβούλευση με τους «παίκτες» της
συγκεκριμένης αγοράς, να αποτολμήσουν την προκήρυξη σχετικού
διαγωνισμού χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όρος παροχής κρατικής
επιδότησης.
Offshore Energy Exhibition and Conference
Η έκθεση Offshore Energy Exhibition and Conference θα πραγματοποιηθεί
στο Amsterdam 27-28 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.offshore-energy.biz/offshore-energy-2020/
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Πηγές
Netherlands Enterprise Agency
https://english.rvo.nl/
Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας
https://www.cbs.nl/
International Energy Agency
https://www.iea.org/countries/the-netherlands
Άλλες
https://www.government.nl/topics/renewable-energy/wind-energy-on-land
https://www.offshore-energy.biz/program4?date=&type=&category=&pricing=&search=&sorting=undefined&active=42
https://www.topsectorenergie.nl/en/tki-wind-op-zee/innovation-program
https://www.statista.com/statistics/1132482/share-of-renewable-energy-importednetherlands/
https://www.offshore-energy.biz/

Ελένη Καραγιάννη
Γραμματέας Α΄ΟΕΥ
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