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Samenvatting 

Stand van zaken: april 2010 

Dit rapport is gebaseerd op analyses die zijn uitgevoerd in de periode juni 2009 – april 2010. In de tijd 

tussen april 2010 en de afronding van dit rapport heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 

waardoor absolute waarden van de in dit rapport berekende effecten zullen wijzigen. Subsidies voor 

een aantal nieuwe windmolenparken (de zogenaamde tweede ronde) zijn beschikt, waardoor onder-

zochte varianten er in praktijk anders uit kunnen zien. Ook de absolute hoogte van de maatschappe-

lijke kosten kan daarmee veranderen. Daarnaast zijn er nieuwe, lagere, ramingen voor de toekomstige 

prijs van CO2-rechten gepubliceerd. Deze zijn niet meegenomen in de basisberekeningen, maar in een 

gevoeligheidsanalyse is hiermee wel rekening gehouden.  

 

Gevolgen voor de resultaten in dit rapport 

Beide ontwikkelingen hebben geen invloed op de hoofdconclusies over de meest kosteneffectieve 

variant, noch op de conclusies over de meest bepalende kostendrivers. Ook de verwachting die in dit 

rapport wordt uitgesproken over het op korte termijn te installeren vermogen (950 MW) als gevolg van 

de tweede ronde vergunningen is niet meer actueel.  

 

S1 Inleiding 

Ten tijde van de opstelling van dit rapport heeft het kabinet de doelstelling om windmolenparken met 

een gezamenlijk vermogen van 6.000 MW in de Noordzee actief te hebben in 2020. Op dit moment is 

er een opgesteld vermogen van 228 MW voor de Nederlandse kust, dat op korte termijn (voor 2013), 

met 950 MW aan vermogen wordt uitgebreid. In de periode tussen 2013 en 2020 dient er dus nog 

bijna 5.000 MW aan vermogen windenergie op zee bij te komen. 

 

Op zee is de beschikbare ruimte niet onbeperkt: scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, de-

fensie en visserij zijn allen ruimtegebruikers van de Noordzee. Op het moment dat windenergie daar 

aan wordt toegevoegd, moet er rekening gehouden worden met het bestaande ruimtegebruik en met 

de ecologische waarden van de zee. In deze maatschappelijke kosten-effectiviteitsanalyse (MKEA), 

worden varianten met elkaar vergeleken die verschillen in de locaties waar de 6.000 MW aan wind-

turbines op zee wordt geplaatst.  

 

Doel van deze MKEA 

Doel van de MKEA is het leveren van beleidsondersteunende informatie voor het aanwijzen van loca-

ties voor windmolenparken op de Noordzee. In het Nationaal Waterplan is een zoekopdracht voor de 

Hollandse Kust geformuleerd voor 3.000 MW. Ook is er een zoekgebied ten noorden van de Wadden-

eilanden en daarnaast bestaan er aangewezen gebieden: voor de Zeeuwse kust bij Borssele en ver 

voor de kust van IJmuiden. Anders dan de zoekgebieden zijn de aangewezen gebieden al gereserveerd 

voor windenergie. Uitgangspunt in de analyses in dit rapport is dat in totaal in de verschillende gebie-

den 6.000 MW vermogen aan windenergie wordt geplaatst, conform de kabinetsdoelstelling. Vooral 
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het zoekgebied voor de Hollandse Kust is interessant vanwege de nabijheid: het plaatsen en exploite-

ren van windmolens is daardoor relatief goedkoop in dit gebied. Daar staat tegenover dat er juist in dit 

gebied ook veel andere belangen zijn. 

 

Het doel van deze MKEA is om inzicht te verschaffen in hoe het totaal van de doelstelling van 6.000 

MW zo kosteneffectief mogelijk over de gebieden kan worden verdeeld. Omdat op dit moment al 

windmolenparken met een vermogen van 228 MW actief zijn op de Noordzee (de parken Prinses Ama-

lia en Egmond aan Zee), is het totaal nog te realiseren vermogen tot 2020, waarmee in deze studie 

rekening is gehouden, 5772 MW. In de analyse zijn niet alleen de kosten van de windenergie zelf in 

kaart gebracht, maar ook de effecten die andere partijen ondervinden (zoals scheepvaart, visserij) en 

effecten waar geen marktprijs voor bestaat (zoals milieu en ecologie). 

 

De effecten die optreden worden in de MKEA zo veel mogelijk in geld uitgedrukt (gemonetariseerd). 

Niet alle effecten kunnen in geld worden uitgedrukt. De afweging of verschillen in niet te monetarise-

ren effecten opwegen tegen de verschillen in effecten die wel in geld zijn uitgedrukt, is een politieke.  

 

S2 Varianten 

Voor de MKEA zijn 6 hoofdvarianten ontwikkeld die variëren in de beschikbaarheid van locaties voor 

windenergie binnen het zoekgebied voor de Hollandse Kust. Bij de ontwikkeling van de varianten is in 

eerste instantie gekeken naar de fysiek beschikbare ruimte die kan worden aangewezen voor wind-

energie: de windmolenparken dienen te passen binnen scheepvaartroutes, ankergebieden en olie- en 

gasplatforms en de daarbij behorende manoeuvreerruimtes voor schepen. Er is ook rekening gehou-

den met parken die al wel vergund, maar nog niet gerealiseerd zijn. Dit zijn de zogenaamde ronde 2 

vergunningen. Daarnaast mogen windmolenparken niet te dicht bij de kust staan, vanwege beleid dat 

gericht is op behoud van het zicht op een vrije horizon.  
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Figuur S1 Zoekgebieden windenergie 

 

 

De lichtblauwe vlek voor de kust van Noord- en Zuid-Holland in figuur S1, is het zoekgebied voor de 

Hollandse Kust. De lichtblauwe vlek boven in de figuur is het zoekgebied ten Noorden van de Wadden 

De donkerblauwe vlekken Borssele en IJmuiden zijn al aangewezen als windenergiegebied. De aanleg 

van windmolenparken is echter relatief duur in het grootste donkerblauwe gebied IJmuiden (ook wel 

“IJmuiden-ver”). De varianten in onderzoek verschillen met name in beschikbare locaties voor wind-

energie in het gebied Hollandse Kust. Ook de effectief beschikbare ruimte varieert hierdoor, maar 

deze is vooral afhankelijk van de uitgangspunten die worden gebruikt voor het al dan niet bouwen 

binnen de 12 mijlszone en de instandhoudingsdoelen ten aanzien van broedkolonies van de kleine 

mantelmeeuw. De beschikbare locaties binnen de gebieden Borssele en ten noorden van de Wadden-

eilanden zijn in iedere variant identiek. Voor de beschikbare locaties in het windenergiegebied IJmui-

den geldt dat deze alleen in variant 3 anders zijn dan in de andere varianten.  

 

a- en b-varianten: bouwen binnen de 12-mijlszone? 

In totaal zijn er zes varianten ontwikkeld, die verschillen in aanpassingen van het scheepvaartstelsel 

en in de gebruikte manoeuvreerruimte tussen de scheepvaartroutes en de parken. Daarmee creëren 

de varianten op verschillende locaties ruimte voor windenergie op zee. Van vijf van de uitgewerkte 

varianten bestaat een a- en een b-variant, waarbij in de a-variant niet binnen de 12-mijlszone ge-

bouwd mag worden en in de b-variant in beperkte mate wel. De 10-mijlszone blijft in alle varianten 

onbebouwd. Alleen een reeds gerealiseerd park ligt wel deels binnen de 12 mijlszone. 
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Basis- en ontwikkelingsinvulling: omgaan met instandhoudingsdoelen van broedkolonies van de klei-

ne mantelmeeuw 

Omdat rekening moet worden gehouden met het huidige beleid ten aanzien van instandhoudingsdoe-

len van een aantal broedkolonies van de kleine mantelmeeuw, kunnen niet alle fysiek beschikbare 

locaties zonder meer worden gebruikt voor de plaatsing van windmolens. De uiteindelijk beschikbare 

ruimte voor windenergie in de verschillende gebieden wordt hierdoor beperkt. 

 

Er zijn twee invullingen ontwikkeld om de fysiek beschikbare locaties in te vullen: een basisinvulling en 

een ontwikkelingsgerichte invulling (ook wel ontwikkelingsinvulling). In de basisinvulling wordt reke-

ning gehouden met de instandhoudingsdoelen van de broedkolonies, op basis van de huidige inzich-

ten in aanvaringen van vogels met turbines. Dit legt beperkingen op aan locaties binnen het zoekge-

bied Hollandse Kust, waardoor ook de totaal beschikbare ruimte in dit gebied onder druk komt te 

staan en windmolenparken naar de andere (vaak duurdere) gebieden moeten uitwijken. 

 

Het daadwerkelijke gedrag van de kleine mantelmeeuw kan echter afwijken van de nu gebruikte ver-

onderstellingen. Mogelijk ontstaat er meer ruimte als hierover meer bekend wordt. Invulling van de 

dan mogelijk beschikbaar komende ruimte kan leiden tot kostendalingen bij realisatie van windmo-

lenparken op zee. In de ontwikkelingsgerichte invulling is in beeld gebracht hoe dit er maximaal uit 

kan zien: de fysiek beschikbare ruimte wordt tegen de laagst mogelijke kosten ingevuld. 
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Variant 1, ‘geen aanpassingen scheepvaartstelsel en verleende vergunningen’ 

Uitgangspunt voor deze variant is de strikte hantering van de beleidsmatige vertrekpunten van het 

Nationaal Waterplan/Beleidsnota Noordzee (2010-2015). Het scheepvaartstelsel wordt niet aange-

past en de reeds vergunde windmolenparken worden aangelegd. Conflicterende belangen worden zo 

veel mogelijk voorkomen. Voor alle nieuwe windparken wordt afstand tussen de parken en scheep-

vaartroutes van 2 nautische mijl gehanteerd, voor reeds vergunde parken kan de in de vergunning 

aangegeven manoeuvreerruimte (die veelal kleiner is) volstaan. Dit is de enige variant die geen a- en 

b-variant kent omdat strikt wordt vastgehouden aan het vrijhouden van de 12-mijlszone. In deze vari-

ant is er het minste ruimte voor windenergie nabij de kust, waardoor de doelstelling van 3.000 MW in 

het gebied Hollandse Kust noch in de basisinvulling, noch in de ontwikkelingsinvulling wordt gehaald.  

 

Figuur S2 Variant 1 
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Variant 2, ‘extra ruimte voor windenergie met behoud van reeds vergunde parken’ 

In deze variant wordt het scheepvaartstelsel dusdanig aangepast dat alle vergunde parken uit ronde 

twee door kunnen gaan en er extra ruimte wordt gecreëerd voor windenergie dicht bij de kust. Behalve 

voor de reeds vergunde parken, kan onder bepaalde voorwaarden ook voor nieuwe parken een kleine-

re ruimte dan 2 nautische mijl tussen scheepvaartroutes en windparken zijn. 3.000 MW aan windmo-

lenparken voor het gebied Hollandse Kust is alleen haalbaar in de b-variant in de ontwikkelingsinvul-

ling. 

 

Figuur S3 Variant 2 
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Variant 3 ‘Ruimte voor windenergie en manoeuvreerruimte van 2 nautische mijl’ 

In deze variant is het scheepvaartstelsel aanzienlijk aangepast om zo ruimte te creëren voor windmo-

lenparken. Bij deze aanpassing staat het voldoen aan een manoeuvreerruimte van twee nautische mijl 

tussen scheepvaartroutes en windparken centraal. Bij het creëren van ruimte voor windenergie is 

geen rekening gehouden met reeds in ronde 2 verleende vergunningen. Deze kunnen dan ook groten-

deels niet doorgaan. Er is in deze variant in geen enkele subvariant voldoende ruimte om 3.000 MW 

aan vermogen in het gebied Hollandse Kust te plaatsen. 

 

Figuur S4 Variant 3 
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Variant 4 ’Grote aaneengesloten windmolenparken’ 

In deze variant is gezocht naar de mogelijkheid om zo veel mogelijk windenergiegebieden nabij de 

kust te realiseren door het scheepvaartstelsel aanzienlijk aan te passen. De in ronde 2 vergunde 

windmolenparken zijn daarbij meegenomen, zolang deze niet conflicteren met de ruimte voor nauti-

sche veiligheid en de wens veel ruimte voor windenergie te creëren. Eén ronde 2 park kan hierdoor 

niet doorgaan. Uitgangspunt in deze variant is dat de benodigde ruimte voor nautische veiligheid 

maatwerk is. Deskundigen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben hiervoor op basis van 

ervaringen uit simulaties en studies van MARIN aannames gedaan. In de ontwikkelingsinvulling is in 

deze variant voldoende ruimte om 3.000 MW in het gebied Hollandse Kust te plaatsen, in de basisin-

vulling is dat niet het geval. 

 

Figuur S5 Variant 4 
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Variant 5 ‘Zoveel mogelijk windenergie dicht bij de kust en inpassing ronde 2 vergunningen’ 

In deze variant is het scheepvaartstelsel aangepast om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor wind-

energie dicht bij de kust, waarbij ook alle ronde 2 vergunningen passen binnen de nieuwe gebieden. 

De zones tussen windmolenparken en scheepvaartroutes zijn in deze variant maatwerk op iedere 

locatie. In de ontwikkelingsinvulling is in deze variant voldoende ruimte om 3.000 MW in het gebied 

Hollandse Kust te plaatsen, in de basisinvulling is dit niet het geval 

 

Figuur S6 Variant 5 
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Variant 6 ‘Scheepvaartroutes bundelen voor veiligheid en veel ruimte voor windenergie’ 

In deze variant zijn scheepvaartroutes aangepast en gebundeld. Doordat er minder scheepvaartroutes 

zijn, ontstaat er veel ruimte voor windenergiegebieden dicht bij de kust zonder dat de manoeuvreer-

ruimte van twee nautische mijl tussen parken en scheepvaartroutes in het geding komt. Daarnaast 

zijn alle ronde 2 vergunningen in te passen. Dit is de enige variant waarin 3.000 MW in het gebied 

Hollandse Kust altijd gerealiseerd kan worden (zowel in de a- en b-variant, als in de basis- en ontwik-

kelingsinvulling). 

 

Figuur S7 Variant 6 
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Wadden Noord ‘Windenergie boven de Waddeneilanden in iedere variant’ 

In het zoekgebied Wadden Noord heeft Rijkswaterstaat een gebied van 167 km2 aangewezen om te 

voldoen aan de taakstelling ruimte te vinden voor ten minste 1000 MW. Dit gebied valt voor een be-

langrijk deel samen met de reeds verleende vergunningen boven de Waddeneilanden uit ronde 2 en 

bevindt zich tussen een militair gebied en een scheepvaartroute. De ruimte tussen scheepvaartroutes 

en nieuwe ronde 3 windparken is hetzelfde als voor de ronde 2 vergunningen in dit gebied: 1,3 nauti-

sche mijl plus 500 meter. Het gebied wordt in iedere variant benut: in de ontwikkelingsgerichte invul-

ling wordt hier 300 MW geplaatst, in de basisinvulling is dit 500 MW. 

 

Figuur S8 Wadden Noord 

 

 

S3 Effecten 

De effecten in de MKEA zijn onder te verdelen in directe, indirecte en externe effecten. Deze worden 

hieronder kort beschreven. Resultaten zijn in het volgende onderdeel van de samenvatting te vinden.  

 

Directe effecten 

Onder de directe effecten worden alle „bedoelde‟ effecten van het project verstaan, zoals de investe-

rings- en onderhoudskosten en energieproductie.  

 

Investeringen 

De benodigde investeringen om de parken aan te leggen zijn afhankelijk van een aantal factoren. 

Allereerst speelt de afstand tot een haven (vanwege de aanvoer tijdens de constructie) en tot een 

aansluitpunt op het landelijke elektriciteitsnet (vanwege de benodigde kabellengte) een rol. Hoe ver-

der weg de parken staan, hoe duurder de aanleg wordt. De waterdiepte en daarmee samenhangend 

het gebruikte type fundering en gebruikte type turbine spelen ook een rol. Uitgangspunt in de MKEA is 

dat op iedere locatie die turbines komen, die daar tegen de laagste kosten per kWh stroom produce-

ren. Bij windmolens waarbij geheid wordt, is uitgegaan van een opslag op de funderingskosten voor 

geluidwerende maatregelen. 
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Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten zijn afhankelijk van de afstand tot de haven en de windsnelheid in een bepaald 

gebied. Een grotere afstand tot de haven betekent dat vaarafstanden en –tijden toenemen. Een hoge-

re gemiddelde windsnelheid leidt tot meer draaiuren van een turbine en daarmee ook tot meer slijtage 

en onderhoud. Ook het gebruikte turbinetype is van invloed op de onderhoudskosten. 

 

Exploitatieopbrengsten 

De opbrengsten uit stroomproductie vormen de exploitatieopbrengsten. De stroomproductie is groten-

deels afhankelijk van de gemiddelde windsnelheid en het gebruikte type turbine. Het rendement van 

een turbine neemt toe als het relatief hard waait. Met dezelfde hoeveelheid vermogen produceert een 

turbine daarmee in het ene gebied meer stroom dan in het andere gebied. Omdat de stroomproductie 

per variant verschilt, dragen de varianten ook in enigszins in verschillende mate bij aan de doelstelling 

om in 2020 twintig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.  

 

Subsidies 

De subsidiekosten zijn afhankelijk van de kosten (zowel investeringen als exploitatiekosten) en van de 

opbrengsten uit de productie van windenergie. De subsidie wordt betaald per geproduceerde kWh en 

dekt het verschil tussen de kostprijs van windenergie en de marktprijs van elektriciteit. Omdat de sub-

sidie per kWh wordt betaald, is niet alleen de kostprijs per kWh van belang, maar ook de hoeveelheid 

geproduceerde stroom. Een hogere stroomproductie betekent meer subsidie. 

 

Figuur S9 Benodigde jaarlijkse subsidie in de verschillende varianten (mln. € / jaar) (kosten zijn met 

een minteken aangeduid) 

 
A variant: geen windmolens binnen de 12-mijlszone  

B variant: wel windmolens binnen de 12 mijlszone 

Basisinvulling: bruikbare ruimte wordt ingeperkt door bescherming broedkolonies kleine mantelmeeuw 

Ontwikkelingsinvulling: geen inperking ruimte door bescherming broedkolonies kleine mantelmeeuw 
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Indirecte effecten 

Indirecte effecten zijn effecten die plaatsvinden op anderen markten. Door de plaatsing van turbines 

moet scheepvaart bijvoorbeeld omvaren of kan zandwinning niet plaatsvinden. 

 

Olie- en gasindustrie 

Voor de olie- en gasindustrie spelen twee factoren een rol. De bereikbaarheid van huidige platforms 

kan verslechteren door de plaatsing van turbines en de verwachte olie- en gasvoorraden (prospects) 

kunnen onbereikbaar worden en daarmee niet meer te winnen zijn. Deze laatste post kan aanzienlijk 

zijn. 

 

Scheepvaart 

Voor de scheepvaart zullen bepaalde routes worden omgelegd om ruimte te creëren voor windenergie. 

Dit leidt tot extra operationele kosten door omvaren. Ook de veiligheid op zee verandert: er komen 

extra obstakels waar men tegenaan kan varen. Verlegging van routes kan daarnaast leiden tot een 

verandering in de kansen van aanvaringen tussen schepen onderling. 

 

Havens 

Indien schepen moeten omvaren, leidt dat tot een slechtere bereikbaarheid van de Nederlandse ha-

vens. Dit heeft een negatieve invloed op de concurrentiepositie van de Nederlandse havens. Mogelijk 

leidt dit tot minder overslag van goederen.  

 

Zandwinning 

De kosten van zandwinning hangen sterk samen met de te overbruggen afstand. Zandwinning vindt 

daarom zo dicht mogelijk als toegestaan bij de kust plaats. Zolang windmolenparken niet binnen de 

12-mijlszone worden gebouwd treden er tot het jaar 2100 geen effecten voor de zandwinning op. 

Wanneer er windmolenparken binnen de 12-mijlszone komen, dan worden de dichtstbijzijnde zand-

voorraden deels onbereikbaar en treden er eerder effecten op. De effecten zijn voor alle varianten 

relatief beperkt. Pas na 2040 zal men in sommige varianten moeten omvaren om zand te kunnen 

winnen. 

 

Visserij 

Indien medegebruik niet of slechts beperkt wordt toegestaan, dan zullen de locaties van de windmo-

lenparken, ontoegankelijk worden voor alle of voor bepaalde vormen van visserij. Indien visrijke gebie-

den ontoegankelijk worden, dan zullen vissers uitwijken naar andere gebieden. In de overgebleven 

visrijke gebieden zullen er vervolgens meer vissers zijn, waardoor de druk op deze gebieden toeneemt 

en het vangen van dezelfde hoeveelheid vis meer inspanning kost. Daarnaast kan het zijn dat, afhan-

kelijk van de mate van medegebruik van de parken, vissers moeten omvaren om visrijke gebieden te 

bereiken.  
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Overige indirecte effecten 

Bij het aanwijzen van windenergiegebieden is rekening gehouden met defensiegebied. In de varianten 

in onderzoek zijn er uiteindelijk geen effecten voor defensie.  

 

De turbineparken kunnen radarsystemen van scheep- en luchtvaart verstoren, maar onbekend is in 

welke mate dit zal gebeuren in de verschillende varianten. Een ander onbekend effect is het effect op 

recreatie. Windmolenparken kunnen mogelijkheden voor recreatievaart beperken of juist uitbreiden. 

Hetzelfde geldt voor het aantrekken van kusttoerisme: stranden, vakantiehuizen, hotels en dergelijke 

kunnen door het veranderde uitzicht meer of minder toerisme aantrekken. In belevingsonderzoeken 

zijn geen aanwijzingen dat windmolenparken sterk van invloed zijn op recreatie en op de aantrekke-

lijkheid van woonlocaties aan de kust.  

 

Ten slotte is er het werkgelegenheidseffect. Door aanleg en onderhoud van de turbines zal naar ver-

wachting werkgelegenheid worden gecreëerd in de offshore industrie. Op de nationale arbeidsmarkt 

betekent dit voornamelijk een verschuiving van arbeid en leidt het naar verwachting niet in belangrijke 

mate tot het creëren van extra arbeidsplaatsen. Het effect dat optreedt is niet onderscheidend, want 

dit zal voor iedere variant gelijk zijn.  

 

Externe effecten 

Met externe effecten worden ongeprijsde effecten bedoeld die samenhangen met het project, zoals 

bijvoorbeeld effecten op het gebied van ecologie en emissies.  

 

Emissies 

Een belangrijk doel van duurzame energievoorziening is CO2-reductie. Omdat uitstoot uit elektriciteits-

opwekking valt onder een vastgelegd Europees CO2-plafond, gaat de totale CO2-uitstoot in Europa niet 

omlaag door de aanleg van de windmolenparken. De totale hoeveelheid rechten blijft namelijk gelijk 

waardoor deze elders in Europa of in andere industrieën (langer) ingezet zullen worden. Ter illustratie 

is in de samenvattende tabellen wel opgenomen wat het CO2-equivalent van de stroomproductie door 

windmolens bij grijze opwekking zou zijn. 

 

Met de aanleg van windmolenparken op zee zijn echter ook emissies gemoeid die niet onder het Eu-

ropese plafond en het handelssysteem vallen. Deze emissies zijn daarmee wel een netto toe- of afna-

me. Door andere routes voor de scheepvaart verandert het brandstofverbruik en daarmee de emissies 

van de scheepvaart. En ook bij de bouw en installatie van de turbines zelf zijn er emissies. De laatst-

genoemde emissies zijn in iedere variant ongeveer gelijk.  

 

Ecologie 

De plaatsing van turbines kan ertoe leiden dat vogels in botsing komen met de turbines. Dit geldt voor 

zowel trekvogels als vogels uit broedkolonies in de buurt van de parken. Wanneer er bij de aanleg van 

parken wordt geheid kan het geluid hiervan leiden tot sterfte van vislarven, waarmee zowel voedsel 

van andere diersoorten, als de vispopulatie zelf geschaad kan worden. Zeehonden kunnen op hun 
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trekroutes door het heien bij de aanleg en door het onderwatergeluid van operationele turbines wor-

den gestoord. Ook andere zeezoogdieren, zoals bruinvissen, kunnen hiervan hinder ondervinden.  

 

Bestaand ecologisch onderzoek en resultaten uit het PlanMER benoemen als belangrijkste effecten: 

het geluid onder water en de vogelsterfte in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van kolonies 

van de kleine mantelmeeuw. De geluidseffecten kunnen door mitigerende maatregelen worden on-

dervangen, en met de basisinvulling blijven de mortaliteitscijfers van de kleine mantelmeeuw in alle 

varianten binnen de norm. In de ontwikkelingsgerichte invulling geldt dit bij de huidige uitgangspunten 

niet. Nader onderzoek moet uitwijzen of ook andere uitgangspunten in de berekeningen kunnen wor-

den gehanteerd. Een ander belangrijk aspect is de afstand van windmolenparken tot de kust en tot de 

Bruine Bank. Vanuit ecologisch oogpunt geldt: hoe verder uit de kust, hoe beter, en hoe meer de Brui-

ne Bank kan worden vrijgehouden, hoe beter. De Bruine Bank nabij het aangewezen windenergiege-

bied IJmuiden-ver wordt mogelijk als natuurgebied aangewezen. 

 

Vrij zicht 

Een verandering van uitzicht voor het toerisme is al ter sprake gekomen bij de overige indirecte effec-

ten. Maar ook bewoners van de kustplaatsen hebben te maken met een verandering in het vrije zicht. 

Hoe dichter de parken bij de kust worden geplaatst hoe groter de verandering van het uitzicht. Litera-

tuur hierover geeft geen uitsluitsel: zowel positieve als negatieve waarderingen worden hiervoor ge-

rapporteerd. 

 

S4 Resultaten 

In figuur S10 zijn de berekende maatschappelijke kosten aan de hand van de gekwantificeerde en 

gemonetariseerde effecten op een rij gezet. De b-ontwikkelingsvarianten kennen de laagste kosten. 

Dit zijn de varianten waarbij binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd, en waarbij is verondersteld 

dat de bescherming  van de mantelmeeuwkolonies geen belemmering vormt. De meerkosten van de 

andere subvarianten ten opzichte van deze b-ontwikkelingsvarianten zijn ook in de figuur weergege-

ven. Daaruit valt af te leiden dat na de b-ontwikkelingsvatianten de a-ontwikkelingsvarianten de laag-

ste totale kosten kennen. De b-basis en a–basisvarianten volgen daarna. Het wijze waarop wordt om-

gegaan met de bescherming van de mantelmeeuwkolonies heeft dus meer invloed op de kosten dan 

het al dan niet bouwen binnen de 12-mijlszone.  

 

In de basisinvulling verschilt het totaal van de gemonetariseerde directe effecten (investeringskosten, 

exploitatiekosten en –opbrengsten) niet veel tussen de varianten 3, 4, 5 en 6. Met name de indirecte 

en de externe effecten zijn in de basisinvulling doorslaggevend in de rangschikking van de varianten. 

Hoge gederfde inkomsten van olie- en gasvoorraden in variant 3 en hoge omvaarkosten van de 

scheepvaart in variant 6 bepalen het grootste verschil in de indirecte effecten en daarmee in de totale 

maatschappelijke kosten. In de ontwikkelingsgerichte invulling verschillen de directe effecten wel veel 

tussen de varianten 3, 4, 5 en 6. Met name aanlegkosten van de windmolenparken zijn fors lager in 

de ontwikkelingsgerichte invulling in de varianten 4, 5 en 6 ten opzichte van variant 3.  
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Figuur S10 Overzicht totaal maatschappelijke kosten (mln. € NCW) 

 
A variant: geen windmolens binnen de 12-mijlszone  

B variant: wel windmolens binnen de 12 mijlszone 

Basisinvulling: bruikbare ruimte wordt ingeperkt door bescherming broedkolonies kleine mantelmeeuw 

Ontwikkelingsinvulling: geen inperking ruimte door bescherming broedkolonies kleine mantelmeeuw 

 

Varianten 4 en 5 zijn in iedere invulling het goedkoopste. De waarden in de figuur weerspiegelen al-

leen effecten die in geld zijn uit te drukken. Effecten die niet in geld zijn uit te drukken, zijn niet zicht-

baar in de gemonetariseerde maatschappelijke kosten. Variant 3b heeft bijvoorbeeld de meeste con-

flicten met ronde 2 vergunningen. Ook heeft variant 3 als enige variant turbines op de Bruine Bank, 

een ecologisch waardevol gebied, dat mogelijk wordt aangewezen als natuurgebied. De b-varianten 

hebben in het algemeen meer conflicten met ecologie dan de a-varianten.  

 

Verschillen a- en b-varianten 

Het verschil in kosten tussen binnen of buiten de 12-mijlszone bouwen is klein in de basisinvulling 

(paarse vlak). Dit betekent dat als de uitgangspunten bij (de berekeningen van) de toelaatbare sterfte-

toename bij de broedkolonies van de kleine mantelmeeuw blijven bestaan, het in kosten weinig uit-

maakt of er al dan niet binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd. In de ontwikkelingsinvulling zijn 

de verschillen groter. Binnen de 12-mijlszone kunnen bouwen levert in dat geval besparingen op tot 

meer dan € 400 mln. (rode vlak).  

 

Verschillen basisinvulling en ontwikkelingsgerichte invulling 

Wanneer de uitgangspunten bij de (berekeningen van de) instandhoudingsdoelstellingen voor de klei-

ne mantelmeeuw worden losgelaten, worden de varianten € 250 miljoen tot ruim € 1,2 miljard goed-

koper. Rekening houden met huidige kennis en regelgeving omtrent mantelmeeuwkolonies kost in de 

meest kosteneffectieve varianten 4 en 5  750 mln. (paarse + groene vlak) als er niet  binnen de 12-
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mijlszone gebouwd mag worden. Als er wel binnen de 12-mijlszone gebouwd mag worden loopt dit 

bedrag op tot 1.250 mln. (groene + rode vlak). 

 

Voor de benodigde subsidie betekent dit een daling van € 120 tot € 200 mln. per jaar. Over een peri-

ode van 15 jaar is dit ongeveer € 1,8 mld. tot € 3 mld. cumulatief (ongeveer € 0,8 mld. tot 1,4 mld. in 

NCW). 

 

S5 Overzichtstabellen 

De volgende pagina‟s geven een volledig overzicht van tabellen met de uitkomsten van de MKEA voor 

de basisinvulling:  

 Tabel S1 geeft een overzicht van alle effecten in Netto Contante Waarden voor de a-varianten: 

effecten zijn in geld uitgedrukt en verdisconteerd (teruggerekend naar de waarde in 2010), zodat 

effecten die in de toekomst optreden bij elkaar kunnen worden opgeteld. PM posten staan voor 

effecten waarvan de omvang onbekend is. Zo zijn de kosten onbekend van knelpunten met ronde 

2 vergunningen (afkopen of andere oplossing), de veiligheid van een beperktere verkeersvrijheid 

voor recreatievaart en mogelijke bereikbaarheidsbeperkingen van gas- en olieplatforms. Van deze 

posten is bekend dat het maatschappelijke kosten zijn. Het effect op recreatie kan zowel positief 

zijn (aantrekken kusttoerisme en recreatievaart) als negatief (verstoring van het vrije zicht over 

zee). Ecologische effecten zijn kwalitatief beoordeeld middels plussen en minnen op basis van de 

PlanMER.  

 Tabel S2 geeft alle fysieke effecten weer die optreden voor de a-varianten. De niet direct financië-

le effecten, zoals CO2-uitstoot en scheepvaartveiligheid, zijn niet in geld uitgedrukt (gemonetari-

seerd) maar in de eenheid waarin ze optreden. Effecten die wel financieel zijn, worden uiteraard 

wel in geld uitgedrukt, maar niet verdisconteerd (teruggerekend naar hun waarde in 2010).  

 Voor de b-varianten zijn dezelfde gegevens opgenomen in tabellen S3 en S4. 
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Tabel S1 Effecten in NCW A-varianten, niet bouwen binnen de 12-mijlszone 

Effecten gemonetariseerd en verdis-

conteerd 
eenheid 

Variant 1 

basis 

Variant 1 

ontw 

Variant 2a 

basis 

Variant 2a 

ontw 

Variant 3a 

basis 

Variant 3a 

ontw 

Variant 4a 

basis 

Variant 4a 

ontw 

Variant 5a 

basis 

Variant 5a 

ontw 

Variant 6a 

basis 

Variant 6a 

ontw 

Directe effecten                           

Aanlegkosten mln. € -€ 19.875  -€ 19.688  -€ 19.820  -€ 19.371  -€ 19.008  -€ 18.823  -€ 18.932  -€ 18.066  -€ 18.960  -€ 17.905  -€ 18.942  -€ 18.043  

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643  -€ 7.638  -€ 7.628  -€ 7.536  -€ 7.557  -€ 7.476  -€ 7.460  -€ 7.219  -€ 7.439  -€ 7.181  -€ 7.339  -€ 7.131  

Subsidiekosten (incl. ronde 2) mln. € -€ 14.382  -€ 14.118  -€ 14.305  -€ 13.798  -€ 13.699  -€ 13.381  -€ 13.520  -€ 12.719  -€ 13.515  -€ 12.557  -€ 13.536  -€ 12.701  

Subsidieopbrengsten (incl. ronde 2) mln. € € 14.382  € 14.118  € 14.305  € 13.798  € 13.699  € 13.381  € 13.520  € 12.719  € 13.515  € 12.557  € 13.536  € 12.701  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsi-

die) 
mln. € € 16.373  € 16.540  € 16.375  € 16.386  € 16.220  € 16.208  € 16.074  € 15.722  € 16.100  € 15.696  € 15.900  € 15.626  

Knelpunten ronde 2 verleende ver-

gunningen 
Aantal 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Subtotaal directe effecten mln. € -€ 11.145  -€ 10.786  -€ 11.073  -€ 10.522  
-€ 10.345  

-PM 

-€ 10.091  

-PM 

-€ 10.318  

-PM 

-€ 9.564  

-PM 
-€ 10.298  -€ 9.390  -€ 10.381  -€ 9.548  

Indirecte effecten                           

Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM 

Niet te winnen olie en gasvoorraden  mln. € -€ 322  -€ 322  -€ 138  -€ 138  -€ 574  -€ 574  -€ 102  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166  -€ 166  -€ 236  -€ 236  -€ 285  -€ 285  -€ 295  -€ 295  -€ 322  -€ 322  -€ 930  -€ 930  

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64  -€ 61  -€ 64  -€ 68  -€ 57  -€ 53  -€ 68 -PM -€ 83 -PM -€ 67 -PM -€ 81 -PM -€ 60 -PM -€ 64 -PM 

Havens mln. € -€ 5  -€ 5  -€ 5  -€ 5  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 80  -€ 80  -€ 123  -€ 123  

Zandwinning mln. € € 0,0  € 0,0  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 1,2  € 0,0  -€ 0,7  

Visserij mln. € -€ 2  -€ 2  -€ 3  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  

Radarverstoring Kwalitatief € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Subtotaal indirecte effecten mln. € 
-€ 558  

-PM 

-€ 555  

-PM 

-€ 446  

-PM 

-€ 449  

-PM 

-€ 942  

-PM 

-€ 939  

-PM 

-€ 492  

-PM 

-€ 533  

-PM 

-€ 560  

-PM 

-€ 604  

-PM 

-€ 1143 

 -PM 

-€ 1148  

-PM 
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Externe effecten 
 

 

Variant 1 

basis 

Variant 1 

ontw 

Variant 2a 

basis 

Variant 2a 

ontw 

Variant 3a 

basis 

Variant 3a 

ontw 

Variant 4a 

basis 

Variant 4a 

ontw 

Variant 5a 

basis 

Variant 5a 

ontw 

Variant 6a 

basis 

Variant 6a 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137  -€ 137  -€ 198  -€ 198  -€ 254  -€ 254  -€ 258  -€ 258  -€ 306  -€ 306  -€ 964  -€ 964  

Verstoring gebieden met bijzondere 

ecologische waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en 

lage land Texel 
Percentage 5,7% 8,7% 5,1% 12,1% 4,9% 14,3% 5,3% 14,2% 5,4% 16,8% 5,1% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 1,3% 2,4% 0,7% 3,3% 0,7% 6,0% 0,7% 3,4% 0,7% 3,7% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer 

Volkerak 
Percentage 2,7% 4,3% 4,4% 4,9% 4,3% 2,7% 4,4% 5,7% 5,2% 5,6% 6,2% 5,7% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens 

aanleg (Mariene wateren, kustduinen 

en GBEW) 

Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: 

vissen, vislarven en benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op 

de 12 mijlsgrens 
km 10 10 21 30 27 31 31 41 29 43 33 44 

Vrij zicht: lengte windmolenparken 

binnen de 12-mijlszone 
km 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Subtotaal externe effecten mln. € 
-€ 294  

-PM 

-€ 294  

-PM 

-€ 356  

-PM 

-€ 356  

-PM 

-€ 412  

-PM 

-€ 412 

 -PM 

-€ 416  

-PM 

-€ 416  

-PM 

-€ 463  

-PM 

-€ 463  

-PM 

-€ 1121  

-PM 

-€ 1121  

-PM 

Totaal maatschappelijke kosten mln. € 
-€ 11997  

-PM 

-€ 11636 

-PM 

-€ 11875  

-PM 

-€ 11327 

-PM 

-€ 11698  

-PM 

-€ 11442 

-PM 

-€ 11225  

-PM 

-€ 10513 

-PM 

-€ 11321  

-PM 

-€ 10457 

-PM 

-€ 12646  

-PM 

-€ 11817 

-PM 
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Tabel S2 Fysieke effecten A-varianten, niet bouwen binnen de 12-mijlszone (jaarlijkse effecten: peiljaar 2020) 

Fysieke effecten eenheid 1 basis  1 ontw  2a basis  2a ontw  3a basis  3a ontw  4a basis  4a ontw  5a basis  5a ontw  6a basis  6a ontw 

Directe effecten                           

Eenmalige aanlegkosten mln. € -€ 19.698  -€ 19.492  -€ 19.633  -€ 19.142  -€ 18.829  -€ 18.613  -€ 18.742  -€ 17.766  -€ 18.765  -€ 17.592  -€ 18.721  -€ 17.727  

Kostenreductie herinvesteringen (hergebruik 

bekabeling) 
mln. € -€ 3.316  -€ 3.307  -€ 3.274  -€ 3.108  -€ 3.209  -€ 3.044  -€ 3.028  -€ 2.637  -€ 3.038  -€ 2.575  -€ 3.006  -€ 2.643  

Exploitatiekosten bij voltooide aanleg mln. €/jaar -€ 653  -€ 653  -€ 652  -€ 643  -€ 645  -€ 638  -€ 638  -€ 616  -€ 636  -€ 612  -€ 626  -€ 607  

Exploitatiekosten per levenscyclus 
mln. €/20 

jaar 
-€ 13.070  -€ 13.051  -€ 13.047  -€ 12.870  -€ 12.901  -€ 12.759  -€ 12.758  -€ 12.315  -€ 12.715  -€ 12.235  -€ 12.523  -€ 12.135  

Subsidie bij voltooide aanleg (incl. ronde 2) mln. €/jaar -€ 1.983  -€ 1.941  -€ 1.972  -€ 1.895  -€ 1.885  -€ 1.838  -€ 1.862  -€ 1.740  -€ 1.860  -€ 1.717  -€ 1.859  -€ 1.735  

Totale subsidie (incl. ronde 2) 
mln. €/15 

jaar 
-€ 29.741  -€ 29.114  -€ 29.576  -€ 28.431  -€ 28.276  -€ 27.563  -€ 27.933  -€ 26.101  -€ 27.903  -€ 25.749  -€ 27.880  -€ 26.023  

Productie stroom bij voltooide aanleg GWh/jaar 21.184 21.416 21.189 21.220 21.001 20.998 20.835 20.371 20.866 20.324 20.584 20.216 

Totale stroomproductie per levenscyclus GWh/20 jaar 423.679 428.313 423.781 424.405 420.014 419.952 416.708 407.422 417.320 406.476 411.675 404.317 

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) bij 

voltooide aanleg 
mln. €/jaar € 1.300  € 1.314  € 1.301  € 1.302  € 1.289  € 1.289  € 1.279  € 1.250  € 1.281  € 1.247  € 1.263  € 1.241  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) per 

levenscyclus 

mln. €/20 

jaar 
€ 26.005  € 26.290  € 26.012  € 26.050  € 25.780  € 25.777  € 25.578  € 25.008  € 25.615  € 24.949  € 25.269  € 24.817  

Equivalent CO2 productie grijze stroom bij 

voltooide aanleg kton CO2/jaar 10.380 10.494 10.383 10.398 10.290 10.289 10.209 9.982 10.224 9.959 10.086 9.906 

Equivalent CO2 productie grijze stroom totaal 

per levenscyclus 

kton CO2/ 

20 jaar 
207.603 209.873 207.653 207.959 205.807 205.776 204.187 199.637 204.487 199.173 201.721 198.115 

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Indirecte effecten                           

Helikopterplatforms met mogelijke beperking 

bereikbaarheid 
Aantal 3 3 5 5 5 4 4 1 5 3 5 4 

Niet te winnen gas/olievoorraden  mln. € NCW -€ 322  -€ 322  -€ 138  -€ 138  -€ 574  -€ 574  -€ 102  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. nm/jaar 0,09 0,09 0,16 0,16 0,21 0,21 0,20 0,20 0,25 0,25 0,75 0,75 

Jaarlijkse kosten omvaren mln. €/jaar € 9  € 9  € 13  € 13  € 16  € 16  € 16  € 16  € 18  € 18  € 51  € 51  

Aanvaringen met turbine bij voltooide aanleg aantal/jaar 0,55 0,52 0,55 0,58 0,46 0,43 0,54 0,67 0,57 0,70 0,52 0,56 

Toename incidenten buiten windmolenpark aantal/jaar 0,23 0,23 0,33 0,33 0,51 0,51 0,50 0,50 0,07 0,07 0,04 0,04 

Effecten containeroverslag Nederlandse ha-

vens 

1000 

TEU/jaar 
-6 -6 -7 -7 -18 -18 -19 -19 -43 -43 -122 -122 

Effecten overslag bulkgoederen Nederlandse 

havens 
kiloton/jaar -310 -310 -310 -310 -1640 -1640 -1640 -1640 -5440 -5440 -7820 -7820 

Visserij mln. €/jaar -€ 0,13  -€ 0,14  -€ 0,23  -€ 0,16  -€ 0,13  -€ 0,17  -€ 0,13  -€ 0,17  -€ 0,12  -€ 0,19  -€ 0,15  -€ 0,17  

Startjaar omvaren voor zandwinning jaar >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 2077 >2100 2065 

Radarverstoring Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport xxi 

   

Externe effecten    1 basis  1 ontw  2a basis  2a ontw  3a basis  3a ontw  4a basis  4a ontw  5a basis  5a ontw  6a basis  6a ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg (eenmalig) kton CO2 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 

CO2 uitstoot omvaren kton/jaar 23 23 34 34 44 44 44 44 53 53 165 164 

CO uitstoot omvaren ton/jaar 86 86 128 128 166 166 167 167 200 200 630 630 

SO2 uitstoot omvaren ton/jaar 238 238 346 346 444 444 449 449 534 534 1678 1678 

Nox uitstoot omvaren ton/jaar 595 595 863 863 1106 1106 1126 1126 1328 1328 4197 4197 

Verstoring gebieden met bijzondere ecologi-

sche waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage 

land Texel 
Percentage 5,7% 8,7% 5,1% 12,1% 4,9% 14,3% 5,3% 14,2% 5,4% 16,8% 5,1% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 1,3% 2,4% 0,7% 3,3% 0,7% 6,0% 0,7% 3,4% 0,7% 3,7% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 2,7% 4,3% 4,4% 4,9% 4,3% 2,7% 4,4% 5,7% 5,2% 5,6% 6,2% 5,7% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereters Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg 

(Mariene wateren, kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, 

vislarven en benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 

mijlsgrens 
km 10 10 21 30 27 31 31 41 29 43 33 44 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 

12-mijlszone 
km 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 
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Tabel S3 Effecten in NCW B-varianten, wel bouwen binnen de 12-mijlszone 

Effecten gemonetariseerd en verdisconteerd eenheid 
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

Directe effecten                       

Aanlegkosten mln. € -€ 19.343  -€ 18.500  -€ 18.968  -€ 18.080  -€ 18.894  -€ 17.411  -€ 18.928  -€ 17.243  -€ 18.791  -€ 17.534  

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497  -€ 7.352  -€ 7.536  -€ 7.304  -€ 7.460  -€ 7.055  -€ 7.437  -€ 7.043  -€ 7.344  -€ 7.017  

Subsidiekosten (incl. ronde 2) mln. € -€ 13.844  -€ 13.036  -€ 13.621  -€ 12.767  -€ 13.462  -€ 12.216  -€ 13.468  -€ 12.070  -€ 13.350  -€ 12.285  

Subsidieopbrengsten (incl. ronde 2) mln. € € 13.844  € 13.036  € 13.621  € 12.767  € 13.462  € 12.216  € 13.468  € 12.070  € 13.350  € 12.285  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219  € 16.008  € 16.231  € 15.818  € 16.100  € 15.318  € 16.115  € 15.307  € 15.954  € 15.356  

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Subtotaal directe effecten mln. € -€ 10.621  -€ 9.844  
-€ 10.272  

-PM 

-€ 9.565  

-PM 

-€ 10.254  

-PM 

-€ 9.148  

-PM 
-€ 10.251  -€ 8.980  -€ 10.181  -€ 9.195  

Indirecte effecten                       

Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM 

Niet te winnen olie en gasvoorraden  mln. € -€ 138  -€ 138  -€ 572  -€ 574  -€ 100  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236  -€ 236  -€ 285  -€ 285  -€ 295  -€ 295  -€ 322  -€ 322  -€ 930  -€ 930  

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64  -€ 72  -€ 56  -€ 49  -€ 65 -PM -€ 72 -PM -€ 64 -PM -€ 66 -PM -€ 59 -PM -€ 55 -PM 

Havens mln. € -€ 5  -€ 5  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 80  -€ 80  -€ 123  -€ 123  

Zandwinning mln. € -€ 1,4  -€ 5,6  -€ 2,2  -€ 5,4  -€ 0,1  -€ 7,7  -€ 0,1  -€ 7,7  -€ 0,1  -€ 7,7  

Visserij mln. € -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  

Radarverstoring Kwalitatief  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Subtotaal indirecte effecten mln. € -€ 447 -PM -€ 459 -PM -€ 941 -PM -€ 941 -PM -€ 487 -PM -€ 530 -PM -€ 557 -PM -€ 596 -PM -€ 1142 -PM -€ 1146 -PM 
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Externe effecten   
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198  -€ 198  -€ 254  -€ 254  -€ 258  -€ 258  -€ 306  -€ 306  -€ 964  -€ 964  

Verstoring gebieden met bijzondere ecologi-

sche waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage 

land Texel 
Percentage 5,6% 10,7% 6,8% 20,2% 5,3% 16,2% 5,4% 12,9% 4,6% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 0,7% 3,0% 1,6% 8,3% 0,7% 3,8% 0,7% 2,6% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 4,9% 4,4% 3,0% 2,8% 4,6% 5,9% 5,2% 5,3% 7,1% 6,6% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief - - - - - - - - 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg 

(Mariene wateren, kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, 

vislarven en benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 

mijlsgrens 
km 3 3 6 3 17 6 15 9 9 3 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 

12-mijlszone 
km 25 35 27 35 19 42 19 41 29 44 

Subtotaal externe effecten mln. € -€ 356 -PM -€ 356 -PM -€ 412 -PM -€ 412 -PM -€ 416 -PM -€ 416 -PM -€ 463 -PM -€ 463 -PM -€ 1121 -PM -€ 1121 -PM 

Totaal maatschappelijke kosten mln. € 
-€ 11423  

-PM 

-€ 10659 

-PM 

-€ 11625  

-PM 

-€ 10918 

-PM 

-€ 11156  

-PM 

-€ 10093 

-PM 

-€ 11271  

-PM 

-€ 10039 

-PM 

-€ 12444  

-PM 

-€ 11462 

-PM 
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Tabel S4 Fysieke effecten B-varianten, wel bouwen binnen de 12-mijlszone (jaarlijkse effecten: peiljaar 2020) 

Fysieke effecten eenheid 
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

Directe effecten                       

Eenmalige aanlegkosten mln. € -€ 19.157  -€ 18.257  -€ 18.781  -€ 17.828  -€ 18.705  -€ 17.049  -€ 18.734  -€ 16.857  -€ 18.571  -€ 17.168  

Kostenreductie herinvesteringen (hergebruik bekabeling) mln. € -€ 3.135  -€ 2.779  -€ 3.152  -€ 2.755  -€ 3.003  -€ 2.406  -€ 3.011  -€ 2.355  -€ 2.916  -€ 2.427  

Exploitatiekosten bij voltooide aanleg mln. €/jaar -€ 640  -€ 628  -€ 644  -€ 623  -€ 638  -€ 601  -€ 636  -€ 599  -€ 627  -€ 596  

Exploitatiekosten per levenscyclus mln. €/20 jaar -€ 12.810  -€ 12.555  -€ 12.871  -€ 12.456  -€ 12.760  -€ 12.011  -€ 12.713  -€ 11.979  -€ 12.545  -€ 11.930  

Subsidie bij voltooide aanleg (incl. ronde 2) mln. €/jaar -€ 1.907  -€ 1.791  -€ 1.874  -€ 1.750  -€ 1.855  -€ 1.665  -€ 1.854  -€ 1.643  -€ 1.835  -€ 1.673  

Totale subsidie (incl. ronde 2) mln. €/15 jaar -€ 28.602  -€ 26.859  -€ 28.117  -€ 26.247  -€ 27.823  -€ 24.976  -€ 27.816  -€ 24.640  -€ 27.518  -€ 25.096  

Productie stroom bij voltooide aanleg GWh/jaar 21.005 20.750 21.021 20.488 20.872 19.802 20.887 19.768 20.674 19.856 

Totale stroomproductie per levenscyclus GWh/20 jaar 420.110 414.991 420.429 409.758 417.439 396.044 417.748 395.362 413.478 397.113 

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) bij voltooide aanleg mln. €/jaar € 1.289  € 1.274  € 1.290  € 1.258  € 1.281  € 1.215  € 1.282  € 1.213  € 1.269  € 1.219  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) per levenscyclus mln. €/20 jaar € 25.786  € 25.472  € 25.806  € 25.151  € 25.622  € 24.309  € 25.641  € 24.267  € 25.379  € 24.375  

Equivalent CO2 productie grijze stroom bij voltooide aanleg kton CO2/jaar 10.293 10.167 10.301 10.039 10.227 9.703 10.235 9.686 10.130 9.729 

Equivalent CO2 productie grijze stroom totaal per levenscy-

clus 

kton CO2/  

20 jaar 
205.854 203.346 206.010 200.782 204.545 194.062 204.696 193.727 202.604 194.585 

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Indirecte effecten                       

Helicopterplatforms met mogelijke beperking bereikbaarheid Aantal 5 5 5 4 4 1 5 3 5 4 

Niet te winnen gas/olievoorraden  mln. € NCW -€ 138  -€ 138  -€ 572  -€ 574  -€ 100  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. nm/jaar 0,16 0,16 0,21 0,21 0,20 0,20 0,25 0,25 0,75 0,75 

Jaarlijkse kosten omvaren mln. €/jaar € 13  € 13  € 16  € 16  € 16  € 16  € 18  € 18  € 51  € 51  

Aanvaringen met turbine bij voltooide aanleg aantal/jaar 0,55 0,63 0,46 0,40 0,52 0,58 0,55 0,59 0,51 0,48 

Toename incidenten buiten windmolenpark aantal/jaar 0,33 0,33 0,51 0,51 0,50 0,50 0,07 0,07 0,04 0,04 

Effecten containeroverslag Nederlandse havens 1000 TEU/jaar -7 -7 -18 -18 -19 -19 -43 -43 -122 -122 

Effecten overslag bulkgoederen Nederlandse havens kiloton/jaar -310 -310 -1640 -1640 -1640 -1640 -5440 -5440 -7820 -7820 

Visserij mln. €/jaar -€ 0,13  -€ 0,16  -€ 0,14  -€ 0,17  -€ 0,14  -€ 0,18  -€ 0,12  -€ 0,19  -€ 0,15  -€ 0,17  

Startjaar omvaren voor zandwinning jaar 2048 2035 2041 2033 2091 2035 2091 2035 >2100 2034 

Radarverstoring Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Externe effecten   
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg (eenmalig) kton CO2 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 

CO2 uitstoot omvaren kton/jaar 34 34 44 44 44 44 53 53 165 165 

CO uitstoot omvaren ton/jaar 128 128 166 166 167 167 200 200 630 630 

SO2 uitstoot omvaren ton/jaar 346 346 444 444 449 449 534 534 1678 1678 

Nox uitstoot omvaren ton/jaar 863 863 1106 1106 1126 1126 1328 1328 4197 4197 

Verstoring gebieden met bijzondere ecologische waarden 

(GBEW) 
Kwalitatief 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage land Texel Percentage 5,6% 10,7% 6,8% 20,2% 5,3% 16,2% 5,4% 12,9% 4,6% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 0,7% 3,0% 1,6% 8,3% 0,7% 3,8% 0,7% 2,6% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 4,9% 4,4% 3,0% 2,8% 4,6% 5,9% 5,2% 5,3% 7,1% 6,6% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereters Kwalitatief - - - - - - - - 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg (Mariene wate-

ren, kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, vislarven en 

benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 3 17 6 15 9 9 3 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 12-mijlszone km 25 35 27 35 19 42 19 41 29 44 
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S6 Conclusies 

De belangrijkste conclusies uit de analyses vatten we als volgt samen:  

 Ongeacht of er wel of niet binnen de 12-mijlszone gebouwd mag worden en ongeacht in hoeverre 

ecologische richtlijnen de ruimte voor windmolenparken beperken, hebben varianten 4 en 5 de 

laagste gemonetariseerde maatschappelijke kosten in vergelijking tot de andere varianten. Vari-

anten 4 en 5 behoren tot de varianten met de laagste directe kosten (de financiële kosten en 

opbrengsten van windenergie) en de externe en indirecte effecten zijn niet veel groter of kleiner 

dan in de andere varianten. 

 Variant 6 komt ongeacht de invulling als variant met de hoogste kosten uit de analyse, gevolgd 

door variant 1. De resultaten van varianten 2 en 3 liggen tussen die van de andere varianten in de 

MKEA. Indien binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd volgt variant 2 als meest kosteneffec-

tief na de varianten 4 en 5. Indien niet binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd, is dit vari-

ant 3. Wel is het zo dat in de basisinvulling alleen in variant 6 (a en b) ruimte voor 3.000 MW in 

het zoekgebied voor de Hollandse Kust ontstaat.  

 Varianten 4 en 3 kennen knelpunten met reeds vergunde windmolenparken in de zogenaamde 

„ronde 2‟ vergunningverlening.  

 De benodigde overheidssubsidie, die afhankelijk is van de financiële kosten en baten van wind-

energie op zee, is in de basisinvulling het laagst voor de varianten 4, 5 en 6. Variant 3 volgt daar 

vlak achter en de varianten 1 en 2 hebben een fors hogere subsidie nodig. In de ontwikkelingsin-

vulling is de benodigde subsidie in variant 5 het laagste, gevolgd door varianten 4 en 6.  

 Het verschil in subsidiekosten tussen varianten 1 en 2 en de varianten 4, 5 en 6 bedraagt € 100 

mln. tot ruim € 200 mln. per jaar, oftewel € 0,8 mld. tot € 1,8 mld. NCW, afhankelijk van de geko-

zen invulling.  

 In de ontwikkelingsgerichte invulling zijn de verschillen tussen varianten groter dan in de basisin-

vulling. De ontwikkelingsinvulling leidt tot fors lagere kosten. Daar staan wel negatieve ecologi-

sche effecten tegenover voor met name beschermde kolonies van de kleine mantelmeeuw. Nader 

onderzoek moet uitwijzen hoe groot deze effecten daadwerkelijk zijn. 

 Binnen de 12-mijlszone bouwen leidt tot lagere kosten wanneer voor de ontwikkelingsinvulling 

wordt gekozen. Alleen de varianten 2 en 6 worden ook in basisinvulling goedkoper indien bouwen 

binnen de 12-mijlszone wordt toegestaan. Binnen de 12-mijlszone bouwen leidt tot grotere nega-

tieve ecologische effecten voor met name verschillende vogelsoorten.  

 De gemonetariseerde externe en indirecte effecten zijn tussen varianten 1, 2, 4 en 5 weinig on-

derscheidend in verhouding tot de totale maatschappelijke kosten van alle effecten. Varianten 3 

en 6 kennen hier wel aanzienlijke kosten. Variant 3 heeft de hoogste kosten op het gebied van in-

komstenderving van olie- en gaswinning. Variant 6 kent de hoogste kosten voor het omvaren van 

de scheepvaart en daarmee ook de uitstoot die dit met zich meebrengt.  

 Niet alle effecten in de MKEA kunnen gemonetariseerd worden. Dit geldt met name voor de eco-

logische effecten. Voor een groot aantal effecten is de keuze voor een bepaalde variant niet on-

derscheidend, doordat de totale omvang van de parken gelijk is. Voor diverse vogelsoorten maakt 

het wel uit voor welke variant wordt gekozen. Daarbij geldt: hoe meer parken dicht bij de kust, hoe 
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groter het negatieve effect is. Daarnaast onderscheidt variant 3 zich door een overlap met de 

Bruine Bank te hebben, wat als negatief wordt beoordeeld.  

 Hoewel het opgestelde vermogen in alle varianten 6.000 MW is, wordt er niet altijd evenveel 

stroom geproduceerd. De varianten dragen daarmee niet allemaal in dezelfde mate bij aan de 

doelstelling om twintig procent van de energie in Nederland duurzaam op te wekken. Verschillen 

tussen varianten worden kleiner als ze allemaal evenveel stroom zouden moeten produceren (al 

blijft de rangschikking gehandhaafd). 

 

Gevoeligheidsanalyses 

Op de berekeningen zijn de gevoeligheidsanalyses uitgevoerd door met de volgende variabelen te 

variëren: 

 De invloed van prijsverandering van CO2-rechten op energieprijs 

 Discontovoet 

 Kostenontwikkeling 

 Buitenlandeffect 

 Eenmalige aanleg (na 20 jaar worden de parken ontmanteld)  

 

Tabel S5 Overzicht effect gevoeligheidsanalyses op totale maatschappelijke kosteneffectiviteit 

                                           
  1.     2.    3.    4.    5.    6.   

 

Meest kos-
teneffectieve 

variant   
 

               

Minst kos-
teneffectieve 

variant  

Gevoeligheidsanalyse 

Variant 1 

basis 

Variant 2a 

basis 

Variant 

3a basis 

Variant 

4a basis 

Variant 

5a basis 

Variant 

6a basis 

Effecten CO2-prijs             

CO2-prijs hoog (€ 50/ton) € -9.590  € -9.470  € -9.320  € -8.869  € -8.963  € -10.349  

CO2-prijs upd. schoon&zuinig (€ 20/ton) € -13.163  € -13.039  € -12.848  € -12.363  € -12.459  € -13.738  

CO2-prijs laag (€ 10/ton) € -13.859  € -13.732  € -13.532  € -13.041  € -13.136  € -14.386  

       

Effecten andere discontovoet       

Lage discontovoet € -12.632  € -12.540  € -12.212  € -11.787  € -11.914  € -13.766  

Hoge discontovoet € -11.370  € -11.232  € -11.149  € -10.650  € -10.729  € -11.755  

Lage discontovoet energieproductie € -7.166  € -7.043  € -6.910  € -6.475  € -6.564  € -7.953  

       

Effecten kostendaling aanleg       

Optimistische kostendaling € -8.703  € -8.590  € -8.543  € -8.072  € -8.170  € -9.529  

Pessimistische kostendaling € -14.473  € -14.347  € -14.092  € -13.611  € -13.706  € -15.027  

Geen kostendaling € -16.703  € -16.575  € -16.245  € -15.755  € -15.849  € -17.166  

       

Overige gevoeligheidsanalyses       

Buitenland effect € -13.452  € -13.320  € -13.118  € -12.630  € -12.722  € -13.723  

Eenmalige aanleg € -10.222  € -10.113  € -10.128  € -9.616  € -9.723  € -11.021  

              

Basisberekening maatsch. kosten € -11.997  € -11.875  € -11.698  € -11.225  € -11.321  € -12.646  

Maximum € -16.703  € -16.575  € -16.245  € -15.755  € -15.849  € -17.166  

Minimum €   -7.166  €   -7.043  €   -6.910  €   -6.475  €   -6.564  €   -7.953  
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Geen van de gevoeligheidsanalyses leidt tot een significant andere rangschikking van de varianten. De 

maatschappelijke kosten van de varianten veranderen wel, maar ten opzichte van elkaar blijven de 

onderlinge verschillen min of meer gelijk.  

 

Een CO2-prijs van € 10 per ton kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoging van de maatschappelijke 

kosten met € 1,7 mld. en € 150 mln. extra benodigde subsidie per jaar. Een hogere CO2-prijs van € 50 

per ton kan leiden tot een € 2,3 mld. lagere maatschappelijke kosten en € 200 mln. minder subsidie 

per jaar. Ook de veronderstelde kostenontwikkeling van windturbines speelt een belangrijke rol op de 

totale kosten. Als er geen kostendaling optreed (waar in de basisberekening wel vanuit is gegaan), dan 

zijn de totale maatschappelijke kosten € 4,5 mld. hoger en nemen de jaarlijks benodigde subsidiekos-

ten met € 450 mln. toe. Dalen de aanlegkosten sneller dan verwacht dan zijn de totale maatschappe-

lijke kosten € 3 mld. lager en is bijna € 300 mln. minder subsidie per jaar nodig. Tot slot heeft de ge-

bruikte discontovoet een grote invloed op de totale maatschappelijke kosten. Er zijn redenen om voor 

stroomproductie een lagere discontovoet te hanteren dan voor de overige posten. Dit heeft geen effect 

op de benodigde subsidie, maar leidt wel tot een positief effect op de totale maatschappelijke kosten 

van € 4,5 mld.   

 

Omdat het in een MKEA uiteindelijk niet gaat om de absolute omvang van de maatschappelijke kos-

ten, maar om de meest kosteneffectieve wijze om een doel te bereiken, speelt vooral de rangschikking 

van (de verschillende effecten van) de alternatieven een rol in de keuze die gemaakt dient te worden. 

Omdat deze niet wijzigt, bevestigen de gevoeligheidsanalyses de conclusies die getrokken kunnen 

worden op basis van de uitkomsten van de standaardberekeningen in deze MKEA.  



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 1 

1 Inleiding 

Stand van zaken: april 2010 

Dit rapport is gebaseerd op analyses die zijn uitgevoerd in de periode juni 2009 – april 2010. In de tijd tus-

sen april 2010 en de afronding van dit rapport heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor 

absolute waarden van de in dit rapport berekende effecten zullen wijzigen. Subsidies voor een aantal nieuwe 

windmolenparken (de zogenaamde tweede ronde) zijn beschikt, waardoor onderzochte varianten er in prak-

tijk anders uit kunnen zien. Ook de absolute hoogte van de maatschappelijke kosten kan daarmee verande-

ren. Daarnaast zijn er nieuwe, lagere, ramingen voor de toekomstige prijs van CO2-rechten gepubliceerd. 

Deze zijn niet meegenomen in de basisberekeningen, maar in een gevoeligheidsanalyse is hiermee wel reke-

ning gehouden.  

 

Gevolgen voor de resultaten in dit rapport 

Beide ontwikkelingen hebben geen invloed op de hoofdconclusies over de meest kosteneffectieve variant, 

noch op de conclusies over de meest bepalende kostendrivers. Ook de verwachting die in dit rapport wordt 

uitgesproken over het op korte termijn te installeren vermogen (950 MW) als gevolg van de tweede ronde 

vergunningen is niet meer actueel.  

 

De opwekking van duurzame energie staat momenteel volop in de aandacht. Zowel op nationaal als interna-

tionaal niveau worden er afspraken gemaakt en maatregelen genomen om de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen terug te brengen. Het kabinet heeft in het programma Schoon en Zuinig de ambitie verwoord 

20% van de elektriciteitsvraag te willen dekken met duurzame bronnen in 20201. Windenergie kan hierin 

een belangrijke rol spelen, maar om een substantieel gedeelte van de energiebehoefte middels windenergie 

op te wekken is veel ruimte nodig. Een belangrijk deel van deze ruimte kan worden gevonden op zee. Op zee 

is er meer ruimte dan op het land en bovendien waait het op zee harder, wat leidt tot hogere energieop-

brengsten.   

 

Maar ook op zee is de ruimte niet onbeperkt. Er spelen meerdere belangen die ieder hun eigen ruimte clai-

men. Allereerst zijn er voldoende scheepvaartroutes en ankergebieden benodigd, zodat de Nederlandse 

havens veilig en goed bereikbaar zijn. Ook olie- en gasplatforms, defensie, zandwinning en visserij hebben 

ruimte nodig. Ten slotte kan de plaatsing van windmolens nadelige ecologische gevolgen met zich meebren-

gen en kan de zichtbaarheid vanaf het strand als hinderlijk worden ervaren. 

 

Onderzoeksvraag 

Het toenmalige kabinet heeft de beleidsdoelstelling uitgesproken om in 2020 een vermogen van 6.000 MW 

aan windenergie in de Noordzee te hebben geplaatst. Momenteel zijn er al twee kleine parken, die goed zijn 

voor 228 MW. Dat betekent dat er nog 5772 MW bij komt in de komende tien jaar. Meerdere gebieden kun-

nen hiervoor in aanmerking komen. Daarom is een aantal varianten opgesteld om te onderzoeken hoe deze 

invulling het beste kan plaatsvinden. Op korte termijn is de ambitie om 950 MW aan windenergie op zee 

                                                           
1 Ministerie van VROM (2007). 
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realiseren in de zogenaamde „ronde 2‟. Op basis van de ronde 2 vergunningaanvragen zijn in deze MKEA 

aannames gedaan over de plaatsing van deze 950 MW. Omdat niet alle verleende vergunningen passen in 

iedere variant, wordt de korte termijndoelstelling in de verschillende varianten op verschillende wijzen gerea-

liseerd.   

 

Doel van de MKEA is het leveren van beleidsondersteunende informatie voor het aanwijzen van locaties voor 

windmolenparken op de Noordzee. In het Nationaal Waterplan (2010-2015) is een zoekopdracht voor de 

Hollandse Kust geformuleerd voor 3.000 MW. Naast het zoekgebied Hollandse Kust is er ook een zoekge-

bied ten noorden van de Waddeneilanden. Daarnaast bestaan er reeds aangewezen gebieden voor de 

Zeeuwse kust bij Borssele en ver voor de kust van IJmuiden. In totaal wordt in deze gebieden 6.000 MW 

vermogen aan windenergie geplaatst, conform de kabinetsdoelstelling. Het doel van deze MKEA is om inzicht 

te verschaffen hoe deze 6.000 MW zo kosteneffectief mogelijk over de gebieden kan worden verdeeld. 

Daarbij zijn niet alleen de kosten van de windenergie zelf in kaart gebracht, maar ook de effecten die andere 

partijen ondervinden (zoals scheepvaart, visserij, ecologie). Voor de MKEA zijn 6 varianten ontwikkeld die in 

beginsel variëren in de locaties voor windenergie binnen het zoekgebied voor de Hollands Kust. 

 

Vergunningsronden 

De doelstelling van 6.000 MW op zee wordt in drie fases bereikt. De twee parken die al zijn geplaatst, komen voort uit 

de eerste ronde vergunningen voor windenergie op zee. De tweede ronde vergunningen is inmiddels ook gestart. Een 

aantal parken is vergund (zie figuur 1.1). Van deze vergunde parken zal uiteindelijk ca. 950 MW subsidie krijgen. Het 

totale vermogen van de vergunde parken betreft meer dan deze 950 MW. Een gedeelte van de parken krijgt dus geen 

subsidie. De verwachting is dat de niet gesubsidieerde parken niet zullen worden aangelegd in de tweede ronde. Wind-

energie op zee is zonder subsidie nog niet rendabel. De derde ronde zal van start gaan om het totaal van 6.000 MW 

windenergie op zee te realiseren in 2020. 

 

Zoekgebieden en aangewezen gebieden 

 

Zoekgebied: In het Nationaal Waterplan zijn twee gebieden benoemd (Hollandse Kust en Wadden Noord) waar ruimte 

voor windenergie gezocht moet worden. Om deze ruimte te vinden kan het nodig zijn om scheepvaartroutes en anker-

gebieden te verplaatsen. De 6 hoofdvarianten in deze MKEA verschillen in de locaties binnen het zoekgebied Hollandse 

Kust waar ruimte komt voor windenergie. 

Aangewezen gebied: Dit gebied is gereserveerd voor windenergie. Fysiek is de ruimte beschikbaar voor windenergie: er 

zijn geen scheepvaartroutes of olieplatforms in dit gebied. Of een aangewezen gebied ook daadwerkelijk gebruikt gaat 

worden voor windenergie is afhankelijk van de aanlegkosten (ten opzichte van andere aangewezen gebieden) en con-

flicten met bijvoorbeeld milieuregelgeving. De hoofdvarianten in de MKEA wijzen verschillende gebieden aan die ze 

reserveren voor windenergie. In de subvarianten van deze MKEA verschilt de invulling van dit aangewezen gebied (of de 

fysiek beschikbare ruimte).  
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Figuur 1.1: Vergunde parken in ronde 2 en zoekgebieden ronde 3 
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Wat is een MKEA? 

Een MKEA is een evaluatiemethode die inzicht biedt in de verschillen van kosten en effecten van een aantal 

varianten. Daarbij worden niet alleen de kosten en opbrengsten van de windenergie zelf in kaart gebracht, 

maar ook de effecten die andere partijen ondervinden en effecten waarvoor geen markt bestaat (zoals milieu 

en ecologie). De effecten die optreden worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt (gemonetariseerd). Door alle 

effecten in dezelfde eenheid (geld) uit te drukken, kunnen ze met elkaar worden vergeleken.  

 

In de MKEA wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de leidraad OEI (overzicht effecten infrastructuur). Deze 

vormt een breed geaccepteerd kader voor het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses 

(MKBA). In deze studie is gekozen voor een MKEA, omdat alternatieven met eenzelfde doelstelling (het plaat-

sen van 6.000 MW aan windturbines op zee) onderling met elkaar vergeleken worden. Deze worden, in te-

genstelling tot in een MKBA, niet afgezet tegen een alternatief waarin geen windparken worden aangelegd. 

Ook zijn er in deze studie geen alternatieven met andere doelstellingen of andere vormen van duurzame 

energie. De doelstelling waar deze MKEA zich op richt is het plaatsen van 6.000 MW aan vermogen. De hoe-

veelheid energie die hiermee geproduceerd wordt maakt geen onderdeel uit van de doelstelling. 

 

Vanwege verschillen in het moment waarop en de frequentie waarmee effecten optreden, worden alle toe-

komstige effecten verdisconteerd. Dit betekent dat effecten die verder in de toekomst plaatsvinden, lager 

worden gewaardeerd dan effecten die direct plaatsvinden. Een Euro vandaag is meer waard dan een Euro 

over tien jaar: een Euro die nu op de bank wordt gezet, is immers over tien jaar meer dan een Euro waard 

geworden. Ook onzekerheid (kun je de Euro over 10 jaar net zo goed gebruiken als nu? Wat is de zekerheid 

dat je de Euro over tien jaar ook daadwerkelijk ontvangt of moet betalen?) zorgen er voor dat toekomstige 

effecten lager worden gewaardeerd. Door te verdisconteren worden alle toekomstige effecten in waarden van 

vandaag uitgedrukt en kunnen deze bij elkaar worden opgeteld.   

 

Niet alle effecten kunnen in geld worden uitgedrukt. In de berekende maatschappelijke kosten is het verschil 

in effecten die niet zijn gemonetariseerd niet te zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste ecologische effec-

ten. Deze effecten zijn waar mogelijk wel gekwantificeerd, zodat een rangschikking gemaakt kan worden en 

ook de omvang van het verschil tussen de varianten duidelijk wordt. In de overige gevallen zijn de effecten 

kwalitatief beschouwd. Een aparte politieke afweging is nodig om te bepalen of verschillen in niet te moneta-

riseren effecten opwegen tegen de verschillen in effecten die wel in geld zijn uitgedrukt. 

 

In de MKEA worden effecten, conform de OEI-leidraad, onderverdeeld in drie categorieën: 

 Directe effecten: de „bedoelde‟ effecten van het project (investeringen en opbrengsten) 

 Indirecte effecten: effecten op andere markten (in dit geval bijvoorbeeld op scheepvaart en zandwinning) 

 Externe effecten: ongeprijsde effecten die samenhangen met het project zoals bijvoorbeeld effecten op 

natuur en milieu.  

 

De MKEA dient als besluitvormingsondersteunend hulpmiddel. De meest kosteneffectieve variant in deze 

studie is niet per definitie het beste besluit. Niet alle belangen kunnen in geld worden uitgedrukt en daarmee 

vergelijkbaar worden afgewogen. Ook kan politiek een bepaald belang zwaarder wegen dan in deze MKEA 
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het geval is, of kan wet- en regelgeving bepaalde opties onmogelijk of ongewenst maken. Hoofdstuk 2 gaat in 

op hoe met verschillende belangen en wet- en regelgeving is omgegaan bij de ontwikkeling van de varianten. 

 

De analyse maakt duidelijk welke consequenties de diverse varianten van windenergiegebieden op zee heb-

ben op de verschillende functies en gebruiksmogelijkheden van de Noordzee. De uiteindelijke afweging in de 

besluitvorming is een politieke, maar met behulp van de informatie uit de MKEA kan de discussie worden 

gestructureerd, verdiept en kunnen afwegingen transparant worden gemaakt. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende onderzochte varianten uiteen gezet. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 

beschrijven we achtereenvolgens de directe, indirecte en externe effecten. Beschreven wordt waar deze uit 

bestaan en wat hun omvang is. In hoofdstuk 6 worden de resultaten samengevat en gevoeligheidsanalyses 

uitgevoerd.  
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2 Varianten 

De betrokken departementen (de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisves-

ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Defensie) 

hebben in samenspraak met de diverse belanghebbenden (scheepvaart, windenergiesector, olie- en gasin-

dustrie, visserij, natuur- en milieuorganisaties en de zandwinning) zes varianten voor de plaatsing van wind-

molens op zee uitgewerkt. Deze varianten verschillen in de zoekgebieden waar windturbines geplaatst kun-

nen worden en in de invulling van het scheepvaartstelsel. Vijf van deze varianten kennen een a- en een b-

subvariant, waarbij de b-variant gebieden binnen de 12-mijlszone benut en de a-variant niet. Dit maakt een 

totaal van elf varianten.  

 

In iedere variant is een gebied ten noorden van de Waddeneilanden meegenomen en een gebied nabij Bors-

sele. Daarnaast is er een groot gebied ver voor de kust van IJmuiden waar windmolenparken komen. De 

varianten bieden allen ruimte voor meer dan 6.000 MW vermogen aan windenergie op zee. Maar conform de 

beleidsdoelstelling zal er niet meer dan 6.000 MW worden aangelegd. Een gedeelte van de gereserveerde 

gebieden in de varianten wordt dus niet gebruikt voor de plaatsing van windturbines. Welke deelgebieden 

wel of niet worden gebruikt in de varianten wordt in paragraaf 2.3 beschreven.  

 

2.1 Achtergrond varianten 

In de aanloop naar deze MKEA, zijn meerdere varianten de revue gepasseerd. Met name de belangen van de 

wind- en scheepvaartsector bleken met elkaar te kunnen conflicteren. De windsector en de scheepvaartsec-

tor hebben zelf varianten ontwikkeld en meerdere malen aangepast op basis van een aantal principiële uit-

gangspunten. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd hebben de betrokken departementen de uiteinde-

lijke varianten ontwikkeld.  

 

Aandachtspunten van de windenergiesector 

De windenergiesector heeft de afgelopen jaren ingezet op het verkrijgen van vergunningen en subsidies voor 

windenergie in de Noordzee. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal vergunning- en subsidieaanvragen 

voor ronde 2. Bij een besluit voor de verdere koers van windenergie op zee, is het voor de windenergiesector 

van belang dat de verleende vergunningen daarbinnen passen. Wanneer het scheepvaartstelsel wordt gewij-

zigd, is het uitgangspunt van de windenergiesector dat de nieuwe routes niet conflicteren met de verleende 

vergunningen. Dit garandeert volgens hen de mogelijkheid van een snelle start van de aanleg van de parken. 

Het standpunt van de sector is dat een keuze voor de lange termijn, er niet toe mag leiden dat verleende 

vergunningen voor windmolenparken op de korte termijn in de knel komen.  

 

Daarnaast wil de windenergiesector zoveel mogelijk ruimte creëren voor windenergie dicht bij de kust. Dich-

ter bij de kust zijn de kosten lager, waardoor er ook minder subsidie benodigd is. Om zoveel mogelijk ruimte 

voor windenergie nabij de kust te creëren, wordt er door de sector van uitgegaan dat een manoeuvreerruimte 

tussen scheepvaartroutes en de windmolenparken van 500 meter voldoende is. Dit is conform huidig beleid: 
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rondom de reeds vergunde windmolenparken in ronde 2 is ook rekening gehouden met manoeuvreerruimtes 

van 500 meter en eenzelfde afstand wordt gehanteerd voor de meeste boorplatforms.  

 

Aandachtspunten scheepvaartsector 

De scheepvaartsector wil ook zoveel mogelijk ruimte voor windenergie dicht bij de kust creëren, maar de 

uitgangspunten hierbij zijn dat de veiligheid voor de scheepvaart niet achteruit mag gaan. Eventuele maatre-

gelen moeten in internationaal kader worden genomen, waarbij een door de internationale scheepvaartorga-

nisatie (de IMO: International Maritime Organization) geformaliseerde procedure dient te worden gevolgd (de 

Formal Safety Assessment (FSA)).  

 

Om de veiligheid voor scheepvaart te garanderen is volgens de scheepvaartsector de manoeuvreerruimte 

van 500 meter die gehanteerd wordt bij boorplatforms onvoldoende. Doordat turbines in windmolenparken 

in grote aantallen bij elkaar staan, wordt het zicht (met het oog en op de radar) meer beperkt dan door een 

enkel boorplatform. Ook worden uitwijkmogelijkheden beperkt. Om deze reden moeten volgens de scheep-

vaartsector manoeuvreerruimtes tussen windmolenparken en scheepvaartroutes van 2 nautische mijlen (3,7 

km) worden gehanteerd.  

 

Een andere wens van de scheepvaartsector is de reservering van voldoende ruimte voor ankergebieden, 

plaatsen op zee waar schepen kunnen wachten voordat ze een haven in varen. Voor ankergebieden gaat de 

scheepvaartsector uit van een benodigde manoeuvreerruimte van 4 nm. 

 

Door overal deze manoeuvreerruimte van 2 nautische mijl te hanteren is er minder ruimte voor windenergie 

dicht bij de kust, of valt een aantal vergunde parken in ronde 2 af (bij die parken is uitgegaan van een ma-

noeuvreerruimte van 500 meter). 

 

Overige aandachtspunten 

De afweging of er wel of niet binnen de 12-mijlszone gebouwd mag worden is een belangrijk punt geweest in 

de ontwikkeling van de varianten. Het huidige beleid is dat er niet binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt. 

Met name de beperking van het vrije zicht over zee en de gevolgen voor de ecologie spelen hierin een rol.  

 

Op basis van deze verschillen (de wijze van meenemen van verleende ronde 2 vergunningen, manoeuvreer-

ruimte voor scheepvaart en bouwen binnen de 12-mijlszone), zijn de varianten ontwikkeld. In elke variant 

wordt een andere afweging gemaakt tussen deze belangen.  

 

Naast de genoemde belangen, speelt ook een aantal broedkolonies van de kleine mantelmeeuw een belang-

rijke rol. Deze zijn van invloed op de locaties binnen de gebieden waar turbines kunnen worden geplaatst. De 

hieronder beschreven varianten geven de locaties aan waar fysieke ruimte beschikbaar is voor turbines. Dat 

betekent niet dat het binnen bestaande wet- en regelgeving ook mogelijk is deze ruimte in te vullen. De zo-

genoemde ecologische ruimte is beperkt als gevolg van instandhoudingsdoelstellingen van een aantal 

broedkolonies van de kleine mantelmeeuw. Om deze reden zijn er voor de elf varianten in deze MKEA twee 

invullingen uitgewerkt: een basisinvulling en een ontwikkelingsgerichte invulling.  
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In de basisinvulling worden varianten zo ingevuld dat wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen 

van de broedkolonies van de kleine mantelmeeuw, die onder de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aangewezen. 

Met de gebieden waarvoor het voornemen bestaat deze aan te wijzen is op dezelfde wijze omgegaan. Binnen 

de ecologisch beschikbare ruimte in de varianten, worden de gebieden met de laagste investeringskosten 

gebruikt om de doelstelling van 6.000 MW te bereiken. Dit neemt niet weg dat de in potentie bruikbare ruim-

te wordt beperkt. Als gekeken wordt naar alle fysiek beschikbare ruimte, is het mogelijk windenergie te reali-

seren tegen lagere kosten. Het ontwikkelen van windenergie tegen de laagst mogelijke kosten, wordt in de 

ontwikkelingsgerichte invulling gedaan.  

 

2.2 De varianten 

De vertrekpunten uit het Nationaal Waterplan en de bijhorende Beleidsnota Noordzee zijn de basis van de 

onderzochte varianten. In de varianten waar windmolens zijn voorzien binnen de 12-mijlszone (de zoge-

naamde b-varianten, zie hieronder) is er extra ruimte gezocht tot aan een binnengrens van 10 mijl vanaf de 

kust. In alle varianten is een ankergebied ten zuiden van de IJgeul ingepland. De set van varianten is zodanig 

geformuleerd dat de keuzen die van belang zijn voor de besluitvorming met hun gevolgen in beeld gebracht 

worden. De belangrijkste variabelen daarbij zijn: 

1. De veiligheid voor scheepvaart. Hierbinnen zijn aan de orde: 

 Aanpassen van het routestelsel; 

 Te hanteren manoeuvreerruimte tussen windmolenparken en scheepvaartroutes (2nm, 500 meter 

of maatwerk); 

De omgang met de ronde 2 vergunningen is een afgeleide hiervan. 

2. Wel of geen windmolenparken aan de binnenrand van de 12nm lijn vanaf de kust. 

 

De uiteindelijk beschikbare ruimte is door conflicten met een aantal mantelmeeuwkolonies kleiner dan de 

fysieke ruimte. In paragraaf 2.3 wordt besproken hoe hiermee om wordt gegaan. Figuur 2.1 geeft een over-

zicht van de vastgestelde gebieden en zoekgebieden voor windenergie. De donkerblauwe gebieden zijn be-

schikbaar voor windenergie op zee (vastgesteld). Vanwege de afstand tot de kust is het echter relatief duur 

om windmolenparken aan te leggen in het grote donkerblauwe gebied voor de Noord-Hollandse kust (IJmui-

den-ver).  

 

De lichtblauwe vlek voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust geeft het zoekgebied aan waarin ruimte voor mi-

nimaal 3.000 MW moet worden gevonden. Dit is het gebied waarin de varianten onderling van elkaar ver-

schillen. In iedere variant is op een andere manier ruimte gecreëerd voor windenergie in dit gebied, door op 

verschillende manieren om te gaan met vooral de verleende ronde-2 vergunningen en het scheepvaartstel-

sel.  
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Figuur 2.1 Zoekgebieden windenergie 

 

 

Borssele en Wadden-Noord 

Ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog is in iedere variant een gebied van 167 km2 gereserveerd voor wind-

energie. In dit gebied zal voor maximaal 500 MW aan vermogen worden geplaatst. Qua oppervlak is er ruimte voor meer 

vermogen, maar de capaciteit van de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk bij Eemshaven is beperkt. 

Bovendien zijn de kosten van windenergie relatief hoog in dit gebied. De gemiddelde windsnelheid en daarmee de ener-

gieproductie ligt hoog in dit gebied, maar de investeringskosten zijn ook hoger dan in de meeste andere gebieden. Het 

gebied Wadden-Noord is in iedere variant meegenomen. 

 

Ten westen van Walcheren is ook een gebied voor windenergie gereserveerd in iedere variant, dat in Borssele wordt 

aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Dit gebied is 345 km2 groot en zal plaats bieden voor maximaal 1000 

MW vermogen aan windturbines. Het gebied is groot genoeg om er bijna 2000 MW te plaatsen, maar de aansluiting in 

Borssele biedt daar niet voldoende capaciteit voor. Dit gebied is relatief goedkoop en in iedere variant wordt er dan ook 

1000 MW in Borssele geplaatst.  
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Variant 1, ‘geen aanpassingen scheepvaartstelsel en verleende vergunningen’ 

De filosofie van deze variant is dat het scheepvaartstelsel niet wordt aangepast en dat de reeds vergunde 

windmolenparken worden aangelegd. Conflicterende belangen worden zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Huidig beleid en de uitgangspunten van de scheepvaart- en windenergiesector worden strikt nageleefd: bij 

het zoeken naar ruimte voor windenergie op zee wordt het scheepvaartstelsel in tact gehouden en alle in 

ronde 2 verleende vergunningen voor windenergie worden als gegeven beschouwd. Dat betekent dat voor 

deze gebieden de tot nu toe gehanteerde manoeuvreerruimte van 500 meter gehandhaafd blijft, maar voor 

alle nieuwe gebieden in deze variant wordt uitgegaan van 2 nm. Ook wordt er niet binnen de 12-mijlszone 

gebouwd.  

 

Doordat in deze variant het scheepvaartstelsel niet wordt aangepast en er een manoeuvreerruimte van 2 nm 

bij nieuwe windenergieparken is, creëert deze variant de minste ruimte voor windenergie nabij de kust. Er is 

onvoldoende ruimte voor 3.000 MW in het gebied Hollandse Kust. Hierdoor moet relatief veel vermogen 

uitwijken naar IJmuiden-ver.  

 

Kaarten van varianten lezen 

De gele gebieden geven de ruimte weer die fysiek beschikbaar is voor windenergie in de variant. Daarbij is alleen geke-

ken naar vastgelegde ruimte op zee, oftewel: windgebied, platforms en het scheepvaartstelsel (bestaande uit ankerge-

bieden, routes en benodigde manoeuvreerruimte rondom windmolenparken). 

 

De bruine gebieden geven weer hoe deze fysiek beschikbare ruimte van de varianten tegen de laagst mogelijke kosten 

wordt ingevuld als rekening gehouden wordt met de huidige kennis en regelgeving omtrent de mantelmeeuw (basisin-

vulling). De blauwgestreepte gebieden geven weer hoe de fysiek beschikbare ruimte tegen de laagst mogelijke kosten 

worden ingevuld zonder rekening te houden met ecologische randvoorwaarden (ontwikkelingsinvulling).  

 

De kaartjes bij de omschrijving geven alleen de a-varianten weer. In bijlage 4 zijn ook de kaarten van de b-varianten 

opgenomen. Deze verschillen niet wezenlijk. Alleen waar windenergiegebieden aan de 12-mijlszone grenzen, wordt de 

fysiek beschikbare ruimte voor deze windenergiegebieden 2 nm groter door uitbreiding richting de kust.  
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Figuur 2.2 Variant 1 
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Variant 2, ‘extra ruimte voor windenergie met behoud van reeds vergunde parken’ 

In deze variant wordt het scheepvaartstelsel dusdanig aangepast dat alle vergunde parken uit ronde twee 

door kunnen gaan. Daarnaast is extra ruimte voor windenergie dicht bij de kust gemaakt. Evenals in variant 1 

wordt een manoeuvreerruimte aangehouden van 500 meter voor reeds verleende vergunningen. Bij nieuwe 

parken worden onder bepaalde voorwaarden de vertrekpunten met betrekking tot de benodigde ruimte voor 

scheepvaart iets soepeler gehanteerd dan in variant 1: indien er geen kruisend verkeer is op een route, de 

parken aan bakboord liggen en er aan stuurboord voldoende ruimte is, kan de manoeuvreerruimte voor de 

scheepvaart kleiner zijn dan 2 nm. 

 

Deze variant kent een a- en een b-variant. In de b-variant komen er ook binnen de 12-mijlszone windturbines. 

In de a-variant wordt niet binnen de 12-mijlszone gebouwd en is er onvoldoende ruimte voor 3.000 MW. In 

de b-variant is er in de ontwikkelingsgerichte invulling voldoende ruimte in het gebied Hollandse Kust om 

3.000 MW te plaatsen. In de basisinvulling is dit niet het geval. 

  

Figuur 2.3 Variant 2(a) 
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Variant 3 ‘Ruimte voor windenergie en manoeuvreerruimte van 2 nautische mijl’ 

In deze variant is het scheepvaartstelsel licht aangepast (o.a. verschuiving van het Maas-Noord stelsel) om 

ruimte te creëren voor windenergie. Bij deze aanpassing staat de veiligheid van de scheepvaart en het vol-

doen aan een manoeuvreerruimte van 2 nautische mijl centraal. Er is geen rekening gehouden met al ver-

leende vergunningen. Voor het scheepvaartverkeer vanuit IJmuiden naar het westen blijft de bestaande 

scheepvaartcorridor (het aangewezen windenergiegebied IJmuiden-ver doorsnijdend) gehandhaafd.  

 

Doordat de scheepvaartroute het gebied IJmuiden-ver doorkruist, wordt dit gebied richting het zuiden uitge-

breid, waarmee het over de Bruine Bank komt te liggen: een gebied met een belangrijke ecologische waarde. 

Het kan zijn dat plaatsing van windmolenparken niet mogelijk blijkt in dat gebied. Omdat er elders voldoende 

ruimte voor windenergie wordt gecreëerd zal dit niet van invloed zijn op het behalen van de 6.000 MW doel-

stelling.  

 

Doordat de manoeuvreerruimte van 2 nautische mijl tussen scheepvaartroutes en windmolenparken strikt 

wordt gehanteerd, kan een aantal ronde 2 vergunningen niet worden uitgevoerd. In de a-variant, waarin niet 

binnen de 12-mijlszone wordt gebouwd, kan de 3.000 MW niet worden geplaatst in het gebied Hollandse 

Kust. De b-variant biedt fysiek wel voldoende ruimte voor 3.000 MW in het dit gebied. Alleen in de ontwikke-

lingsgerichte invulling kan ook daadwerkelijk 3.000 MW worden gerealiseerd. In de basisinvulling is dit niet 

mogelijk. 

 

Figuur 2.4 Variant 3 (a) 
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Variant 4 ’Grote aaneengesloten windmolenparken’ 

In deze variant is gezocht naar de mogelijkheid om zo veel mogelijk windenergiegebieden nabij de kust te 

realiseren door het scheepvaartstelsel aan te passen en de in ronde 2 vergunde windmolenparken zoveel 

mogelijk mee te nemen. Voor het bepalen van de voor nautische veiligheid benodigde ruimte is gebruik ge-

maakt van ervaringen uit door MARIN uitgevoerde scheepvaartsimulaties. Eén in ronde 2 verleende vergun-

ning, blijft in de weg liggen.  

 

Zowel de a- als de b-variant bieden fysiek voldoende ruimte voor 3.000 MW in het gebied voor de Hollandse 

Kust. In de basisinvulling kan deze 3.000 MW echter niet worden gerealiseerd, in de ontwikkelingsgerichte 

invulling wel. 

 

Figuur 2.5 Variant 4 (a) 
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Variant 5 ‘Zoveel mogelijk windenergie dicht bij de kust en inpassing ronde 2 vergunningen’ 

In deze variant is het scheepvaartstelsel aangepast om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor wind-energie 

dicht bij de kust, waarbij ook alle verleende vergunningen in ronde 2 passen binnen de aangewezen wind-

energiegebieden. Ook in deze variant is voor het bepalen van de voor nautische veiligheid benodigde ruimte 

gebruik gemaakt van ervaringen uit de door MARIN uitgevoerde scheepvaartsimulaties. In deze variant blij-

ven alle in de 2e ronde verleende vergunningen mogelijk. De scheepvaartveiligheid in het voorzorgsgebied bij 

Rotterdam is hierbij echter wel een discussiepunt. 

 

In zowel de a- als de b-variant is er fysiek voldoende ruimte beschikbaar om aan de 3.000 MW doelstelling te 

voldoen in het gebied voor de Hollandse Kust. In de basisinvulling kan deze 3.000 MW echter niet worden 

gerealiseerd, in de ontwikkelingsgerichte invulling wel. 

 

Figuur 2.6 Variant 5(a) 

 

 

  



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 16 

Variant 6 ’Scheepvaartroutes bundelen voor veiligheid en veel ruimte voor windenergie’ 

In deze variant zijn scheepvaartroutes aangepast en gebundeld. Doordat er minder scheepvaartroutes zijn 

ontstaat er veel ruimte voor windenergiegebieden dicht bij de kust zonder dat manoeuvreerruimte van twee 

nautische mijl tussen parken en scheepvaartroutes in het geding komt. Daarnaast blijven alle ronde 2 ver-

gunningen mogelijk. Het beperktere aantal scheepvaartroutes leidt er wel toe dat er vaker moet worden om-

gevaren.  

 

Variant 6 is de enige variant waarbij in de basinvulling voldoende ruimte wordt gecreëerd om 3.000 MW in 

het gebied Hollandse Kust te plaatsen. Dit geldt zowel voor de a- als de b-variant.  

 

Figuur 2.7 Variant 6(a) 
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Wadden Noord ‘Windenergie boven de Waddeneilanden in iedere variant’ 

In het zoekgebied Wadden Noord heeft Rijkswaterstaat een gebied van 167 km2 aangewezen om te voldoen 

aan de taakstelling ruimte te vinden voor ten minste 1000 MW. Dit gebied valt voor een belangrijk deel sa-

men met de reeds verleende vergunningen boven de Waddeneilanden uit ronde 2 en bevindt zich tussen een 

militair gebied en een scheepvaartroute. De ruimte tussen scheepvaartroutes en nieuwe ronde 3 windparken 

is hetzelfde als voor de ronde 2 vergunningen in dit gebied: 1,3 nautische mijl plus 500 meter. Het gebied 

wordt in iedere variant benut: in de ontwikkelingsgerichte invulling wordt hier 300 MW geplaatst, in de basis-

invulling is dit 500 MW. 

 

Figuur 2.8 Wadden Noord 

 

 

2.3 Invulling van de varianten 

Kennis over gedrag van de kleine mantelmeeuw 

Voor de vergunningverlening voor ronde 2 is een methodiek ontwikkeld om de ecologische ruimte te bepalen 

voor de plaatsing van windturbines waarbij rekening wordt gehouden met de te beschermen broedkolonies 

van de kleine mantelmeeuw (zoals gebruikt in de basisinvulling). Op dit moment is niet duidelijk in welke 

mate windmolens daadwerkelijk effect hebben op de instandhouding van de kolonies. Daarvoor is er te wei-

nig praktijkervaring met windmolenparken op zee. Omdat dit onbekend is, is er vanuit het voorzorgbeginsel in 

de berekeningen uitgegaan van een “worst case scenario”. Hierdoor wordt in de basisinvulling alleen in vari-

ant 6 de doelstelling behaald van 3.000 MW voor de Hollandse Kust. 

 

Er zal de komende jaren aandacht worden besteed aan de verkleining van onzekerheden omtrent het gedrag 

van de kleine mantelmeeuw en er zal bezien worden wat de juridische speelruimte is om bestaande knelpun-

ten te verkleinen. Als hierbij blijkt dat er mogelijkheden zijn knelpunten te verminderen of weg te nemen, 

ontstaat er dus ontwikkelruimte voor windturbines in gebieden die nu niet benut kunnen worden. In de ont-

wikkelingsgerichte invulling is in beeld gebracht wat de invulling is van beschikbare gebieden indien de be-

scherming van de kleine mantelmeeuw geen beperkingen oplevert.  

 

Rekening houden met ronde 2 vergunningen 

Op korte termijn heeft het kabinet de doelstelling om 950 MW vermogen aan windturbines in de Noordzee te 

plaatsen. De windmolenparken waar dit kan gebeuren zijn in ronde 2 vergund. Subsidieverstrekking van deze 



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 18 

parken moest echter ten tijde van de berekeningen in deze studie nog plaatsvinden. Omdat niet bekend was 

welke vergunningen een subsidie zouden krijgen, is de 950 MW als volgt verdeeld in de analyse: 300 MW 

voor de vergunningen in Wadden-Noord, 325 MW voor de vergunningen in IJmuiden ver en 325 MW voor de 

vergunningen in Hollandse Kust. Indien er hiervoor niet genoeg ruimte was in het gebied Hollandse Kust, is 

er aanvullend vermogen in IJmuiden geplaatst. 

 

Realisatie van 6.000 MW in alle varianten 

Zoals reeds genoemd biedt iedere variant voldoende ruimte om de 6.000 MW doelstelling te realiseren. Dit komt door-

dat er in iedere variant een gebied is van meer dan 1000 km2 op een afstand van ruim 75 kilometer van de kust van 

IJmuiden. Dit gebied wordt “IJmuiden(-ver)” genoemd. Dit gebied biedt, ook rekening houdend met ecologische richtlij-

nen, al bijna voldoende ruimte om de volledige 6.000 MW te plaatsen. Gezien de ligging ver uit de kust is dit echter een 

dure locatie om te ontwikkelen.  

 

Daarnaast is in iedere variant een gebied met een aanlanding op het stroomnet bij Borssele en bij de Eemshaven (Wad-

den-Noord) gereserveerd voor windenergie. Hier wordt in totaal voor maximaal 1500 MW aan vermogen geplaatst. De 

varianten verschillen daardoor voornamelijk in de ruimte voor wind-energie voor de Hollandse kust. De doelstelling is om 

hier ruimte te vinden voor minimaal 3.000 MW (inclusief de reeds verleende vergunningen). Dat komt neer op 500 km2 

aan windenergie-gebieden. Niet in iedere variant is deze 500 km2 aan fysieke ruimte gevonden. Interpretatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de mantelmeeuwkolonies met het huidige modelinstrumentarium (zoals gebeurd in 

de basisinvulling), leidt er toe dat, met uitzondering van variant 6, in geen enkele variant 3.000 MW voor de Hollandse 

Kust kan worden geplaatst.  

 

Turbines die niet in het gebied Hollandse Kust kunnen worden geplaatst, zullen uiteindelijk worden gebouwd in IJmui-

den-ver. Zo wordt de doelstelling van 6.000 MW wel in iedere variant gehaald. 
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Is 6 MW per km2 reëel? 

Uitgangspunt bij het opstellen van de varianten is dat er 6 MW per km2 kan worden geplaatst. Om windturbines opti-

maal te laten renderen, moeten ze niet te dicht bij elkaar staan. Als windturbines dicht bij elkaar geplaatst staan, van-

gen de achterste turbines minder wind dan de voorste. Dit wordt het “zog-effect” genoemd. De grootte van de turbines 

heeft geen grote invloed op het zog-effect in verhouding tot het vermogen per km2. Een 5 MW turbine is groter en vangt 

daarmee meer wind dan een 3 MW turbine. De afstand tussen 5 MW turbines, moet daarom groter zijn dan tussen 3 

MW turbines. Er kunnen op een vierkante kilometer dus meer 3 MW turbines staan dan 5 MW turbines. Per vierkante 

kilometer blijft daarmee het maximaal geplaatste vermogen, zonder groot zog-effect ongeveer gelijk.  

 

Een dichtheid van 6 MW geplaatst vermogen per km2 zonder groot zog-effect is in de meeste varianten in het gebied 

Hollandse Kust volgens ECN een realistische veronderstelling. Varianten met grotere dicht bij elkaar gelegen windpar-

ken in het gebied Hollandse Kust (varianten 4, 5 en 6), kennen een groter zog-effect, dan de varianten met relatief klei-

ne parken in dit gebied. Als echter het gebied IJmuiden ver, van meer dan 1000 km2 een dichtheid van 6 MW per km2 

zou kennen, zou het zog-effect nog vele malen groter zijn. In een groot park moeten turbines verder uit elkaar staan om 

het zog-effect te beperken. Omdat in geen enkele variant 6.000 MW in IJmuiden ver wordt geplaatst, is er ruimte voor 

een grotere spreiding. Daarmee blijft het zog-effect relatief beperkt. In de berekeningen wordt uitgegaan van een stan-

daard zog-effect van 5,5% voor windmolenparken van 300 tot 500 MW. Dat wil zeggen dat de stroomproductie 5,5% 

lager ligt dan zonder zog-effect. Worden gebieden groter dan 100 km2 en blijft de dichtheid van 6 MW per km2 gehand-

haafd, dan kan hier 2 tot 6 procent extra zog-effect optreden. De meeste vergunningen voor windmolenparken in ronde 

2 hanteren een hogere dichtheid dan 6 MW per km2. Hogere dichtheden dan 6 MW per km2 zijn dus ook mogelijk en 

kunnen ook ingezet worden om te optimaliseren in de gebieden met relatief lage aanlegkosten. 

 

Verschillen tussen varianten 

Behalve dat in iedere variant uiteindelijk 6.000 MW wordt geplaatst, wordt ook een gedeelte van deze 6.000 

MW in iedere variant op dezelfde locatie geplaatst. De 950 MW van de ronde twee vergunningen is verdeeld 

over alle vergunde parken in de gebieden Hollandse Kust, IJmuiden-ver en Wadden-Noord en is in bijna iede-

re variant gelijk. Alleen in de varianten 3 en 4 wijkt deze verdeling af doordat in deze varianten niet alle ronde 

2 parken door kunnen gaan. Daarnaast komt er in bijna alle varianten 1.000 MW in het gebied Borssele. 

 

In de basisinvulling is het onderscheid tussen de varianten kleiner dan in de ontwikkelingsgerichte invulling. 

Een groot gedeelte van de fysiek beschikbare ruimte kan in de basisinvulling immers niet worden gebruikt. 

De beschikbare ruimte die ingevuld kan worden komt daardoor meer overeen in de verschillende varianten. 

In de basisinvulling komt in iedere variant (op variant 6 na) uiteindelijk (incl. ronde 2 vergunningen) minimaal 

2.000 MW in IJmuiden en 500 MW in Wadden Noord te staan. Daarnaast is er 228 MW bestaand park en 

1.000 MW in Borssele. Gebieden overlappen elkaar daarmee voor al bijna 4.000 MW. Verschillen tussen de 

varianten komen voort uit de resterende 2.000 MW (zie tabel 2.1). 
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Tabel 2.1 Invulling van de varianten2 

 Borssele Hollandse kust IJmuiden Bestaand Wadden Noord 

1 basis 1000 1775 2500 225 500 

1 ontwikkel 1000 1775 2700 225 300 

2a basis 1000 1825 2450 225 500 

2a ontwikkel 1000 2300 2175 225 300 

2b basis 1000 2275 2000 225 500 

2b ontwikkel 1000 3180 1295 225 300 

3a basis 1000 1600 2675 225 500 

3a ontwikkel 1000 2300 2175 225 300 

3b basis 1000 1750 2525 225 500 

3b ontwikkel 1000 2750 1725 225 300 

4 a basis 1000 2025 2250 225 500 

4a ontwikkel 1000 3950 525 225 300 

4b basis 1000 2025 2250 225 500 

4b ontwikkel 1000 3950 525 225 300 

5a basis 1000 2025 2250 225 500 

5a ontwikkel 1000 4150 325 225 300 

5b basis 1000 2025 2250 225 500 

5b ontwikkel 480 4670 325 225 300 

6a basis 1000 3050 1225 225 500 

6a ontwikkel 1000 4150 325 225 300 

6b basis 1000 3225 1050 225 500 

6b ontwikkel 1000 4150 325 225 300 

 

Figuur 2.9 Aantal MW vermogen in het gebied Hollandse Kust in alle invullingen 

 

 

                                                           
2 Dit is de invulling waarvan is uitgegaan bij de bepaling van de ecologische en scheepvaart effecten. Die uit het Cash-

flow model van ECN, waarmee de kosten van windenergie op zee zijn berekend, wijkt hier in een aantal gevallen van af. 

Het ECN model vult de beschikbare ruimte zo in dat de subsidiekosten per kWh het laagste zijn, wat soms tot andere 

resultaten leidt dan op voorhand ingeschat. In bijlage 3 is de invulling gepresenteerd die door ECN is gebruikt. 
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2.4 Algemene uitgangspunten van varianten en afbakening 

In de varianten is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

 De beschikbare ruimte voor windenergie wordt zo benut dat productiekosten van windenergie zo laag 

mogelijk zijn. Welke ruimte beschikbaar is, is afhankelijk van de fysieke ruimte die gereserveerd is en het 

wel of niet hanteren van ecologische richtlijnen ten aanzien van de bescherming van de kleine mantel-

meeuw.  

 In een aantal varianten kan het zijn dat kosten gemaakt moeten worden omdat de bouw van reeds ver-

gunde ronde 2 parken niet door kan gaan. Voor deze vergunningen zal naar oplossingen gezocht moeten 

worden, zoals het zoeken naar andere plaatsen of het afkopen van de vergunning. Deze kosten zijn niet 

gewaardeerd in de MKEA.  

 De varianten in de MKEA geven invulling aan de doelstelling om 6.000 MW aan vermogen in de Noord-

zee te plaatsen in 2020. Hoewel het geplaatste vermogen in iedere variant gelijk is, is de geproduceerde 

hoeveelheid energie niet gelijk. Deze verschilt per locatie. De varianten dragen dan ook in verschillende 

mate bij aan de doelstelling om 20 procent van de energievoorziening in 2020 duurzaam op te wekken. 

Om deze doelstelling te halen, zal in de varianten waarin minder stroom wordt opgewekt, nog extra geïn-

vesteerd moeten worden. Dit valt buiten de scope van de MKEA. De MKEA richt zich alleen op de effec-

ten van het plaatsen van 6.000 MW.  

 De nadruk in de bespreking van de effecten van de verschillende varianten ligt op de a-varianten, waarin 

niet binnen de twaalmijlszone wordt gebouwd. De verschillen met de b-varianten, waarin dit wel mogelijk 

is, worden kort toegelicht.   

 Tijdshorizon: Er is van uitgegaan dat de windenergiegebieden blijvend zijn. Het doel van nu investeren in 

en stimuleren van windenergie op zee is immers dat dit in de toekomst een rendabele wijze van energie-

opwekking wordt. In de MKEA is er daarom van uitgegaan dat alle effecten blijvend zijn en er herinveste-

ringen gedaan moeten worden.  

 Discontovoet: alle effecten zijn gewaardeerd met een discontovoet van 5,5%, bestaande uit een risico-

vrije rentevoet van 2,5% en 3% risico-opslag. Er zou gepleit kunnen worden voor een lagere risico-opslag 

op de exploitatieopbrengsten van de stroomproductie. Een grotere diversiteit van energiebronnen, leidt 

tot een kleinere afhankelijkheid van olie- en gasprijzen en toevoer en daarmee een grotere betrouw-

baarheid van energieprijzen en levering. Dit kan positief worden gewaardeerd door een lagere risico-

opslag te gebruiken3. In beginsel wordt daar in deze analyse niet van uitgegaan, in een gevoeligheids-

analyse komt dit wel aan bod. 

 Buitenlandeffect: investeringen in windenergie zullen niet uitsluitend door Nederlandse partijen worden 

gedaan. Ook voor de scheepvaart zullen de effecten niet alleen voor Nederlandse schepen plaatsvinden. 

In een MKBA volgens de OEI richtlijnen, dienen alleen effecten op de Nederlandse welvaart te worden 

meegenomen. Investeringen door en opbrengsten voor buitenlandse partijen moeten dan niet worden 

meegenomen. In de standaardberekeningen in dit rapport is het buitenland effect niet meegenomen. De 

totale omvang van de effecten van het project is in kaart gebracht. In een gevoeligheidsanalyse is nader 

aandacht besteed aan het buitenlandeffect.  

 Fasering: verondersteld is dat de bouw van een windmolenpark twee jaar duurt. In het tweede jaar is 

vijftig procent van het park in werking. De ronde 2 parken zijn gereed in 2013. In 2020 is de volledige 

                                                           
3 CPB (2005), Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
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6.000 MW actief. Dat betekent dat in 2018 gestart wordt met de aanleg van de laatste parken. Tussen 

2013 en 2018 wordt er jaarlijks gestart met de aanleg van ongeveer 800 MW. De parken met de laagste 

subsidiekosten (oftewel de laagste kosten per geproduceerde kWh) worden als eerste aangelegd. 
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3 Directe effecten windenergie op zee 

In dit hoofdstuk worden de directe effecten beschreven die optreden bij het aanleggen van windenergiege-

bieden op zee. Hieronder vallen de kosten voor aanleg en onderhoud van de windmolenparken, en de 

opbrengsten uit de stroomproductie. Deze opbrengsten zijn echter niet voldoende om de kosten te dekken, 

zodat subsidies benodigd zijn.  

 

Netto contante waarden, niet verdisconteerde waarden en prijspeil 

In dit hoofdstuk worden alle effecten gepresenteerd in Netto Contante Waarden (NCW) en niet verdisconteerde waar-

den.  

 

Niet verdisconteerde waarde (in constante prijzen): Onder de niet verdisconteerde waarden worden kosten en opbreng-

sten verstaan zoals deze in het jaar van optreden plaatsvinden, maar uitgedrukt in constante prijzen. Als de onder-

houdskosten voor een windmolenpark een miljard per jaar zijn, dan is de niet verdisconteerde waarde hiervan zowel in 

2010 als 2020 één miljard euro. Reële prijsstijgingen en dalingen (bijvoorbeeld door verbetering techniek, verandering 

vraag/aanbod op markten leidend tot bijvoorbeeld andere CO2- en olieprijzen) worden meegenomen. De prijsstijgingen 

door inflatie blijven buiten beschouwing. Kosten en opbrengsten worden uitgedrukt in prijspeil 2009.  

 

Netto contante waarde: De netto contante waarde houdt niet alleen rekening met het prijspeil, ook onzekerheid en 

misgelopen renteopbrengsten worden meegenomen. Toekomstige effecten wegen minder zwaar dan effecten die op 

korte termijn optreden. Men heeft liever vandaag een miljoen te besteden dan over tien jaar. Met een miljoen vandaag, 

kan men tien jaar langer gebruik maken van het miljoen en er is de zekerheid dat het miljoen is te besteden. Om toe-

komstige geldstromen op te kunnen tellen bij huidige geldstromen moeten deze op een vergelijkbare manier worden 

gewaardeerd. Alle toekomstige geldstromen worden naar 2010 verdisconteerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat opbreng-

sten van 100 euro in 2020 (prijspeil 2009), bij een discontovoet van 5,5%, netto contant als €56,80 worden gewaar-

deerd in 2010.  

 

3.1 Investeringen 

De kosten van investeringen in windenergie zijn gebaseerd op berekeningen die aangeleverd zijn door ECN. 

Investeringen in windenergie bestaan uit verschillende componenten. Allereerst is er de turbine zelf die moet 

worden aangeschaft. Een fundering is nodig om deze te plaatsen op de zeebodem. Daarnaast moeten de 

windmolenparken aangesloten worden op het landelijke elektriciteitsnetwerk. Hiervoor moeten de turbines 

intern in het park met elkaar worden verbonden en is er een kabel voor een aansluiting op het land nodig. 

Alle onderdelen moeten getransporteerd en gebouwd worden wat kosten met zich meebrengt.  

 

De kosten van de verschillende componenten zijn afhankelijk van een aantal variabelen.  

 Het type turbine speelt een rol in de investeringskosten. ECN rekent met drie typen turbines. Het gebruik-

te type turbine kan per locatie (door verschil in windsnelheden) en tijdstip van investeren (door kostenda-

lingen) verschillen. Het gebruikte type is de turbine die tegen de laagste kostprijs per kWh stroom kan 
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produceren. Het gebruikte type turbine is ook afhankelijk van de funderingstechniek. Niet ieder turbine 

past op ieder type fundering.  

 Er is een drietal funderingen dat gebruikt kan worden voor windenergie op zee: de jacket, monopile en 

tripod. In de meeste gevallen is de monopile de goedkoopste methode om windturbines te plaatsen. 

Hiervoor moet wel geheid worden, wat tot ecologische schade kan leiden door geluidseffecten op zee-

zoogdieren en vislarven (zie paragraaf 5.2). Uitgangspunt in de berekeningen is dat er geluidsdempende 

maatregelen worden genomen als er wordt geheid, leidend tot dertig procent hogere bouwkosten4. Voor 

de jacket en tripod zijn geen geluidsdempende maatregelen benodigd. Uitgangspunt in de berekeningen 

is dat de goedkoopste methode wordt gebruikt voor de bouw van de turbines.    

 

Monopile Jacket Tripod 

  
 

 

 De afstand tot een haven is van invloed op de kosten voor transport. De afstand tot een aansluitpunt op 

land bepaalt de aansluitkosten van de windmolenparken.  

 De waterdiepte heeft invloed op de kosten van de turbines en de fundering. 

 

Kostendalingen 

Naar verwachting zullen de kosten voor de aanleg van de windmolenparken in de loop van de tijd gaan da-

len. De oorzaak hiervan is dat de markt voor windmolens sterk in ontwikkeling is. Dit geldt zeker voor de 

offshore markt. De vraag is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal dat naar verwachting ook in de na-

bije toekomst blijven doen. Daar staat tegenover dat er op dit moment slechts twee aanbieders zijn (Vestas 

en Siemens) die in meer of mindere mate deze markt bedienen. Naar verwachting zullen nieuwe toetreders 

binnen afzienbare tijd op de markt verschijnen. De markt voor windmolens op land heeft een vergelijkbare 

ontwikkeling doorgemaakt, waarbij er de laatste tijd bijvoorbeeld veel Chinese toetreders zijn. Ook de produc-

ten zijn nog sterk in ontwikkeling (hogere vermogens en rendementen zijn in ontwikkeling, daarmee moge-

lijkheden tot schaalvoordelen). Zowel de ontwikkelingen in de marktstructuur als in de producten wijzen erop 

dat de toekomstige prijzen onder druk komen te staan.  

 

De meeste componenten die een rol spelen in de kosten van windturbines bestaan uit de zogenaamde le-

rende en niet lerende delen. Naarmate er wereldwijd meer windturbines worden geplaatst, is de verwachting 

dat leer- en markteffecten ervoor zorgen dat de kosten omlaag gaan. Regionaal worden er leereffecten ver-

                                                           
4 Het is nog niet vastgesteld of deze geluidswerende maatregelen daadwerkelijk voldoende zijn. Er bestaat ook de moge-

lijkheid dat geluidswerende maatregelen niet voldoende zijn (of dusdanig kostbaar dat niet heien goedkoper is) en de 

monopile vanwege de ecologische gevolgen niet gebruikt kan worden of alleen een bepaalde periode in het jaar.  
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wacht voor het offshore plaatsen van de turbines. Iedere component heeft zijn eigen tot kostendaling leiden-

de leercurves. In het „gemiddelde scenario‟ van ECN, dat in de basisberekeningen wordt gebruikt, blijven de 

kosten van de fundering gelijk, dalen de kosten van de turbines met ongeveer 25 procent richting 2020 en 

dalen de kosten van de overige componenten met ongeveer 20 procent. In 2040 zijn de kosten van de turbi-

nes met ongeveer 35 procent gedaald en de kosten van de overige componenten (excl. fundering) met 33 

procent5. Later bouwen is dus goedkoper. Externe prijswijzigingen, zoals veranderingen van de staalprijs, zijn 

niet meegenomen.  

 

Door een explosief toenemende vraag is het ook mogelijk dat ondanks een verhoging van de productiecapa-

citeit en nieuwe toetreders in de turbinemarkt een overspannen situatie zal ontstaan, waardoor prijsdalingen 

uitblijven. De schaarste van bepaalde grondstoffen kan hier nog verder aan bijdragen. In een gevoeligheids-

analyse zal aandacht worden gegeven aan de benodigde kosten voor aanleg, exploitatie en subsidies indien 

kostendalingen niet plaatsvinden.  

 

Levensduur en schaalvoordelen 

Niet alle componenten in de windmolenparken hebben een gelijke levensduur. Het uitgangspunt in de bere-

keningen is dat een windturbine 20 jaar kan blijven staan. De kabels in de parken en naar het vaste land  

gaan twee levenscycli van een windmolenpark mee en worden dus per 40 jaar vervangen. Het is mogelijk dat 

over twintig jaar het vermogen van windmolenparken hoger kan worden, waarmee nieuwe kabels nodig zijn, 

of dat turbines op andere locaties worden geplaatst, waardoor kabels anders moeten worden aangelegd. 

Omdat uitgegaan wordt van eenzelfde park met gelijke energieproductie over twintig jaar, wordt hier niet van 

uitgegaan. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat de fundering van turbines hergebruikt kan worden, maar dit 

lijkt momenteel onwaarschijnlijk. De fundering is behoorlijk specifiek voor een bepaald type windturbine. De 

verwachte levensduur hiervan is daarom ook 20 jaar. Door dezelfde locaties te blijven gebruiken voor wind-

molenparken, hoeft geologisch onderzoek niet nogmaals worden gedaan, leidend tot ongeveer één procent 

lagere kosten.  

 

Behalve het hergebruik van bepaalde componenten, worden ook kosten gereduceerd als parken groter van 

omvang zijn. Dit zijn de zogenoemde schaalvoordelen. Een park van 500 MW is per geplaatste MW goedko-

per aan te leggen dan een park van 200 MW. Dit komt doordat bepaalde kosten over meer windturbines 

kunnen worden gespreid, zoals de ontsluiting naar het land toe. Een uitgangspunt in de berekeningen is dat 

parken, in verband met kabelcapaciteit naar het land toe, maximaal 500 MW groot kunnen worden. Bieden 

de gebieden ruimte aan meer dan 500 MW, (bij 6 MW per km2, gaat het dan om gebieden groter dan ca. 85 

km2), dan wordt dit gebied opgedeeld in meerdere windmolenparken. Een gebied met ruimte voor 600 MW 

zal uit twee parken van 300 MW bestaan. Een gedeelte van de schaalvoordelen verdwijnt dan.  

 

Resultaten investeringskosten 

De investeringskosten vormen veruit de grootste kostenpost in de analyse. De eenmalige investeringskosten 

liggen voor de a-varianten niet verdisconteerd tussen de 17,6 en 19,7 miljard Euro. Hoe verder de turbines 

van de kust geplaatst worden, hoe hoger de investeringskosten zijn. Verder weg bouwen betekent niet alleen 

                                                           
5 ECN, aangeleverde kostendalingcurves  
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hogere transport- en aansluitingskosten, ook gaat het dan vaak bij plaatsing om dieper gelegen delen. In de 

basisinvulling is de ruimte dicht bij de kust beperkt vanwege mantelmeeuwkolonies in natura2000 gebieden. 

Wanneer instandhoudingsdoelstellingen worden losgelaten of wanneer blijkt dat de effecten van de windmo-

lenparken op de mantelmeeuw beperkter zijn dan nu wordt aangenomen, komt er meer ruimte dicht bij de 

kust beschikbaar, waardoor de kosten dalen. 

 

Tabel 3.1 Eenmalige investeringen niet verdisconteerde waarde a-varianten (mln. € in constante prijzen) 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Investeringen 

basisinvulling 
-€ 19.698  -€ 19.633  -€ 18.829  -€ 18.742  -€ 18.765  -€ 18.721  

Investeringen 

ontwikkelingsin-

vulling 

-€ 19.492  -€ 19.142  -€ 18.613  -€ 17.766  -€ 17.592  -€ 17.727  

 

De hoogste investeringen zijn benodigd voor variant 1, met de meeste turbines ver uit de kust. Variant 6a 

kent de laagste investeringskosten in de basisinvulling. Het verschil in investeringen met de varianten 3, 4 en 

5 is met minder dan een procent in de basisinvulling echter klein. De varianten 1 en 2 kennen wel beduidend 

hogere investeringskosten. In de ontwikkelingsinvulling kennen met name de varianten 4, 5 en 6 lagere in-

vesteringskosten. Deze zijn dan ongeveer een miljard Euro goedkoper dan de eerst volgende variant.  

 

Wordt gekeken naar de netto contante waarde van de totale investeringen, inclusief herinvesteringen, over 

de gehele zichtperiode, dan blijft de verhouding tussen de varianten ongeveer gelijk. Door een verschil in 

optimale fasering is variant 4a in de basisinvulling in NCW iets minder duur dan variant 6a, terwijl zonder 

verdiscontering variant 6a iets minder duur is. Over het geheel gezien zijn de verschillen tussen de varianten 

4a, 5a en 6a nihil en zijn de investeringen in NCW uitgedrukt € 1 mld. tot € 1,7 mld. lager dan varianten 1 en 

2 (afhankelijk van de gekozen invulling). In de basisinvulling is variant 3a ongeveer gelijk qua kostenniveau, 

in de ontwikkelingsinvulling is deze variant ongeveer € 800 mln. duurder dan de varianten met de laagste 

investeringskosten.  
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Figuur 3.1 Investeringen a-varianten (in mln. € NCW) 

 

 

Procedurele kosten die eventueel gemaakt zouden moeten worden voor het niet doorgaan van ronde-2 ver-

gunningen zijn niet meegenomen in de varianten. Vooral in variant 3 en in mindere mate in variant 4 kan dit 

een kostenverhogende factor zijn.  

 

Tabel 3.2 Knelpunten basisinvulling met verleende vergunningen in ronde 2 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Knelpunten 

basisinvulling 
0 0 6 1 0 0 

Knelpunten 

ontwikkelingsin-

vulling 

0 0 6 1 0 0 
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Kosten geluidwerende maatregelen heien in het ECN model 

In het ECN model wordt verondersteld dat er geluidwerende maatregelen worden genomen bij het heien van monopiles. 

Deze geluidwerende maatregelen worden genomen om negatieve ecologische effecten tijdens de bouw te mitigeren en 

verhogen de kosten. In het model wordt verondersteld dat de bouwkosten met 30 procent toenemen. Op de totale in-

vesteringskosten van een windmolenpark met monopiles leidt het gebruik van deze geluidswerende maatregelen tot 1,5 

procent hogere kosten. Dit komt overeen met een kostprijsstijging van de energieproductie van 0,2 cent per kWh.  

 

Niet alle parken maken gebruik van monopiles. Ook kan het voorkomen dat door de prijsopslag voor geluidreductie van 

monopiles een ander type fundering (met bijbehorend ander type turbine) voordeliger is. De invloed van het gebruik van 

geluidswerende maatregelen bij heien, verschilt daarom per variant.  

 

In variant 1 leiden de geluidsreducerende maatregelen er bijvoorbeeld toe dat in vrij veel gevallen een ander type turbi-

ne en fundering wordt gebruikt. De totale investeringskosten nemen met 1,6 procent toe, maar daar staat een 0,8 pro-

cent hogere stroomproductie tegenover door het gebruik van efficiëntere turbines. In variant 5b wordt in de meeste 

gevallen niet voor een ander type fundering gekozen, omdat gebruik van monopiles ook inclusief de geluidswerende 

maatregelen leidt tot de goedkoopste wijze van energieopwekking. In deze variant zijn de investeringskosten 1,4 pro-

cent hoger dan zonder geluidswerende maatregelen, maar wordt er zo goed als geen extra stroom geproduceerd.  

 

Gemiddeld genomen worden varianten ongeveer 1,5 procent duurder door het gebruik van geluidswerende maatrege-

len. Voor de overheidssubsidie betekent dit circa 30 tot 35 miljoen Euro per jaar aan kosten (ca. 300 tot 350 mln. Euro 

in NCW, een stijging van 1,8 procent). Daar staat soms een hogere stroomproductie tegenover, maar soms ook niet. De 

benodigde subsidie per kWh wordt 0,13 tot 0,20 cent hoger door het gebruik van geluidwerende maatregelen.  

 

Indien binnen de 12-mijlszone wordt gebouwd kunnen de kosten van de varianten fors dalen. Dichter bij de 

kust bouwen is immers minder duur. Behalve beleid omtrent de 12-mijlsgrens, speelt ook de ecologisch be-

schikbare ruimte een rol in het al dan niet mogelijk maken van windmolenparken dicht bij de kust.  

 

Tabel 3.3 Investeringen (in mln. € NCW) voor de a- en b-varianten 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Investeringen 

basisinvulling 
-€ 19.875  -€ 19.820  -€ 19.008  -€ 18.932  -€ 18.960  -€ 18.942  

Investeringen 

ontwikkelingsin-

vulling 

-€ 19.688  -€ 19.371  -€ 18.823  -€ 18.066  -€ 17.905  -€ 18.043  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Investeringen 

basisinvulling 
 -€ 19.343  -€ 18.968  -€ 18.894  -€ 18.928  -€ 18.791  

Investeringen 

ontwikkelingsin-

vulling 

 -€ 18.500  -€ 18.080  -€ 17.411  -€ 17.243  -€ 17.534  

 

In de basisinvulling is het verschil tussen de a- en b-varianten beperkt. De beperkte ecologische ruimte leidt 

ertoe dat er niet meer ruimte vrijkomt dicht bij de kust als er ook binnen de 12-mijlszone gebouwd mag wor-
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den. Alleen voor variant 2 geldt in de basisinvulling dat het verschil tussen wel of niet binnen de 12-mijlszone 

kunnen bouwen fors scheelt in de investeringskosten. In de ontwikkelingsinvulling is het verschil tussen de a- 

en b-varianten wel groot. De investeringskosten van de b-varianten zijn dan ongeveer € 500 mln. tot € 800 

mln. lager dan van de a-varianten.  

3.2 Exploitatiekosten 

Exploitatiekosten hangen van een aantal factoren af. Allereerst is de afstand tot de havens van belang, om-

dat onderhoud meer tijd vergt als de afstand tot de haven groter is. Ook het aantal vollasturen, het aantal 

uren dat een turbine draait omgerekend in uren op vol vermogen, is bepalend voor de exploitatiekosten. Hoe 

vaker en hoe harder een turbine draait, hoe hoger de slijtage en hoe meer onderhoud benodigd is. Een turbi-

ne op een locatie met een hogere gemiddelde windsnelheid heeft daarmee hogere onderhoudskosten. Ui-

teraard levert deze hogere windsnelheid ook extra opbrengsten op in de vorm van extra stroomproductie. 

Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 

 

Vollasturen 

Een windturbine levert niet 100 procent van de tijd zijn maximale vermogen. Als het zacht waait draait de turbine niet of 

langzaam en leveren de turbines maar een deel van hun vermogen. Waait het te hard, dan kunnen turbines ook worden 

stilgezet. Omdat de windsnelheid per locatie verschilt, verschilt daarmee ook de energie die een windturbine opwekt per 

locatie. Bovendien zijn door onderhoud de turbines niet 100 procent van de tijd beschikbaar. De beschikbaarheid van 

turbines is 85 tot 95 procent.  

 

Een vollastuur is het equivalent voor een turbine die een uur op vol vermogen draait. Een 5 MW turbine die een uur op 

vol vermogen draait, levert 5 MWh aan stroom. Een vollastuur voor een 5 MW turbine is daarmee gelijk aan 5 MWh. Een 

5 MW turbine die door een lage windsnelheid 50 procent van zijn vermogen levert, moet twee uur draaien om één vol-

lastuur te leveren.  

 

ECN heeft op basis van haar eigen ontwikkelde windatlas de windsnelheid en daarmee het aantal vollasturen van wind-

turbines per gebied bepaald. Deze ligt ongeveer tussen de 3.000 en 4.000 vollasturen per jaar. Bij bepaling van de 

vollasturen is ook rekening gehouden met type turbines, kabelverliezen en het „zog-effect‟. Omdat er 8760 uur in een 

jaar zitten, ligt het rendement van windturbines op zee daarmee tussen de 35 en 45 procent. 

 

Op basis van gegevens van ECN6 is bepaald welke factoren in welke mate van invloed zijn op de onder-

houdskosten. Voor het onderhoud is, evenals voor de investeringen, ook een leercurve voor kostendalingen 

in de tijd gebruikt. Naarmate de techniek zich verder ontwikkelt worden de turbines betrouwbaarder en is er 

minder onderhoud nodig. Ook hier wordt uitgegaan van een daling van 20% voor turbines die in 2020 zijn 

gebouwd en 33% voor turbines die in 2040 zijn gebouwd7.  

 

                                                           
6 Bron achtergrondgegevens is vertrouwelijk 

7 ECN 
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Tabel 3.4 Jaarlijkse exploitatiekosten a-varianten windmolenpark (in mln. € niet verdisconteerd, in constante 

prijzen)8 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Onderhoud 

basisinvulling 
-€ 653  -€ 652  -€ 645  -€ 638  -€ 636  -€ 626  

Onderhoud 

ontwikkelingsin-

vulling 

-€ 653  -€ 643  -€ 638  -€ 616  -€ 612  -€ 607  

 

De jaarlijkse onderhoudskosten lopen uiteen van € 626 mln. in variant 6a tot € 653 mln. in variant 1 in de 

basisinvulling. Wanneer dit netto contant wordt bekeken over de gehele zichtperiode van de MKEA is het 

verschil in onderhoudskosten tussen de varianten 1 en 6a ongeveer een € 300 mln. Dit heeft zowel te ma-

ken met de kortere vaarafstand als het lagere aantal vollasturen in variant 6a ten opzichte van variant 1. In 

de ontwikkelingsinvulling loopt het verschil in onderhoudskosten tussen variant 1 en variant 6a op tot een 

half miljard Euro.  

 

Figuur 3.2 Exploitatiekosten basisinvulling (in mln. € NCW) 

 

 

Omdat de windmolenparken in de b-varianten dichter bij de kust kunnen worden geplaatst, is het onderhoud 

in de b-varianten iets goedkoper. De windsnelheid is lager en de afstand tot de haven korter.  

 

                                                           
8 Het gaat hierbij om de jaarlijkse kosten tijdens de eerste levenscyclus van de variant als alle parken zijn gebouwd. Bij 

latere herinvesteringen zijn de jaarlijkse kosten lager als gevolg van kostendalingen. 
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Tabel 3.5 Exploitatiekosten (in mln. € NCW) voor de a- en b-varianten 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Onderhoud 

basisinvulling 
-€ 7.643  -€ 7.628  -€ 7.557  -€ 7.460  -€ 7.439  -€ 7.339  

Onderhoud 

ontwikkelingsin-

vulling 

-€ 7.638  -€ 7.536  -€ 7.476  -€ 7.219  -€ 7.181  -€ 7.131  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Onderhoud 

basisinvulling 
 -€ 7.497  -€ 7.536  -€ 7.460  -€ 7.437  -€ 7.344  

Onderhoud 

ontwikkelingsin-

vulling 

 -€ 7.352  -€ 7.304  -€ 7.055  -€ 7.043  -€ 7.017  

 

De onderhoudskosten in de b-varianten zijn lager dan in de a-varianten. Met name in de ontwikkelingsinvul-

ling is dit verschil zichtbaar. In de basisinvulling is de ecologische ruimte dicht bij de kust immers beperkt. De 

lagere onderhoudskosten komen deels doordat de stroomproductie in de b-varianten lager ligt. Exploitatie-

opbrengsten zijn daarmee ook lager, zoals in de volgende paragraaf wordt besproken.  

3.3 Exploitatieopbrengsten 

De exploitatieopbrengsten zijn volledig afhankelijk van de stroomproductie. Hoe hoger de gemiddelde wind-

snelheid in een gebied, hoe hoger het aantal vollasturen en daarmee de stroomproductie. Hoewel in iedere 

variant 6.000 MW aan vermogen staat opgesteld, is de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie dus 

niet even groot in iedere variant.  

 

De geproduceerde energie wordt gewaardeerd tegen een elektriciteitsprijs van 6,6 cent per kilowattuur. Dit is 

gedaan om consistentie te houden met de berekening van de benodigde subsidie, waarbij door ECN aan een 

elektriciteitsprijs wordt vastgehouden van 6,6 cent. Deze ligt iets boven de huidige marktprijs en komt onge-

veer overeen met de verwachte marktprijs tussen 2020 en 20309 bij een CO2-prijs  van € 35/ton. Bij een 

hogere CO2-prijs gaat de elektriciteitsprijs ook omhoog, wat leidt tot hogere exploitatieopbrengsten.   

 

Omdat windenergie zich niet kan aanpassen aan de variabele marktvraag, wordt een zogenaamde onbalans-

korting van 7 procent ingehouden op deze 6,6 cent. De productie van windenergie kan niet worden stopgezet 

op momenten dat er geen vraag naar is of worden verhoogd als de vraag toeneemt. Producenten van wind-

energie kunnen ook niet van te voren goed aangeven hoe veel zij op de markt zullen brengen. Andere centra-

les zullen hun productie moeten aanpassen, of overschotten van energie moeten ergens worden opgeslagen. 

Deze verstoring tussen vraag en aanbod die windenergie met zich meebrengt, leidt ertoe dat de prijs die de 

exploitanten voor deze energie ontvangen lager ligt dan voor andere vormen van energieopwekking.  

 

                                                           
9 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen. In het UR-GE (updated reference – global economy) scenario ligt de 

baseload energieprijs tussen de 6 en 6,6 cent per kwh. In het hoge prijzen scenario ligt deze tussen de 7 en 7,6 cent 

per kwh. Alleen het GE WLO scenario heeft een update gekregen. Overige scenario‟s zijn niet aangepast.  
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Tabel 3.6 Jaarlijkse energieproductie en opbrengsten a-varianten bij voltooide aanleg 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Productie Gwh/ 

jaar basis 
21.184 21.189 21.001 20.835 20.866 20.584 

Opbrengsten 

mln.€/jaar basis 
€ 1.300  € 1.301  € 1.289  € 1.279  € 1.281  € 1.263  

Productie Gwh/ 

jaar ontw. 
21.416 21.220 20.998 20.371 20.324 20.216 

Opbrengsten 

mln.€/jaar ontw. 
€ 1.314  € 1.302  € 1.289  € 1.250  € 1.247  € 1.241  

 

In de verschillende varianten wordt ongeveer 20,6 tot 21,4 TWh per jaar aan stroom opgewekt door wind-

energie op zee. Dit is ongeveer 17 procent van de huidige vraag naar elektriciteit10. De varianten met de 

hoogste investeringskosten wekken de meeste stroom op. Dit komt doordat deze varianten meer turbines ver 

weg van de kust hebben staan, wat duurder is, maar waar het ook gemiddeld harder waait.  

 

Verschil tussen vermogen en opgewekte energie 

In deze MKEA wordt uitgegaan van een geplaatst vermogen van 6.000 MW. Dit geplaatste vermogen draagt niet in iede-

re variant in gelijke mate bij aan het behalen van de doelstelling om 20 procent van de energieopwekking duurzaam te 

maken. Door een verschil in windsnelheid en daarmee het aantal vollasturen, wordt in de ene variant meer energie 

geproduceerd dan in de andere variant. In de varianten met de laagste investeringskosten, wordt ook de minste hoe-

veelheid stroom geproduceerd. Per kWh vindt deze productie wel tegen de laagste kosten plaats (indirecte en externe 

effecten niet meegenomen). 

 

Bij berekeningen van de stroomproductie zijn kabelverliezen meegenomen. Verder weg gelegen gebieden 

gebruiken langere kabels en verliezen daarmee meer energie. Dit kabelverlies ligt ongeveer tussen de 2 en 4 

procent. Naast kabelverliezen hebben turbines in de verder weggelegen gebieden ook een lagere beschik-

baarheid, doordat onderhoud minder snel kan plaatsvinden. Ondanks deze effecten leidt de hogere wind-

snelheid in de gebieden ver van de kust wel tot hogere netto energieopbrengsten. In alle gebieden is ook 

rekening gehouden met het zog-effect (zie kader pagina 11). Met name de gebieden dicht bij de kust in vari-

ant 6 hebben te maken met behoorlijke zog-verliezen, waardoor deze variant gepaard gaat met de laagste 

productie van windenergie.  

 

                                                           
10 Statline.cbs.nl: de vraag naar energie in 2008 bedroeg ongeveer 124 TWh 
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Zog-effect en optimalisaties in dichtheid van gebieden 

In de varianten wordt van een dichtheid van 6 MW per km2 uitgegaan. Het is mogelijk hier optimalisaties in aan te bren-

gen. Productiekosten van windenergie liggen op dit moment tussen 15,5 en 19 cent per kWh. Het is mogelijk meer 

turbines per vierkante kilometer te plaatsen in goedkopere gebieden. Gevolg hiervan is dat het zog-verlies toeneemt. 

Het rendement van de turbines neemt af, waarmee de kostprijs per kWh stijgt. Pas wanneer er 12 tot 16 MW per km2 in 

de goedkopere gebieden staat, een twee- tot bijna verdrievoudiging van het aantal turbines, ligt ook hier de prijs rond de 

19 cent per kWh. Het is goed mogelijk dat een hogere dichtheid in de goedkopere gebieden leidt tot een goedkopere 

stroomopwekking, dan wanneer deze turbines naar de duurdere gebieden worden verplaatst. Hierin zal een evenwicht 

moeten worden gezocht. Het plaatsen van een extra turbine leidt er immers toe dat andere turbines in het park minder 

rendabel worden, doordat ze minder wind vangen.  

 

In deze MKEA is een dergelijke optimalisatieslag nog niet gemaakt. Op het moment dat is gekozen een bepaalde variant 

te gaan realiseren, is het aan te bevelen deze mogelijkheid voor optimalisatie verder te bestuderen. 

 

Figuur 3.3 Exploitatieopbrengsten a-varianten (in mln. € NCW) 

 

 

In netto contante waarden is het verschil tussen de variant met de hoogste en de laagste energieopbreng-

sten ongeveer € 450 mln. in de basisinvulling en € 1 mld. in de ontwikkelingsinvulling. Dit verschil is niet 

voldoende om te compenseren voor het verschil in onderhouds- en investeringskosten van ongeveer € 1,2 

mld. in de basisinvulling of € 2,2 mld. in de ontwikkelingsinvulling. Hoewel de energieproductie verder op zee 

hoger ligt, is het voor investeerders aantrekkelijker te investeren in energiegebieden dicht bij de kust.  

 

In de meeste varianten ligt de energieproductie lager in de ontwikkelingsinvulling dan in de basisinvulling. 

Meer parken dicht bij de kust betekent een lagere windsnelheid en een groter zog-effect. In de varianten 1 

en 2a wordt er in de ontwikkelingsinvulling juist meer geproduceerd. Wanneer de uitgangspunten bij de (be-
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rekeningen van de) instandhoudingsdoelstellingen voor de kleine mantelmeeuw worden losgelaten, dan  

betekent dat er extra windrijke gebieden zijn te benutten. 

 

Doordat in de b-varianten meer ruimte dicht voor de kust beschikbaar is, zijn de exploitatieopbrengsten lager 

(evenals de exploitatie- en investeringskosten). Dit is alleen in de ontwikkelingsinvulling het geval waarbij er 

ook daadwerkelijk meer ruimte dicht bij de kust beschikbaar komt. In de basisinvulling zijn de exploitatieop-

brengsten vaak zelfs iets hoger dan in de a-varianten. Er kunnen binnen de ecologische ruimte niet (veel) 

meer turbines dicht bij de kust worden geplaatst, maar ze kunnen wel op gunstigere locaties worden ge-

plaatst waarbij ook zog-effecten kunnen worden beperkt.  

 

Tabel 3.7 Exploitatieopbrengsten (in mln. € NCW) voor de a- en b-varianten 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Exploitatieop-

brengsten basis 
€ 16.373  € 16.375  € 16.220  € 16.074  € 16.100  € 15.900  

Exploitatieop-

brengsten ontw. 
€ 16.540  € 16.386  € 16.208  € 15.722  € 15.696  € 15.626  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Exploitatieop-

brengsten basis 
 € 16.219  € 16.231  € 16.100  € 16.115  € 15.954  

Exploitatieop-

brengsten ontw. 
 € 16.008  € 15.818  € 15.318  € 15.307  € 15.356  

 

In de basisinvulling is het verschil in exploitatieopbrengsten tussen de a- en b-varianten beperkt. In de ont-

wikkelingsinvulling zijn de exploitatieopbrengsten van de b-varianten € 300 tot € 400 mln. euro lager dan 

van de a-varianten. Voor alle b-varianten zijn de exploitatieopbrengsten lager in de ontwikkelingsinvulling dan 

in de basisinvulling. De exploitatieopbrengsten van varianten 4b en 5b met de ontwikkelingsgerichte invulling 

liggen € 800 mln. lager dan met de basisinvulling. Tegenover deze lagere opbrengsten staan ook fors lagere 

kosten, die ruimschoots opwegen tegen de lagere energieproductie. Exploitatiekosten liggen in deze varian-

ten € 400 mln. (NCW) lager en investeringskosten € 1,5 - 1,7 mld. (NCW) lager, zoals in paragraaf 3.1 en 3.2 

reeds besproken. De kosten per geproduceerde kWh zijn daarmee ongeveer 1,2 cent lager dan in de basis-

opstelling.  

 

Wil men in alle varianten net zoveel bijdragen aan de 20 procent duurzame energieproductie-doelstelling in 

2020 als in varianten 1 en 2a gebeurt, dan zullen in de overige varianten elders nog extra maatregelen ge-

nomen moeten worden. Varianten 1 en 2a blijven de hoogste exploitatie- en investeringskosten behouden, 

maar wanneer naar gelijke energieproductie wordt gekeken is het verschil tussen de varianten kleiner dan 

wanneer naar gelijke hoeveelheid geplaatst vermogen wordt gekeken.  

 

3.4 Subsidie 

Windenergie kan momenteel nog niet rendabel worden opgewekt. De kosten van investeringen en exploitatie 

wegen nog niet op tegen de opbrengsten van windenergie. De opbrengsten uit energieproductie zijn ruim 9 

tot 11 miljard euro te laag om de kosten van windenergie te dekken (zie tabel 3.8). Om investeringen in 
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windenergie op zee te laten plaatsvinden zijn daarom subsidies benodigd. De subsidies zijn kosten voor de 

overheid, maar opbrengsten voor de windenergiesector. Indien de windenergiesector volledig bestaat uit 

Nederlandse bedrijven, wat in de basisberekening als uitgangspunt is genomen, zijn deze kosten en 

opbrengsten in termen van maatschappelijke effecten tegen elkaar weg te strepen. Wanneer het buitenland-

effect wel wordt meegenomen (zie gevoeligheidsanalyses in hoofdstuk 6) dan leiden de overheidssubsidies 

wel tot netto kosten voor de Nederlandse samenleving.  

 

Tabel 3.8 Saldo investeringen en exploitatie a-varianten (in mln. € NCW)  

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Investeringen basis -€ 19.875  -€ 19.820  -€ 19.008  -€ 18.932  -€ 18.960  -€ 18.942  

Exploitatiekosten 

basis 
-€ 7.643  -€ 7.628  -€ 7.557  -€ 7.460  -€ 7.439  -€ 7.339  

Exploitatieop-

brengsten basis 
€ 16.373  € 16.375  € 16.220  € 16.074  € 16.100  € 15.900  

Totaal saldo basis -€ 11.145  -€ 11.073  -€ 10.345  -€ 10.318  -€ 10.298  -€ 10.381  

Investeringen ontw. -€ 19.688  -€ 19.371  -€ 18.823  -€ 18.066  -€ 17.905  -€ 18.043  

Exploitatiekosten 

ontw. 
-€ 7.638  -€ 7.536  -€ 7.476  -€ 7.219  -€ 7.181  -€ 7.131  

Exploitatieop-

brengsten ontw. 
€ 16.540  € 16.386  € 16.208  € 15.722  € 15.696  € 15.626  

Totaal saldo ontw. -€ 10.786  -€ 10.522  -€ 10.091  -€ 9.564  -€ 9.390  -€ 9.548  

 

Subsidies worden betaald per opgewekte kWh stroom11. Het verschil in kostprijs van een kWh stroom uit 

windenergie en de marktprijs van een kWh stroom, moet worden afgedekt door de subsidie. De kostprijs 

hangt af van een aantal factoren: 

 De investerings- en exploitatiekosten. Hoe hoger de investerings- en exploitatiekosten, hoe hoger de 

kostprijs per kWh. Vanwege verwachte kostendalingen gaat de kostprijs op termijn omlaag. 

 De stroomproductie: hoe hoger de stroomproductie, hoe lager de kostprijs per kWh. Investerings- en 

exploitatiekosten worden immers uitgespreid over meer geproduceerde kWh.  

 De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen van investeerders. Op eigen vermogen lopen inves-

teerders een hoger risico dan op vreemd vermogen en is het benodigde rendement groter12. Tot 2020 

wordt gerekend met een verhouding van 40% eigen vermogen en 60% vreemd vermogen. Op het eigen 

vermogen wordt een te behalen rendement van 15% verondersteld, op vreemd vermogen is dit 5%. Na 

2020 verwacht ECN dat een eigen vermogen van 25% voldoende is, doordat het risico voor externe fi-

nanciers kleiner wordt naarmate de techniek zich verder ontwikkelt.  

 

De kostprijs van windenergie op zee varieert tussen de 13,5 en 19 cent per kWh, afhankelijk van het gebied 

waarin en tijdstip waarop geïnvesteerd wordt. Bij een energieprijs van 6,6 cent per kWh, betekent dit dat er 

ongeveer 7 tot 13 cent subsidie benodigd is per geproduceerde kWh. Jaarlijks leidt dit tot de volgende subsi-

diebedragen.  

 

                                                           
11 Uitgangspunt ECN, en huidig subsidiebeleid: www.senternovem.nl/duurzameenergie/subsidie/bedrijven.asp 

12 Uitgangspunt ECN 
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Tabel 3.9 Subsidie a-varianten (basis en ontwikkelingsgerichte invulling) niet verdisconteerd (in mln. €, con-

stante prijzen)13  

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Subsidie/jaar basis -€ 1.983  -€ 1.972  -€ 1.885  -€ 1.862  -€ 1.860  -€ 1.859  

Totale subsidie 

basis 
-€ 29.741  -€ 29.576  -€ 28.276  -€ 27.933  -€ 27.903  -€ 27.880  

Subsidie/jaar 

ontwikkeling 
-€ 1.941  -€ 1.895  -€ 1.838  -€ 1.740  -€ 1.717  -€ 1.735  

Totale subsidie 

ontwikkeling 
-€ 29.114  -€ 28.431  -€ 27.563  -€ 26.101  -€ 25.749  -€ 26.023  

 

Jaarlijks zal er tussen de 1,7 en 2 miljard Euro subsidie moeten worden verstrekt om investeringen in wind-

energie plaats te laten vinden. Dit bedrag is benodigd voor het totaal van 5772 MW en omvat dus ook de 

subsidies die benodigd zijn voor de 950 MW aan ronde 2 windparken14. Deze subsidies worden gegeven 

voor een periode van vijftien jaar. Voor de periode daarna is verondersteld dat er geen subsidies meer wor-

den verleend voor windenergie. Voor varianten 4a, 5a en 6a is het minste subsidie benodigd in de basisinvul-

ling. In de ontwikkelingsinvulling kent 5a de laagste subsidiekosten. Dit komt door twee factoren: allereerst is 

de kostprijs per kWh in deze varianten het laagste, daarnaast wordt in deze varianten het minste stroom 

opgewekt. Het verschil in subsidie is ongeveer 12 procent tussen de goedkoopste en duurste variant. Bij een 

gelijke stroomproductie middels windenergie op zee zou dit worden teruggebracht naar ongeveer 7 procent.   

 

Figuur 3.4 Subsidies a-varianten (in mln. € NCW, looptijd 15 jaar) 

 

 

 

                                                           
13 Het gaat om jaarlijkse subsidie als alle parken voltooid zijn in 2020. In totaal wordt een park 15 jaar gesubsidieerd. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie is meegenomen dat parken daarna nog 5 jaar stroom produceren.  

14 Uit de berekeningen van ECN volgt dat voor deze 950 MW ruim € 400 mln. per jaar subsidie nodig is. Dit is meer dan 

de € 300 mln. die jaarlijks beschikbaar is gesteld voor ronde 2.  
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Het totale subsidiebedrag varieert (verdisconteerd) tussen ongeveer 12,5 en 14,5 miljard euro, afhankelijk 

van de gekozen variant en invulling. Dit dekt het exploitatietekort (zoals berekend in de MKEA) van 9 tot 11 

miljard ruimschoots. Dit heeft te maken met het verschil tussen het gehanteerde rendement voor investeer-

ders waarmee de hoogte van de subsidie wordt bepaald en de discontovoet die in de MKEA wordt gehan-

teerd (zie kader). Het exploitatietekort uit de businesscase15 waarmee de subsidie wordt berekend, is groter 

dan in de MKEA, door een verschil in gehanteerde discontovoeten.  

 

Waarom de subsidie het exploitatietekort in de MKEA overstijgt 

Het exploitatietekort van de MKEA is gelijk aan het verschil tussen de exploitatieopbrengsten en de exploitatiekosten + 

investeringskosten. De overheidssubsidie is bedoeld om dit verschil af te dekken, zodat bedrijven willen investeren in 

windenergie op zee. In de MKEA is de subsidie groter dan het weergegeven exploitatietekort. Dit komt doordat alle geld-

stromen in de MKEA tegen 5,5 procent worden verdisconteerd. Investeerders in windenergie worden verondersteld een 

discontovoet van 15 procent te hanteren voor het eigen vermogen dat zij investeren in windenergie (40 procent van de 

totale investeringen). Risico‟s van het investeren in een nieuwe techniek en het behalen van een commercieel rende-

ment leiden tot een hogere discontovoet dan gebruikt wordt in een MKEA. Investeerders waarderen daardoor de exploi-

tatieopbrengsten, die pas na de investeringsperiode optreden, lager dan in de MKEA gebeurt. Het exploitatietekort is 

voor de exploitanten daardoor groter dan uit de MKEA blijkt, waardoor de benodigde subsidie hoger is dan het exploita-

tietekort in de MKEA. Zouden exploitanten een gelijke discontovoet hanteren als in de MKEA gebeurt, dan zou de ver-

strekte subsidie exact gelijk zijn aan het exploitatietekort.  

 

In de b-varianten is de benodigde subsidie lager dan in de basisinvulling. Evenals voor de overige effecten 

geldt dat met name in de ontwikkelingsinvulling de verschillen fors zijn.  

 

Tabel 3.10 Subsidies (in mln. € NCW) voor de a- en b-varianten 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Subsidies basis € 14.382  € 14.305  € 13.699  € 13.520  € 13.515  € 13.536  

Subsidies ontw. € 14.118  € 13.798  € 13.381  € 12.719  € 12.557  € 12.701  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Subsidies basis  € 13.844  € 13.621  € 13.462  € 13.468  € 13.350  

Subsidies ontw.  € 13.036  € 12.767  € 12.216  € 12.070  € 12.285  

 

De benodigde subsidie is circa 0,5 mld. (in NCW) lager voor de b-varianten dan voor de a-varianten in de 

ontwikkelingsgerichte invulling. In de basisinvulling is er alleen een duidelijk verschil tussen da a- en b-

varianten voor de varianten 2 en 6. 

                                                           
15 ECN, cashflow model 
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4 Indirecte effecten/effecten overige partijen 

4.1 Olie- en gasproductie 

Mogelijke effecten olie en gas: 

 De bereikbaarheid van bestaande platforms neemt af 

 Nieuw aan te boren velden worden onbereikbaar 

 Meerkosten om nieuwe velden te kunnen exploiteren 

 

Beschrijving effecten 

Op diverse plekken in het Nederlandse deel van de Noordzee vindt olie- en gaswinning plaats, of bevinden 

zich nog niet gewonnen olie- en gasvelden. Op bijna 150 locaties in de Noordzee zijn boorplatforms aanwe-

zig16. De komst van windmolenparken kan gevolgen hebben voor diverse olie- en gaswinningplaatsen . 

 

De varianten zijn zo vormgegeven dat de exploitatie van bestaande olie- en gasvelden niet noemenswaardig 

in het geding komt. Wel kunnen toekomstige platforms slechter bereikbaar worden door windmolenparken in 

de nabijheid. Dit geldt met name voor platforms die per helikopter bereikbaar moeten zijn. Normaliter mag er 

in een straal van 5 nautische mijl rondom een dergelijk platform niet worden gebouwd. Gebeurt dit wel, dan 

zijn platforms niet onder alle weersomstandigheden goed bereikbaar. Hierdoor kan het zijn dat de productie 

langer stil komt te liggen in geval van storingen. Ook kan het voorkomen dat werknemers minder snel kun-

nen worden afgelost dan gepland. In de varianten is zodanig rekening gehouden met bestaande platforms, 

dat de veranderingen in de bereikbaarheid beperkt zijn. Middels een goede inpassing kunnen deze verande-

ringen verder worden vermeden. De uiteindelijke bereikbaarheidsbeperkingen en de daarmee samenhan-

gende kosten zijn onbekend. Daarom zijn hier in de MKEA geen kosten voor opgenomen17. Wel is per variant 

aangegeven hoeveel platforms te maken kunnen krijgen met een beperktere bereikbaarheid. 

 

Naast de velden die momenteel worden geëxploiteerd, bestaan er met behulp van seismiek geïdentificeerde 

potentiële voorraden (de zogenaamde prospects) en zijn er gebieden waarin het verkennende onderzoek 

naar olie- en gasvoorraden nog niet is afgerond. Van de prospects is redelijk goed aan te geven wat de om-

vang hiervan zal zijn18. Ook is in te schatten in hoeverre deze economisch rendabel zijn te exploiteren. Voor-

dat prospects gewonnen kunnen worden, zullen proefboringen plaatsvinden. Deze proefboringen zijn niet 

altijd succesvol. In de MKEA is rekening gehouden met de faalkans dat een prospect niet winbaar blijkt te 

zijn. Door het verschuiven van scheepvaartroutes en de aanleg van windmolenparken kan overlapping met 

een aantal prospects optreden. In sommige gevallen zijn prospects als onbereikbaar en daarmee verloren 

beschouwd. In een aantal gevallen is het mogelijk (tegen meerkosten) schuin te boren om zo toch een 

                                                           
16 http://www.waddenzeesites.nl/asp/getecomare.asp?hrec=6645344&language=Dutch 

17 Het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat de kosten onbekend zijn, maar, in vergelijking tot de wel gemo-

netariseerde gederfde inkomsten, waarschijnlijk beperkt zullen zijn. 

18 Het ministerie van Economische Zaken levert op basis van berekeningen van TNO gegevens voor dit onderdeel van de 

MKEA. Gezien de vertrouwelijke aard van de prospects, kan niet nauwkeurig worden aangegeven welk gebied de groot-

ste effecten veroorzaakt.   
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prospect te kunnen bereiken. In de MKEA zijn de meerkosten van het schuin boren meegenomen, evenals de 

gederfde inkomsten van prospects die niet meer aangeboord kunnen worden. 

 

In deze MKEA zijn alleen de prospects meegenomen die bij het ministerie van Economische Zaken bekend 

zijn19 en waarvan de netto contante waarde positief is ingeschat. Dit is een beperkt deel van alle prospects. 

Maar omdat het niet waarschijnlijk is dat onrendabele voorraden zullen worden gewonnen, worden deze niet 

meegenomen. 

 

Een complexiteit is dat naarmate de olieprijzen stijgen, het langer rendabel blijft om restvoorraden te exploi-

teren. Momenteel laat men 10 tot 20% van de voorraad onbenut omdat het te kostbaar wordt om deze om-

hoog te halen. Een hogere olieprijs leidt ertoe dat dit wel rendabel wordt. Bovendien ontstaan er ook nieuwe 

technieken, zoals het „verstromen‟ van voorraden (een elektriciteitscentrale op de locatie van het platform), 

die het langer rendabel kunnen maken om olie en gas omhoog te halen. De nabijheid van een windmolen-

park maakt deze laatste optie aantrekkelijk, aangezien de infrastructuur voor het elektriciteitstransport dan 

al aanwezig is. Hiermee kunnen de „stranded fields‟ (aangetoonde voorraden die niet exploitabel werden 

geacht) toch rendabel worden en kunnen ook de bijna leeg geëxploiteerde velden opnieuw of langer worden 

gebruikt. Windenergie op zee en de koppeling met het elektriciteitsnet kan daarmee ook voordelen voor de 

gas- en olie-industrie hebben. Omdat niet duidelijk is in welke mate deze technieken zullen worden toegepast 

en welke economische effecten hierdoor kunnen optreden, is hier in de berekeningen geen rekening mee 

gehouden. 

 

CO2-opslag 

Indien een veld niet meer exploitabel is, kan het nog steeds een waarde vertegenwoordigen. Het kabinet heeft de doel-

stelling om vanaf 2020 grootschalige CO2-opslag plaats te laten vinden in de lege gas- en olievelden in zee. Omdat de 

windmolenparken in deze MKEA niet conflicteren met de exploitatie van bestaande platforms, geldt hetzelfde voor de 

mogelijkheden van CO2-opslag. 

 

Olieprijzen 

Om rekening te houden met de verwachting dat het met toekomstige technieken mogelijk is meer olie ren-

dabel uit de bodem te kunnen halen, is bij de voorspelling van de economisch winbare voorraden gerekend 

met een modelmatige olieprijs van $100 per vat. Dit ligt boven de huidige marktprijs, de verwachte middel-

lange termijn marktprijs van $6520 en de verwachte lange termijn marktprijs van $8021 in het UR-GE scena-

rio dat ook voor de CO2- en elektriciteitsprijs wordt gehanteerd. Bij een olieprijs van $80 vindt echter een 

onderschatting plaats van de verwachting van winbare voorraden. Veel voorraden die momenteel niet renda-

bel te exploiteren zijn bij $80 per vat, kunnen met vernieuwde technieken wel rendabel worden geëxploiteerd 

bij deze prijs. Bij een prijs van $80 in het model van TNO en het ministerie van Economische Zaken worden 

deze voorraden dan niet meegenomen, terwijl ze wel een waarde vertegenwoordigen. Door in het model te 

                                                           
19 Olie- en gasmaatschappijen melden jaarlijks op basis van artikel 113 Mijnbouwbesluit prospects aan bij het ministerie 

van Economische Zaken. 

20 CPB (2007), Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011 

21 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen 
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rekenen met een olieprijs van $100, worden deze voorraden nu wel als rendabel aangeduid. De verwachting 

van het ministerie van Economische Zaken en de olie- en gassector is dat de berekening van rendabel te 

winnen voorraden zo beter in de buurt komt van een feitelijke olieprijs van $80 per vat, dan wanneer een 

prijs van $80 in het model wordt gehanteerd. De gehanteerde euro-dollarkoers is 1 Euro = 1,45 dollar  

 

 

Olie en gasprijzen in verschillende studies 

In MKBA naar offshore windenergie van het CPB uit 2005, werd er nog van uitgegaan dat de hoge olieprijs tijdelijk was 

en zou gaan dalen op de lange termijn. Het CPB rekende met prijzen van 23 – 28 dollar per vat, welke ook in de WLO 

scenario‟s worden gehanteerd. Het CPB heeft wel gevoeligheidsanalyses gedaan met prijzen boven de 40 dollar per vat. 

Inmiddels verwacht het CPB dat de WLO scenario‟s de absolute bodem van de bandbreedte van de olieprijzen weerge-

ven. In de afgelopen vier jaar is de prijs van olie amper onder de 50 dollar gekomen, zelfs in de huidige economische 

crisis. Verwachtingen van het CPB op de middellange termijn zijn dat dit ook niet zal gebeuren. Het CPB verwacht dat de 

prijs van een vat olie in 2011 65 dollar zal bedragen22. Op basis van koppeling tussen gas en olieprijzen komt daarbij 

de waarde van een kubieke meter gas uit op ongeveer 33 dollarcent23. Hierbij hanteren wij de eurodollarkoers van 1 

Euro = 1,45 dollar, conform de voorspellingen van het CPB voor 201124. De meest recente schattingen van ECN gaan 

uit van 80 – 110 dollar per vat in 202025.  

 

Effecten olie en gas 

De effecten voor de olie- en gasindustrie bestaan uit twee componenten. Allereerst zijn er de kosten van het 

slechter per helikopter bereikbaar worden van platforms en de daarmee samenhangende nadelige gevolgen 

voor de exploitatie. Deze kosten zijn niet gewaardeerd. De tweede post bestaat uit de waardering van 

prospects in (de nabijheid van) de windenergiegebieden. Dit zijn de berekende gederfde inkomsten voor olie- 

en gaswinning indien, door de aanwezigheid van windturbineparken in deze gebieden en de verplaatsing van 

scheepvaartroutes, de winning van deze olie- en gasprospects onmogelijk wordt of dat er schuin moet wor-

den geboord om winning mogelijk te maken.  

 

Voor beide effecten geldt dat ze middels een juiste inpassing tot op zeker hoogte te beperken zijn. De ambi-

tie van zowel het Rijk als van de olie- en gasindustrie is om de windmolenparken mogelijk te maken zonder 

significante additionele kosten respectievelijk gederfde inkomsten voor de olie- en gasindustrie. Het is bij-

voorbeeld goed denkbaar dat in een specifiek geval met de verplaatsing van enkele turbines aanzienlijk min-

der negatieve gevolgen voor de betreffende olie- en gasmaatschappij optreden. Deze fijnafstemming kan 

plaatsvinden nadat voor een bepaalde variant is gekozen.   

 

                                                           
22 CPB (2007), Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011 

23 In de WLO scenario‟s (http://www.welvaartenleefomgeving.nl/figuur_5_6_5_107g_wlo06.html), is de prijs van een 

vat olie in de periode 2000-2004 ongeveer 200 keer zo hoog als van een kubieke meter gas (omgerekend in dollars 

tegen toenmalige dollarkoersen) 

24 CPB (2007), Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011 

25 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen 

http://www.welvaartenleefomgeving.nl/figuur_5_6_5_107g_wlo06.html


 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 41 

Effecten van niet winbare olie- en gasvoorraden zijn niet alleen van invloed op de inkomsten van de olie- en 

gasmaatschappijen. De staat ontvangt gemiddeld 70 procent van de netto opbrengsten van olie- en gaswin-

ning. Allereerst kan de staat deelnemen in een project via Energie Beheer Nederland (EBN). De staat betaalt 

mee aan de investeringen en exploitatie van een voorraad en compenseert voor een gedeelte van de explo-

ratiekosten. De staat heeft dan een aandeel in de olievoorraad (regulier is dit staatsaandeel veertig procent) 

en ontvangt het bijbehorende percentage van de winsten. De staat kan, maar hoeft niet deel te nemen aan 

de exploitatie van een voorraad. In de praktijk neemt de staat echter altijd deel. Het minimaal te behalen 

rendement op een voorraad is voor een olie- of gasmaatschappij hoger dan voor de staat. Als de staat niet 

deelneemt, zal de olie- of gasmaatschappij zeker niet starten met de exploitatie26.  

 

Naast de staatsdeelneming, wordt de winst van olie- en gasmaatschappijen ook belast. Ongeveer de helft 

van de winst vloeit via belastingen (winstdeling en vennootschapbelasting) af naar de staat. De staat had 

middels het staatsaandeel al 40% van de opbrengsten van de olie- en gasvoorraden, van de overgebleven 

60% gaat ook de helft naar de staat. In totaal ontvangt de staat daarmee ongeveer 70% van de olie- en gas-

opbrengsten. 30% van de winst blijft netto over voor de olie- en gasmaatschappijen.  

 

Figuur 4.1 Totale kosten (overheid en olie- en gasindustrie) olie en gas a-varianten (in mln. € NCW) 

 

 

Variant 6 conflicteert het minst met olie- en gasprospects. Ook voor de varianten 2, 4 en 5 blijven de ver-

wachte kosten voor olie en gas in verhouding tot de totale kosten en opbrengsten van windenergie relatief 

beperkt. Variant 3 conflicteert het meest bestaande olie- en gasprospects. De kosten in deze variant liggen 

ruim € 400 mln. hoger dan in de varianten 2, 4, 5 en 6. Dit heeft met name te maken met de scheepvaart-

route die het gebied IJmuiden-ver doorkruist.  

 

                                                           
26 Volgens NOGEPA 
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In de ontwikkelingsinvulling zijn de gederfde inkomsten iets hoger dan in de basisinvulling. Het aantal moge-

lijke problemen met de bereikbaarheid van toekomstige platforms is echter lager in de ontwikkelingsinvul-

ling. Volgens het ministerie van Economische Zaken is vooral de toekomstige bereikbaarheid van 3 tot 5 

platforms bij nog te ontwikkelen prospects een probleem. Alleen in variant 4, wanneer wordt uitgegaan van 

de ontwikkelingsgerichte invulling, speelt dit slechts bij één nieuw platform. Deze specifieke bereikbaar-

heidskosten van prospects zijn in dit rapport niet uitgedrukt in geld. 

 

Volgens het ministerie van Economische Zaken betreffen de weergegeven getallen, op basis van de huidige 

inzichten, een realistische inschatting van de effecten van de diverse varianten. Er bestaat wel een kans dat 

na de keuze voor een variant een verdere ruimtelijke afstemming tussen wind op zee en mijnbouw mogelijk 

is, waarmee de kosten nog enigszins zouden kunnen veranderen. Deze afstemming kan overigens ook extra 

kosten met zich meebrengen, zoals het plaatsen van een aantal turbines op een andere locatie of gebruik-

maken van een ander type mijnbouwplatform. De omvang van deze kosten is onbekend.  

 

Tabel 4.1 Gederfde inkomsten olie- en gas en aantal mogelijke knelpunten met bereikbaarheid van olie en 

gasplatforms, a- en b-varianten (mln. €, NCW) 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Derving basis -€ 322  -€ 138  -€ 574  -€ 102  -€ 89  -€ 28  

Bereikbaarheid 

knelpunt basis 
3 5 5 4 5 5 

Derving ontw. -€ 322  -€ 138  -€ 574  -€ 128  -€ 117  -€ 28  

Bereikbaarheid 

knelpunt ontw. 
3 5 4 1 3 4 

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Derving basis  -€ 138  -€ 572  -€ 100  -€ 89  -€ 28  

Bereikbaarheid 

knelpunt basis 
 5 5 4 5 5 

Derving ontw.  -€ 138  -€ 574  -€ 128  -€ 117  -€ 28  

Bereikbaarheid 

knelpunt ontw. 
 5 4 1 3 4 

 

Verschillen tussen de a- en b-varianten zijn vrijwel nihil. Alleen in de varianten 3b en 4b zijn de kosten margi-

naal lager.  

4.2 Scheepvaart 

Effecten voor de scheepvaart: 

 Verandering vaarroutes / omvaren 

 Verandering veiligheid (aanvaringen turbines en andere schepen en obstakels) 

 

Beschrijving effecten 

Het plaatsen van turbines en verleggen van scheepvaartroutes brengt een tweetal effecten voor de scheep-

vaart met zich mee. Allereerst leidt het veranderen van scheepvaartroutes tot een verandering van de vaar-

afstand en daarmee kosten voor de scheepvaart, als gevolg van brandstofkosten en operationele kosten van 

vaaruren.  
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Medegebruik 

Windturbines staan honderden meters uit elkaar. Voor kleinere schepen, zoals vissersschepen of recreatievaart, is het 

mogelijk om tussen de parken door te varen. Schepen in de windmolenparken zijn echter niet goed zichtbaar op de 

radar van schepen in de vaarroutes. Op het moment dat een klein schip uit het windmolenpark vaart, zouden gevaarlijke 

situaties kunnen ontstaan. Uitgangspunt bij vaststelling van de varianten is daarom dat bij een manoeuvreerruimte van 

kleiner dan 2 nm medegebruik niet is toegestaan. Bij een ruimte van 2 nm tussen parken en scheepvaartroutes is dit 

niet bij voorbaat uitgesloten.  

 

Een verandering in de scheepvaartroutes kan ook leiden tot een verandering van de veiligheid op zee. Het 

risico op aanvaringen met andere schepen kan toe- of afnemen. Het plaatsen van turbines op zee zorgt per 

definitie voor een hoger risico op aanvaringen. Er komen extra obstakels waarmee schepen in botsing kun-

nen komen. Met name voor driftende (stuurloze) schepen is dit een risico. Ook kan, wanneer kleinere niet 

routegebonden schepen (zoals vissers- en recreatieschepen) door de parken mogen varen, extra gevaar 

ontstaan, doordat deze schepen niet goed op de radar te zien zijn. Dit effect is niet meegenomen in de bere-

keningen. Uitgangspunt is dat er geen medegebruik plaats heeft. Het is ook nog niet bekend of medegebruik 

van parken wordt toegestaan.  

 

De gevolgen voor de scheepvaart, zowel de kosten van andere vaarroutes als de veranderde veiligheid, zijn 

berekend door MARIN met gebruik van het SAMSON model.   

 

Het SAMSON model 

Het SAMSON-model (Safety Assessment Model for Shipping and Offshore on the North Sea) is ontwikkeld voor het voor-

spellen van effecten van ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordzee, van ontwikkelingen in de scheepvaart zelf en van 

maatregelen ten aanzien van de scheepvaart. De effecten die met het model bepaald kunnen worden bestaan uit: om-

gevaren afstanden, emissies, het aantal ongevallen per jaar (onderverdeeld naar aard en betrokken schepen en objec-

ten) en de consequenties van ongevallen.  

 

Het model is ontwikkeld voor Directoraat-Generaal Goederenvervoer (nu Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme 

zaken) en wordt gebruikt om de kansen en consequenties van alle type ongevallen op zee te schatten. Wanneer objec-

ten worden geplaatst (zoals windmolens) of scheepvaartroutes worden verlegd, berekent het model de kans op aanva-

ringen.   

 

Bij de berekeningen houdt het model rekening met type schepen en ongevallen. De kans op de ene aanvaring met een 

bepaald scheepstype weegt anders dan een ander type ongeval. Ook zal het omleggen van een route waar relatief veel 

grote schepen op varen tot hogere kosten leiden dan het omleggen van een route waarop eenzelfde aantal relatief klei-

nere schepen vaart.  
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Tabel 4.2 Scheepvaart veiligheid, extra aanvaringen en verwachtingswaarde kosten per jaar a-varianten ( 

mln. €) 

 Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Aanvaringen met turbines 

basis 
0,55 0,55 0,46 0,54 0,57 0,52 

Overige aanvaringen basis 0,23 0,33 0,51 0,50 0,07 0,04 

Kosten ongevallen basis € 5,1  € 5,1  €4,5 € 5,4  €5,3 € 4,8  

Verkeersvrijheid/veiligheid 

recreatievaart basis NB NB NB NB NB NB 

Aanvaringen met turbines 

ontw. 
0,52 0,58 0,43 0,67 0,70 0,56 

Overige aanvaringen ontw. 0,23 0,33 0,51 0,50 0,07 0,04 

Kosten ongevallen ontw. € 4,8  € 5,4  € 4,2 € 6,6 € 6,4 € 5,1  

Verkeersvrijheid/veiligheid 

recreatievaart ontw. 0 0 0 - - - 

Bronnen: Marin (2010), Haskoning (2010) 

 

In variant 3a worden de minste aanvaringen met windturbines verwacht (één aanvaring per ongeveer 2 - 2,5 

jaar). Dit heeft te maken met de manoeuvreerruimte van twee nautische mijl tussen parken en scheepvaart-

routes die structureel is toegepast. Hierdoor zullen routegebonden schepen bijna nooit een turbine raken 

(verwachting één keer per 150 jaar). De aanvaringen die plaatsvinden met turbines komen bijna allemaal 

door stuurloze „driftende‟ schepen: voor de veiligheid van deze schepen is de manoeuvreerruimte tussen 

windparken en scheepvaartroutes van een beperktere invloed. Op het gebied van schip-schip aanvaringen 

scoort variant 3a minder goed. In totaal zijn er jaarlijks op dit moment gemiddeld iets meer dan 50 ongeval-

len op zee (buiten windmolenparken, want deze zijn er immers nog niet). De verschillende varianten doen dit 

aantal met 0,1 tot 1 procent toenemen.  

 

De varianten 4, 5 en 6 hebben de grootste effecten voor de recreatievaart. De „verkeersvrijheid‟ is het klein-

ste voor de recreatievaart, doordat in deze varianten dicht bij de kust de grootste windmolenparken zijn. De 

manoeuvreerruimte en mogelijkheden tot uitwijken zijn daarmee beperkter en een hoger niveau van „zee-

manschap‟ is van de recreant vereist27.   

 

In variant 5a vinden naar verwachting de meeste ongevallen met turbines plaats (één aanvaring per onge-

veer 1,4 – 1,75 jaar). Door de beperktere manoeuvreerruimte zullen routegebonden schepen naar verwach-

ting maximaal één keer in de tien jaar een aanvaring met een windturbine hebben. Daar staat tegenover dat 

het aantal additionele schip-schip aanvaringen in deze variant juist heel beperkt is. Omdat aanvaringen met 

turbines gemiddeld meer schade opleveren dan schip-schip aanvaringen, heeft variant 3a de laagste kosten 

door ongevallen. In de ontwikkelingsgerichte invulling kennen varianten 3a en 1 iets lagere kosten, de overi-

ge varianten kennen iets hogere kosten.  

 

Een 5MW windturbine kost in de berekeningen van ECN al snel meer dan 7 miljoen Euro, exclusief plaatsing, 

bekabeling en fundering. De schade van een omgevaren turbine wordt gesteld op een gemiddelde van 10 

miljoen Euro. Nu zal een turbine niet bij elke aanvaring beschadigd raken, maar in ongeveer 90% van de 

                                                           
27 Haskoning (2010), Tussentijdse Herziening Structuurvisie Noordzee, Milieueffectrapport 
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gevallen wordt verondersteld dat dit wel het geval is. Schade aan een schip bedraagt per aanvaring (inclusief 

milieuschade, bergingskosten e.d.) gemiddeld 1 miljoen Euro, waarmee de schade aan windturbines zwaar-

der weegt.28 De vraag bestaat bij sommigen of het terecht is dat schade aan schepen minder zwaar wordt 

gewogen. De kans op een ernstig ongeval is zeer klein, maar de gevolgen bij een ongeval met bijvoorbeeld 

een olietanker zijn niet te overzien. In de MKEA worden kans en ongevalskosten met elkaar vermenigvuldigd, 

om deze te waarderen. Verzekeringen en investeringsbeslissingen over risicobeperkende maatregelen, han-

teren vaak een hogere waardering in het geval van een kans op zeer omvangrijke schade. Als de omvang van 

de schade in een keer kan leiden tot bijvoorbeeld een faillissement, wordt dit zwaarder gewaardeerd dan 

wanneer de schade het bedrijf verder niet in gevaar brengt (ook al is de kans maal de kosten gelijk in beide 

gevallen29).  

 

De kans dat een olietanker betrokken raakt bij een ongeval met een ander schip als gevolg van de aange-

paste scheepvaartroutes varieert van eens in de 20 jaar in variant 4 tot eens in de 110 jaar in variant 6. De 

kans dat daarbij olie vrijkomt is kleiner dan eens in de 180 jaar in variant 4 en kleiner dan eens in de 550 

jaar in variant 6. De kans dat dit meer dan 10 miljoen liter is, is kleiner dan eens in de 900 jaar in variant 4 

tot zelfs eens in de tienduizend jaar in variant 6. In variant 6 is door de bundeling van routes de kans op echt 

grote olierampen door aanvaringen tussen schepen kleiner geworden. De verwachte jaarlijkse gelekte olie 

door schip-schip aanvaringen neemt in variant 6 met een kwart procent af (13 duizend liter) en in variant 4 

met 1,25 procent toe (66 duizend liter). Het aantal doden door schip-schip aanvaringen is met één in de 90 

jaar het laagste in variant 5 en in de varianten 3 en 6 met één in de 14 jaar het hoogst. De kosten van aan-

varingen met turbines bestaan ook onder meer uit deze componenten, maar deze is niet specifiek uitge-

splitst per variant30.  

 

Hoewel variant 3 de kleinste negatieve effecten heeft op het gebied van veiligheid, is de omvaarafstand wel 

relatief groot in deze variant. In variant 6 moet door bundeling van scheepvaartroutes verreweg het meeste 

worden omgevaren. In variant 1 is de omvaarafstand het kleinste. Het scheepvaartstelsel wordt in deze vari-

ant niet aangepast, op het opheffen van een beperkt aantal minder belangrijke routes na. De omgevaren 

afstand is alleen berekend voor de routegebonden schepen. Op zee zijn ook niet routegebonden schepen 

(zoals recreatievaart en vissers, zie paragraaf 4.5). Voor deze schepen is door MARIN geen omvaarafstand 

berekend. Hun routes zijn niet bekend en de gevolgen hangen ook af van de mogelijkheid om wel of niet door 

de turbineparken te varen. De niet routegebonden schepen zijn wel meegenomen in de aanvaringskansen 

met turbines. Het LEI heeft in berekeningen voor de visserij de omvaarkosten voor deze sector meegenomen 

(zie paragraaf 4.5). 

 

                                                           
28 Cijfers afkomstig uit uitkomsten SAMSON model Marin 

29 Voorbeeld: een bedrijf zal zich eerder verzekeren tegen een schadepost van €1.000.000 met een kans van 0,01 % 

dat deze optreed, dan tegen een schadepost van € 1.000 met een kans van 10 % dat deze optreedt. In beide gevallen 

is de verwachte schade (zoals ook gehanteerd in de MKEA) €100,-. 

30 Marin (2010). Quantitative risk assessment for offshore wind farms in the north sea. 
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Tabel 4.3 Omvaren scheepvaart a-varianten in nautische mijl en kosten per jaar (in 2020 in mln. euro niet 

verdisconteerd in constante prijzen) 

 Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Mln. nm. basis 0,09 0,16 0,21 0,20 0,25 0,75 

Mln. € basis  € 9  € 13  € 16  € 16  € 18  € 51  

Mln. nm. ontw. 0,09 0,16 0,21 0,20 0,25 0,75 

Mln. € ontw.  € 9  € 13  € 16  € 16  € 18  € 51  

 

Omdat omvaren financieel meer gewicht in de schaal legt dan veiligheid komt variant 1, waarin het minste 

hoeft te worden omgevaren, het gunstigst uit de analyse.  

 

De gevolgen voor de scheepvaart zijn gebaseerd op de door MARIN verwachte scheepvaartcijfers in 2020. 

De trend van de afgelopen jaren is dat het aantal schepen en daarmee het aantal vaarbewegingen op de 

Noordzee niet sterk toeneemt, maar de omvang van de schepen wel. Het aantal schepen is sinds 1996 met 

iets meer dan een procent gestegen, maar de overslag in Nederlandse havens met vijftig procent31. Ver-

wacht wordt dat deze trend zich doorzet. Een grotere omvang van schepen zal gevolgen hebben voor de om-

vaarkosten en waarschijnlijk ook de ongevalkosten. In de MKEA is uitgegaan van de scheepvaartcijfers voor 

2020 en het direct verleggen van routes in 2010. Dit levert een lichte overschatting op van de kosten tot 

2020 en een lichte onderschatting van de kosten na 2020: de omvang van de scheepvaart tot 2020 is feite-

lijk lager dan aangenomen en de omvang na 2020 is naar verwachting hoger dan aangenomen.  

 

Figuur 4.2 Kosten scheepvaart a-varianten (in mln. € NCW) 

 

 

                                                           
31 Bron: CBS Statline. 
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De kosten voor het omvaren zijn in variant 1 beduidend lager dan in overige varianten. Het onderlinge ver-

schil tussen de varianten 2, 3, 4, en 5 bedraagt circa € 50 tot € 90 mln. Variant 6 kent € 600 tot € 750 mln. 

hogere kosten dan de overige varianten voor het omvaren. Er is geen verschil in omvaarkosten en schip-

schip aanvaringen tussen de ontwikkelingsgerichte invulling en de basisinvulling (en ook niet tussen a- en b-

varianten), omdat de scheepvaartroutes gelijk blijven in andere invullingen. De gekozen invulling heeft wel 

effect op de kans van aanvaringen met windmolenparken. In de ontwikkelingsinvulling zijn de verschillen 

tussen de varianten groter, doordat ook de locaties waarop de windmolenparken staan in grotere mate on-

derling verschillen. Variant 3 kent de laagste ongevalskosten. De kosten van ongevallen verschillen ongeveer 

€ 3 tot € 30 mln. tussen variant 3 en de overige varianten, afhankelijk van de gekozen invulling.  

 

Tabel 4.4 veiligheid scheepvaart a- en b-varianten invulling (in mln. € NCW) 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Veiligheid basis -€ 64  -€ 64  -€ 57  -€ 68  -€ 67  -€ 60  

Veiligheid ontwik-

keling 
-€ 61  -€ 68  -€ 53  -€ 83  -€ 81  -€ 64  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Veiligheid basis  -€ 64  -€ 64  -€ 57  -€ 68  -€ 67  

Veiligheid ontwik-

keling 
 -€ 64  -€ 56  -€ 65  -€ 64  -€ 59  

 

Gemiddeld kennen de b-varianten lagere ongevalskosten dan de a-varianten. Alleen voor varianten 3 en de 

in de basisinvulling varianten 5 en 6, zijn de kosten van ongevallen in de b-variant hoger. Omdat de kosten 

voor het omvaren niet van de gekozen invulling afhankelijk zijn, zijn deze verder niet gepresenteerd.   

 

4.3 Havens 

Voor de havens worden de volgende effecten verwacht: 

 Omvaren leidt tot hogere kosten en een slechtere concurrentiepositie van de haven. 

 Zonder voldoende gunstig gelegen ankergebieden gaat de efficiëntie van de havens achteruit. 

 Het groene imago van de haven kan verbeteren.  

 

Beschrijving effecten 

Naast de effecten die direct gelden voor de scheepvaart, kan de aanleg van de windenergiegebieden ook 

gevolgen hebben voor de Nederlandse havens, met name voor Rotterdam en Amsterdam. Omvaren of ver-

plaatsen van ankergebieden kan een negatief effect hebben op de bereikbaarheid en daarmee de concur-

rentiepositie van de haven. Kosten om de haven te bereiken stijgen er immers door. Vervoerders zullen altijd 

kiezen voor de wijze waarop zij hun goederen op de meest efficiënte wijze op de bestemming krijgen. Als de 

bereikbaarheid van de Nederlandse havens verslechtert, zal een gedeelte van de overslag verloren gaan 

naar andere havens of wijzen van vervoer. Het verplaatsen van ankergebieden naar verderop gelegen loca-

ties kan bovendien de efficiency van de haven verslechteren. Een langere afstand van het ankergebied naar 

de haven maakt het moeilijker de kades optimaal te benutten.  
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Wanneer de haven veiliger of onveiliger te bereiken wordt, kan dit ook doorspelen in het imago van de haven. 

Bovendien moeten rederijen een risicoanalyse maken voor hun verzekeraar. Een hoger risico betekent 

daarmee ook direct hogere kosten en een slechtere positie van de haven. Tussen een imago-effect van on-

veiligheid in de scheepvaart en de aantrekkelijkheid van havens, is door Ecorys32 geen verband gevonden.  

 

Aan de andere kant is het mogelijk dat de windenergiegebieden een positief strategisch effect hebben voor 

de haven door het groene imago te verbeteren. Windenergiegebieden sluiten goed aan bij het verbeteren van 

het duurzame imago van Rotterdam en de Haven, zoals geformuleerd in programma‟s als: “Rotterdam Clima-

te Initiative”, “Regio Rotterdam en Haven: Duurzaam Bereikbaar”, “Havenplan 2020” en “Rotterdam Energy 

Port”. Of hiervan daadwerkelijk effect kan worden verwacht is onzeker.  

 

Resultaten effecten op havens 

De effecten op de Nederlandse havens berekend door Ecorys zijn geheel afhankelijk van de omgevaren af-

stand. De varianten met de hoogste omvaarkosten, hebben daarmee ook de grootste negatieve effecten voor 

de havens van Rotterdam en Amsterdam. De containeroverslag neemt in deze havens af met maximaal 0,4% 

af en de overslag van bulkgoederen daalt maximaal 1,4%. Zeeland Seaports zou enig voordeel kunnen heb-

ben bij het onaantrekkelijker worden van Amsterdam en Rotterdam, maar voor Nederland als geheel is het 

effect negatief. Effecten van ankergebieden zijn hierin niet meegenomen. 

 

Bij het berekenen van de overslag in de Nederlandse havens is uitgegaan van een groei volgens het GE-

scenario. De overslag in Nederlandse havens is tussen 2002 en 2008 met dertig procent gegroeid33. Deze 

groei is hoger dan in het meest optimistische WLO scenario “Global Economy” (GE). Ook inclusief de terugval 

tijdens de recessie komt de overgeslagen hoeveelheid goederen in 2009 nog goed overeen met het GE-

scenario. Aangezien de feitelijke groei van de Nederlandse havens goed overeen komt met het GE-scenario 

en dit scenario ook wordt gebruikt bij het bepalen van de elektriciteitsprijs, is dit als uitgangspunt genomen 

voor de ontwikkeling van de overslag in de Nederlandse havens. Het GE-scenario houdt in dat de overslag tot 

2020 met 20% groeit. Vervolgens zal van 2020 tot 2040 de overslag met bijna 50% toenemen34.    

 

                                                           
32 Ecorys heeft de effecten voor de havens onderzocht in het kader van deze MKEA 

33 Statline.cbs.nl 

34 In het havenconcurrentiemodel van Ecorys dat voor deze studie is gebruikt, is containeroverslag gebaseerd op het EC-

scenario, voor bulkgoederen op het SE-scenario. De overslag in het EC-scenario in 2020 van containers komt goed 

overeen met de verwachtingen in het GE-scenario. De overslag in het SE-scenario van bulkgoederen in 2020 is fors la-

ger dan in het GE-scenario en zelfs lager dan in 2008 feitelijk heeft plaatsgevonden. Om deze reden wordt er gecorri-

geerd en zijn alle hoeveelheden overslagen bulkgoed gelijkgetrokken met het GE-scenario. Omdat de verandering in 

overgeslagen bulkgoed gebaseerd is op het SE-scenario, zou dit kunnen afwijken van de verandering die in het GE-

scenario zou hebben plaatsgevonden. Dit effect is naar verwachting beperkt.   
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Tabel 4.5 jaarlijkse verandering overslag in havens in 2020 

 Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Containers 1.000 

TEU basis/ontw. 
-6 -7 -18 -19 -43 -122 

Bulkgoed kiloton 

basis/ontw. 
-310 -310 -1640 -1640 -5440 -7820 

Bron: Ecorys (2010) 

 

Het verlies aan overslag in Nederlandse havens hangt direct samen met de omgevaren afstand. De variant 

met de hoogste kosten voor omvaren, leidt ook tot de hoogste reductie van overgeslagen containers en bulk-

goederen. In de varianten 1 en 2 is het verlies aan overslag beperkt. De haven van Amsterdam verliest onge-

veer 0,1 procent aan containeroverslag, de haven van Rotterdam verliest 0,1 procent aan overslag van bulk-

goederen. Variant 6 scoort duidelijk het slechtste op alle fronten. De haven van Rotterdam verliest daarin 

ruim één procent van de containeroverslag en twee procent van de overslag van bulkgoederen. Omdat de 

omgevaren afstand gelijk is in de basisinvulling en ontwikkelingsopstelling is er geen verschil tussen deze 

twee opstellingen.  

 

Waardering effecten 

Een afname van de overslag in de haven, leidt tot een lagere omzet en winst van de bedrijven in de haven. 

Deze afname is echter niet volledig een negatief welvaartseffect. Werkgelegenheid in de haven zal afnemen, 

maar zolang dit niet leidt tot additionele structurele werkloosheid is het effect hiervan op Nederland beperkt. 

Arbeid kan elders worden ingezet. Alleen wanneer dit niet gebeurt of wanneer arbeid elders minder produc-

tief wordt ingezet, is er sprake van een negatief welvaartseffect. Dan neemt de totale productie en daarmee 

de welvaart van Nederland af. Voor de havengebonden bedrijven is het effect dus groter dan voor de Neder-

landse welvaart, hetgeen wordt meegenomen in deze MKEA. In deze MKEA wordt verondersteld dat werkge-

legenheidseffecten door een veranderde concurrentiepositie van de Nederlandse havens geen belangrijke 

invloed hebben op de nationale werkloosheid. Deze blijven daarom verder buiten beschouwing35.  

 

Welvaartseffecten zijn te vinden in de vorm van inkomsten uit havengelden. Havengelden zijn een vergoeding 

voor reeds in het verleden gedane investeringen ter verbetering van de infrastructuur. Er staan geen verdere 

additionele diensten die uitgevoerd dienen te worden tegenover de inkomsten uit de extra havengelden. Voor 

de opbrengsten uit de havengelden, hoeven dus (bijna) geen additionele kosten gemaakt te worden.  

 

Daarbij wordt met de volgende uitgangspunten gerekend: 

 Gemiddeld gewogen bedragen de havengelden € 0,66 per ton36 

 Het gewicht van een gemiddelde TEU is 9,5 ton37 

                                                           
35 Het CPB verwacht door uitbreiding van havenactiviteiten geen significant effect op de nationale werkloosheid. CPB, 

NEI, RIVM (2001), Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, blz. 156 

36 Havengelden zijn berekend op basis van de jaarverslagen van 2008 van de Nederlandse havens. Door de totale 

opbrengsten uit havengelden te delen tot de totale overslag van goederen, zijn de havengelden per ton bepaald. Ha-

vengelden in Rotterdam bedragen gemiddeld €0,70 per ton, in Amsterdam €0,58 per ton en in Zeeland gemiddeld 

€0,35 per ton 
37 Het gewicht van een TEU is bepaald op basis van jaarverslagen van 2008 van de Nederlandse havens. 
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 Er wordt geen onderscheid gemaakt in havengelden tussen bulkgoederen en containeroverslag38 

 

Figuur 4.3 Effecten Nederlandse Havens (mln. €, NCW) 

 

 

Tabel 4.6 Derving inkomsten havengelden (mln. €) 

 Variant 1  Variant 2  Variant 3  Variant 4  Variant 5  Variant 6  

Jaarlijkse derving -€ 0,2  -€ 0,3  -€ 1,2  -€ 1,2  -€ 3,9  -€ 5,9  

Totale derving 

(NCW) 
-€ 5  -€ 5  -€ 25  -€ 25  -€ 80  -€ 123  

 

Omdat de scheepvaartroutes niet afhankelijk zijn van gekozen invulling of bouwen binnen de 12-mijlszone, 

bestaan hier geen verschillen tussen. In de variant 1 lopen de Nederlandse havens ongeveer € 200.000 aan 

havengelden mis. In variant 6 is dit € 5,9 miljoen per jaar, leidend tot een netto contante waarde van € 123 

miljoen over de gehele zichtperiode.  

 

 

                                                           
38 Dit kan leiden tot een vertekening van de cijfers, want feitelijk bestaan er tariefverschillen. Op basis van de bekende 

havengelden lijken deze echter beperkt. In deze analyse krijgt een TEU de waarde van 9,5 ton. CPB (2001), Welvaarts-

effecten van Maasvlakte 2, ging ervan uit dat een TEU 15 keer zoveel opleverde als een ton bulk (in Rotterdam). Niet is 

bekend of die cijfers nog up to date zijn. Dit zou een onderschatting van het effect betekenen in deze analyse. Aan de 

andere kant zijn kosten per ton voor containers in Amsterdam lager dan in andere havens, wat zou leiden tot een over-

schatting van het effect in deze analyse.  
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Windmolenparken voor buitenlandse havens 

Bij buitenlandse havens, zoals voor de haven van Hamburg en routes leidend naar Antwerpen, worden ook windmolen-

parken aangelegd. Dit kan een positief effect hebben op de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, als het 

ertoe leidt dat schepen daar moeten omvaren. Dat betekent echter niet dat de aanleg van windmolenparken voor de 

Nederlandse kust geen effect heeft op de Nederlandse havens. Ten opzichte van een situatie waarin dit niet gebeurt, 

leidt het omvaren altijd tot een slechtere concurrentiepositie van de haven. Wellicht dat het voordeel van buitenlandse 

windmolenparken groter is dan het nadeel van Nederlandse windmolenparken, maar zonder Nederlandse windmolen-

parken hadden de Nederlandse havens een groter gedeelte van dit voordeel kunnen behouden.  

4.4 Zandwinning 

Verwachte effecten zandwinning: 

 Zandwinlocaties worden onbereikbaar. Baggeraars moeten omvaren. 

 

Beschrijving effecten 

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 12 miljoen m3
 zand gesuppleerd dat wordt gewonnen in de Noordzee. 

Ongeveer eenzelfde hoeveelheid wordt gewonnen als industriezand. De verwachting is dat op korte termijn 

de jaarlijkse hoeveelheid suppletiezand naar 20 miljoen m3 per jaar zal gaan39. Zandwinning heeft voorna-

melijk plaats in het gebied tussen de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn en de 12-mijlszonegrens. Het 

gebied vanaf het strand tot en met de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn wordt het kustfundament ge-

noemd. Het kustfundament dient als onderdeel van de kustverdediging met de zeespiegel mee te stijgen. Er 

kan daarom geen zand gewonnen worden binnen de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn. Omdat de kosten 

van zandwinning een directe relatie hebben met de afstand tot de kust, wordt zo dicht mogelijk bij de plaats 

van bestemming tegen deze doorgaande NAP -20 meter dieptelijn zand gewonnen. Buiten de 12-mijlszone 

wordt bijna geen zand gewonnen. Figuur 4.3 geeft het gebied weer tussen de doorgaande NAP -20 meter 

dieptelijn en de 12-mijlszone waarin de zandwinning voornamelijk plaats heeft.  

 

                                                           
39 Interview Rijkswaterstaat, Dienst Noordzee 
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Figuur 4.4 Zandwinningsgebied (geel) in de Noordzee 

 

 

In deze MKEA leiden alleen de b-varianten, waarbij binnen de 12-mijlszone wordt gebouwd, tot gevolgen voor 

zandwinning. Doordat er binnen de 12-mijlszone wordt gebouwd, raakt de zandvoorraad nabij deze gebieden 

eerder uitgeput. In de windmolenparken kan immers geen zand gewonnen worden. Dit betekent dat zand 

niet meer op de dichtstbijzijnde locatie gewonnen kan worden en dat er moet worden omgevaren. De produc-

tiekosten van zandwinning op zee liggen op ongeveer €2,90 per kubieke meter op 15 kilometer van de kust. 

Elke kilometer verder van de kust af stijgen de kosten van de zandwinning met ca. 9 cent40. Hoe dichter bij 

de kust wordt gebouwd, hoe eerder de zandvoorraad is uitgeput en er moet worden omgevaren.  

 

De berekeningen in deze MKEA richten zich alleen op het gebied Hollandse Kust. Op de locaties Borssele en 

Wadden-Noord verschillen de varianten niet onderling en bovendien zijn de gevolgen voor zandwinning daar 

beperkt, aangezien er geen parken worden aangelegd binnen de 12-mijlszone. In Borssele kan het voorko-

men dat er binnen een redelijke termijn zand buiten de 12-mijlszone wordt gewonnen, doordat er binnen de 

12-mijlszone veel kabels en leidingen liggen. Op dat moment kunnen zand- en windbelangen wel met elkaar 

in conflict komen, maar de omvang hiervan is niet bekend en is waarschijnlijk ook beperkt. Deze locatie blijft 

daarom buiten beschouwing.  

 

                                                           
40 Blueconomy (2009), Economische en milieukundige effecten van de zandwinstrategie  



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 53 

Resultaten effecten zandwinning 

In het gebied van de Hollandse kust kan zowel de winning van suppletiezand als industrieel zand voor de 

kust van IJmuiden negatieve effecten van de plaatsing van windmolenparken ondervinden. Ruim 50 procent 

van alle zandsuppleties is de afgelopen jaren in het gebied van Noord- en Zuid-Holland terecht gekomen41. 

De effecten zijn berekend ervan uitgaande dat dit de komende jaren ook zo zal zijn. Verder is ervan uitge-

gaan dat suppleties gelijk verdeeld worden over de gehele kustlijn. Gerekend wordt met het uitgangspunt dat 

tot 2020 20 mln. m3 suppletiezand voor heel Nederland wordt gewonnen, oplopend naar 40 mln. m3 in 

205042. Daarnaast wordt er 7,5 mln. m3 industriezand gewonnen dat naar de haven van Amsterdam gaat. 

De helft hiervan wordt verondersteld gewonnen de worden nabij het windenergiegebied ten noordwesten van 

de haven van IJmuiden. 

  

                                                           
41 Rijkswaterstaat (2007), Kustlijnkaarten 2008 

42 In overleg met Rijkswaterstaat Dienst Noordzee. De Deltacommissie adviseert minimaal 40 mln. m3, maar eigenlijk 

85 mln. m3 op korte termijn jaarlijks te gaan suppleren. RWS verwacht niet dat dit advies op korte termijn zal worden 

overgenomen.   
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Conflicten zandwinning en windmolenparken 

Zonder windmolenparken zouden het gele en oranje gebied het zandwingebied tussen de -20m NAP lijn (rood) en de 12-

mijlszonegrens (zwarte lijn) vormen voor suppleties op de tegenoverliggende kust. Bij het noordelijke gebied wordt bo-

vendien industriezand gewonnen dat via IJmuiden naar Amsterdam wordt vervoerd. Door plaatsing van de windturbines 

in het oranje gebied, is alleen nog het gele gebied beschikbaar voor zandwinning. Als dit gebied is uitgeput moet er 

worden omgevaren. Het oranje gebied, dat na uitputting van het gele gebied, het dichtst bij ligt is immers niet meer 

beschikbaar. Omdat ook zonder plaatsing van windmolenparken het gele gebied als eerste zou worden benut, treden de 

effecten van zandwinning pas over enkele tientallen jaren op als het gele gebied geheel is uitgeput.  

 

Voorbeeld variant 4, ontwikkelingsgerichte invulling 
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Figuur 4.5 Kosten zandwinning a-varianten (in mln. € NCW) 

 
 

In alle varianten is er de komende decennia nog voldoende ruimte beschikbaar voor zandwinning binnen de 

12-mijlszone. Omdat in de a-varianten niet binnen de 12-mijlszone wordt gebouwd, hoeven de eerste bag-

gerschepen pas vanaf 2065 op een aantal locaties om te varen voor het winnen van zand. Voor het overgrote 

deel is echter nog zeker voldoende zand aanwezig voor winning gedurende de gehele 21e eeuw. Alleen in de 

ontwikkelingsinvulling waarbij veel parken tegen de 12-mijlslijn aan liggen, zijn kosten van enige omvang te 

verwachten, tot enkele miljoenen op jaarbasis. Omdat deze kosten pas zo ver in de toekomst plaatshebben, 

blijven financiële gevolgen voor zandwinning uitgedrukt in NCW zeer beperkt. De kosten van variant 5a zijn 

1,2 mln. in de ontwikkelingsinvulling. 

 

Mocht de zeespiegel sneller stijgen, dan aangenomen in de MKEA, dan zal volgens de Deltacommissie het 

huidige zandwinningsniveau moeten worden verhoogd naar maximaal 85 mln. m3 per jaar. Op dat moment 

zullen de gevolgen voor zandwinning groter worden. Echter voor de a-varianten waarbij niet binnen de 12-

mijlszone wordt gebouwd, zullen de kosten niet boven de €2,5 mln. (NCW) uitkomen. Dit wordt in gevoelig-

heidsanalyses in hoofdstuk 6 verder besproken.   

 

Tabel 4.7 Zandwinning in de a- en b-varianten (mln. € NCW) 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Zandwinning basis € 0,0  € 0,0  € 0,0  € 0,0  € 0,0  € 0,0  

Zandwinning ont-

wikkeling 
€ 0,0  -€ 0,1  -€ 0,1  -€ 0,1  -€ 1,2  -€ 0,7  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Zandwinning basis  -€ 1,4  -€ 2,2  -€ 0,1  -€ 0,1  -€ 0,1  

Zandwinning ont-

wikkeling 
 -€ 5,6  -€ 5,4  -€ 7,7  -€ 7,7  -€ 7,7  
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Omdat de varianten 4b, 5b en 6b het meeste gebied binnen de 12-mijlszone hebben, kennen deze varianten 

de grootste gevolgen voor zandwinning. Onder het huidige zandwinningsbeleid treden effecten echter niet op 

voor 2035 en blijven de kosten beperkt tot € 8 mln. (NCW). Bij een jaarlijkse zandwinning van 85 mln. m3 per 

jaar kan dit maximaal € 35 mln. (NCW) worden.  

 

4.5 Visserij 

Mogelijke effecten visserij: 

 Visrijke gebieden worden ontoegankelijk. 

 Er moet worden omgevaren om visrijke gebieden te bereiken. 

 Er komen meer vissers in de overgebleven visgebieden 

 

Beschrijving effecten 

Het effect op de visserij hangt af van een aantal factoren:  

 Worden windmolenparken geplaatst in visrijke gebieden? 

 Worden windmolenparken geplaatst op de route naar visrijke gebieden? 

 Is medegebruik in windmolenparken mogelijk? 

 

Door de plaatsing van windmolenparken kunnen bepaalde delen van de Noordzee ontoegankelijk worden 

voor vissers. Als er in dit gebied vissers zijn, dan zullen zij naar een andere locatie toe moeten. Het feit dat 

zich vissers in het gebied bevinden, maakt het voldoende aannemelijk dat andere locaties voor deze vissers 

ongunstiger zijn. Anders zouden zij zich immers al op andere locaties bevinden.  

 

Wanneer vissers zich vervolgens verplaatsen naar andere locaties, vindt daar meer visserij plaats dan voor-

heen. Dat inspanning die het vervolgens vereist om vis op andere locaties te vangen, gaat daarmee omhoog. 

Daarmee stijgen de kosten per gevangen vis.  

 

Als medegebruik volledig is toegestaan en er ook tussen de windmolens door gevist mag worden, zal het 

effect op de visserij zeer beperkt zijn. Als medegebruik niet is toegestaan, of alleen is toegestaan voor niet-

bodemberoerende visserij, zijn grotere effecten voor de visserij te verwachten. Bijna alle Nederlandse vis-

sersschepen bedrijven de bodemberoerende visserij. Gedeeltelijk medegebruik kan wel leiden tot besparing 

op de omvaarkosten naar gebieden waar geen turbines zijn geplaatst. Op dit moment is nog niet duidelijk in 

hoeverre medegebruik wordt toegestaan.  

 

Resultaten effecten visserij 

De gevolgen voor de visserij zijn beperkt in vergelijking met de meeste kostenposten. De schade is maximaal 

zo‟n €200.000 per jaar. Het gaat daarbij om een afname van de bruto toegevoegde waarde van de vis-

vangst. De gederfde bedragen maximaal circa €500.000, maar daarin zitten ook de kosten van het vissen 

inbegrepen. 
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Tabel 4.8 Jaarlijkse kosten in verlies aan bruto toegevoegde waarde a-varianten (mln. €) 

 Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Basis -€ 0,13  -€ 0,23  -€ 0,13  -€ 0,13  -€ 0,12  -€ 0,15  

Ontwikkeling -€ 0,14  -€ 0,16  -€ 0,17  -€ 0,17  -€ 0,19  -€ 0,17  

 

Waar deze kosten in vergelijking tot de totale maatschappelijke kosten zeer klein zijn, kan dit voor de indivi-

duele visser wel een behoorlijke last zijn. Het aantal geschade schepen in de varianten varieert tussen de 

circa 80 en 130, waarvan de ene visser vaker in het gebied te vinden zal zijn dan de ander. De winsten van 

de individuele visser kunnen met enkele duizenden Euro‟s per jaar afnemen. Variant 1 is het gunstigst voor 

de visserij, variant 2a leidt tot de hoogste kosten. De verschillen tussen de meeste varianten zijn vrij klein, 

doordat veel gebieden met elkaar overlappen. In de basisinvulling van variant 2a komen windmolens op 

plaatsen die historisch gezien een hoge vangstwaarde kennen. Deze gebieden worden in de andere varian-

ten niet bebouwd. Voor de visserij zal het toestaan van medegebruik van grotere invloed zijn dan de verschil-

len tussen de meeste varianten. 

 

Figuur 4.6 Kosten visserij (in mln. € NCW) 

 
 

 

 

De verschillen tussen de varianten zijn in absolute zin klein. Variant 2a kent relatief gezien wel fors hogere 

kosten. Op het totaal van alle kosten, zijn de kosten voor de visserij niet terug te vinden. Verschillen tussen 

basis- en ontwikkelingsgerichte invulling zijn afgerond in miljoenen bijna niet zichtbaar. Over het algemeen 

leidt de basisinvulling tot lagere kosten voor de visserij. Alleen in variant 2 is dat niet het geval. Ook zijn de 

gevolgen in de b-varianten over het algemeen iets groter, met uitzondering van variant 2.  
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Tabel 4.9 Kosten visserij a- en b-varianten (mln. € NCW) 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Visserij basis -€ 1,6  -€ 2,9  -€ 1,6  -€ 1,6  -€ 1,5  -€ 1,9  

Visserij ontwikke-

ling 
-€ 1,8  -€ 2,0  -€ 2,1  -€ 2,1  -€ 2,4  -€ 2,1  

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Visserij basis  -€ 1,6  -€ 1,8  -€ 1,8  -€ 1,5  -€ 1,9  

Visserij ontwikke-

ling 
 -€ 2,0  -€ 2,1  -€ 2,3  -€ 2,4  -€ 2,1  

 

4.6 Defensie 

Ten noorden van de Waddeneilanden is er sprake van een oefengebied van het ministerie van Defensie, 

waarin een deel van de opgave gerealiseerd kan worden. Mogelijke effecten hier zijn: 

 Er moet worden uitgeweken door Defensie naar andere gebieden waardoor nieuwe oefengebieden beter 

of slechter bereikbaar worden 

 Binnen bestaande oefengebieden worden radarstoringen ondervonden 

 De veiligheid binnen / nabij oefengebieden verandert 

 

In de varianten is ervoor gekozen geen aanpassingen te doen aan oefenterreinen voor defensie. Er worden 

dan ook geen effecten op dit gebied verwacht. In het defensiegebied kunnen windmolenparken goedkoper 

worden aangelegd dan in het huidige Wadden-Noord gebied. De productie van windenergie zou echter dus-

danig dalen, dat de lagere investeringskosten hier niet tegenop wegen. Defensie staat niet onwelwillend 

tegenover een verschuiving van het defensiegebied. Een wijziging van de locatie, kan een aantal positieve 

effecten hebben op de mogelijkheden voor Defensie in het oefengebied. 

  

4.7 Radarsystemen 

Mogelijke effecten op radarsystemen: 

 Radarsystemen kunnen worden verstoord 

 

Schiphol, defensie en de Nederlandse zeehavens hebben radio- en radarsystemen ten behoeve van de 

waarneming en begeleiding van het inkomende en uitgaande verkeer. Ook schepen zelf zijn uitgerust met 

radarapparatuur. De windmolenparken op zee zouden deze systemen kunnen verstoren en voor blinde vlek-

ken kunnen zorgen. Dit is waarschijnlijk te verhelpen, maar dit kan leiden tot extra benodigde investeringen 

in de radio- en radarsystemen. In december 2008 was nog niet duidelijk wat de omvang van de verstoringen 

zou zijn en welke kosten het met zich mee zou brengen om deze op te lossen.43 Aangezien pas op basis van 

uitgebreide modelstudies kan worden bepaald of er verschillen bestaan in radarverstoring tussen de verschil-

lende alternatieven, blijft dit effect buiten beschouwing.  

 

                                                           
43 Ministerie van EZ (2008), Notitie vliegveiligheid in relatie tot offshore windparken 
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Naar verwachting zijn de kosten voor aanpassing van de radarsystemen relatief klein. De kosten bedragen 

enkele miljoenen en zijn daarmee weinig onderscheidend. Voor de bezitter van de radar kunnen de kosten 

voor aanpassing van het systeem een relevante kostenpost zijn, maar deze zullen in de MKEA niet leiden tot 

een andere afweging van de alternatieven.    

4.8 Recreatie 

Voor de recreatie zijn er drie relevante effecten die kunnen optreden: 

 Mogelijkheden voor de recreatievaart kunnen worden beperkt, of wellicht juist uitgebreid indien mede-

gebruik bij de windmolenparken mogelijk is.  

 Strandrecreanten kunnen zich storen aan het verlies van vrij zicht. Zij kunnen hierdoor het strand min-

der gaan waarderen, wat uiteindelijk ook het strandbezoek kan doen afnemen. Aan de andere kant is 

het ook voor te stellen dat men de windmolens op zee een interessant uitzicht vindt geven.  

 Prijzen van (vakantie)huizen aan zee kunnen dalen door het verdwijnen van vrij zicht.  

 

Onderzoek naar de effecten van offshore windmolenparken op toerisme en recreatie staat in de kinder-

schoenen. Offshore windmolenparken bestaan immers nog niet lang en zijn er niet in grote getale. In Enge-

land is bijvoorbeeld in Great Yarmouth het toerisme toegenomen na het plaatsen van offshore windmolen-

parken44. Er staan meer mensen positief dan negatief tegenover het plaatsen van de windmolens45, maar 

er zijn mensen die aangeven een ander strand op te gaan zoeken. Ook is er nog geen bewijs gevonden voor 

dalende huizenprijzen als gevolg van het veranderde uitzicht46. Al met al is er nog geen eenduidig beeld over 

de gevolgen voor toerisme. In belevingsonderzoek komt nu ook naar voren dat er geen aanwijzingen zijn dat 

de onderzochte windmolenparken van invloed zijn op recreatie en of huizenprijzen47. 

4.9 Arbeidsmarkt 

Mogelijke effecten op de arbeidsmarkt: 

 Creëren van banen in de offshore industrie  

 Creatie of verschuiving van werkgelegenheid op de nationale arbeidsmarkt 

 

De aanleg van windmolenparken zal leiden tot extra werkgelegenheid in de offshore industrie, De fabricage 

van de turbines zal waarschijnlijk in het buitenland plaatsvinden, aangezien alle grote fabrikanten buiten 

Nederland zijn gevestigd. Assemblage daarentegen, zal wel door Nederlandse arbeidskrachten worden ge-

daan. Aangezien in iedere variant hetzelfde vermogen wordt geplaatst zal hier bijna geen onderscheid in zijn 

tussen de varianten. De aanleg van windmolenparken leidt ook niet tot structurele extra werkgelegenheid, 

ook al is de energieopwekking blijvend en vinden er herinvesteringen plaats in de toekomst. Werknemers 

                                                           
44 Sjoerd Zeelenbergen, Universiteit Groningen (2006), Quick scan: the state of affairs of offshore wind energy projects 

in the North Sea region 

45http://www.berr.gov.uk/energy/sources/renewables/explained/wind/onshore-offshore/community/page16106.html, 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/uod-sss011607.php 

46 http://www.econw.com/reports/Economic-Impacts-Kittias-Wind-Project_ECONorthwest.pdf en www.offshore-

wind.de/page/fileadmin/offshore/documents/Politik_und_Wind/Tourismus/Cuxhaven/3e_Svendsen.pdf 

47 Royal Haskoning (2010), Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee. 

http://www.berr.gov.uk/energy/sources/renewables/explained/wind/onshore-offshore/community/page16106.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/uod-sss011607.php
http://www.econw.com/reports/Economic-Impacts-Kittias-Wind-Project_ECONorthwest.pdf
http://www.offshore-wind.de/page/fileadmin/offshore/documents/Politik_und_Wind/Tourismus/Cuxhaven/3e_Svendsen.pdf
http://www.offshore-wind.de/page/fileadmin/offshore/documents/Politik_und_Wind/Tourismus/Cuxhaven/3e_Svendsen.pdf
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zouden zonder windenergie op zee elders ingezet kunnen worden. Arbeid verschuift van de ene naar de an-

dere sector. Ook is het denkbaar dat de windenergie de opwekking van grijze stroom substitueert. Bij conven-

tionele energieopwekking zullen dan banen verdwijnen. Alleen als de toegevoegde waarde van werknemers 

groter is in de windenergiesector dan elders, is er sprake van een additioneel welvaartseffect. Volgens het 

CPB is hier geen sprake van.48 Alleen lokaal (in de havensteden) en sectoraal (in de offshore industrie) kan 

de werkgelegenheid een impuls krijgen. Op nationale schaal worden er geen werkgelegenheidseffecten ver-

wacht.  

 

Werkgelegenheid in de off shore windindustrie 

In Nederland zijn er volgens EWEA ca. 2.000 directe banen in de windenergie (EWEA, 2009). Volgens het ministerie van 

Economische Zaken zijn er met off-shore windenergie al 1.500 banen (fte) gemoeid. In het vanuit BSIK gesubsidieerde 

we@sea project gaat men ervan uit dat het realiseren van een vermogen van 6GW op zee leidt tot een aanvullende 

2.400 tot 5.000 banen.  

 

In Groot-Brittannië verwacht men bij het realiseren van met 29 GW windenergie op zee, zo‟n 40.000 tot 70.000 banen 

te creëren (Carbon Trust, 2008). Voor Nederland zou dit betekenen dat er met 6 GW ongeveer 17.000 banen gecreëerd 

zouden worden.  

 

Volgens een rapport van Roland Berger in opdracht van het Innovatieplatform zijn juist investeringen in de offshore 

windenergie interessant voor Nederland (Roland Berger, 2010). De activiteiten sluiten namelijk goed aan bij andere 

sectoren waarin Nederlandse bedrijven traditioneel een sterke positie hebben. Daarbij valt te denken aan havencapaci-

teit (assemblage), offshore bouwen, stalen paalconstructies, funderingen en kennis. Anders dan productie is assembla-

ge en onderhoud locatiegebonden, waardoor deze activiteiten (anders dan bijvoorbeeld de productie van turbines) niet 

snel naar lagelonenlanden zullen verschuiven.  

 

In maatschappelijke kosten-batenanalyses is het altijd de vraag of werkgelegenheid die met een project gemoeid is, 

daadwerkelijk additionele werkgelegenheid is, of dat het gaat om verdringing van andere banen en regionale herverde-

lingen. Hoe groot het effect in praktijk ook zal zijn, in deze kosteneffectiviteitsanalyse is het niet of nauwelijks onder-

scheidend, aangezien in alle varianten 6 GW op zee wordt gerealiseerd. 

                                                           
48 CPB (2005), Windenergie op de Noordzee, Een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
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5 Externe effecten 

In dit hoofdstuk worden de externe effecten besproken die optreden bij het plaatsen van de windmolenpar-

ken. Onder externe effecten vallen effecten op het milieu en ecologie.   

5.1 Emissies  

5.1.1 Emissies bij energieproductie 

CO2-emissies 

Een belangrijk doel van duurzame energievoorziening is de CO2-reductie. Het vervangen van grijze stroom-

productie (kolen, gas) door groene stroomproductie (bijvoorbeeld windenergie) zorgt ervoor dat in de elektri-

citeitsproductie minder CO2 wordt uitgestoten. Toch is het de vraag hoe effectief specifieke maatregelen zijn 

die op projectbasis „groene initiatieven‟ stimuleren, zoals in dit geval wind op zee. Dit komt door de werking 

van het Europees handelssysteem voor emissierechten EU-ETS (European Union - Emission Trading Scheme). 

Dit handelssysteem op zich is in theorie een effectieve en efficiënte wijze om CO2-reductiedoelstellingen te 

behalen. Andere beleidsmaatregelen (zoals de subsidies voor wind op zee) die de CO2-uitstoot beperken, 

beïnvloeden de marktwerking binnen het handelssysteem en leiden ertoe -zolang het afgesproken plafond 

niet wordt onderschreden dat er elders meer CO2 wordt uitgestoten. Wel kan als gevolg van een lagere vraag 

naar CO2-rechten- de ETS prijs dalen. 

 

Binnen EU-ETS liggen CO2-plafonds voor een aantal aangewezen sectoren (waaronder elektriciteitsproductie) 

vast. De totale hoeveelheid emissie ligt daarmee vast. Reductiedoelstellingen worden behaald door het pla-

fond in de tijd te verlagen. Bedrijven in de aangewezen sectoren die CO2 uitstoten hebben de rechten nodig. 

Initieel zijn de emissierechten toegewezen of geveild, vervolgens zijn de rechten vrij verhandelbaar (vergelijk-

baar met een aandelenmarkt). Bij een goed werkend emissiehandelssysteem ontstaat een evenwicht tussen 

vraag en aanbod bij een bepaalde evenwichtsprijs. Deze is uiteraard afhankelijk van de schaarste. Bedrijven 

die zelf maatregelen kunnen nemen hun CO2-emissies te reduceren tegen lagere kosten dan het aanschaf-

fen van de rechten, zullen dat dus ook doen, bedrijven die alleen maatregelen kunnen nemen die duurder 

zijn dan het aankopen van de rechten, zullen juist de rechten blijven aanschaffen.  

 

Het verminderen van de schaarste aan CO2-rechten door gesubsidieerd groene energie op te wekken heeft 

een dempend effect op de prijs van de rechten. De vraag naar de rechten daalt immers, waardoor de rechten 

minder schaars worden. Bedrijven waar bij een hogere prijs voor de CO2-rechten bepaalde maatregelen be-

drijfseconomisch net rendabel zijn zullen met de relatief goedkope rechten deze CO2-reducerende maatrege-

len niet nemen dan wel uitstellen.  
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Verhandelbare emissierechten  

CO2-plafonds worden vastgelegd door middel van uitgifte van verhandelbare emissierechten. Deze worden verhandeld 

middels het „Emission Trading Scheme‟ (ETS). Dit houdt in dat bedrijven die onder het CO2-plafond vallen, zoals de 

energiesector, emissierechten kunnen kopen en verkopen. De prijs van de rechten komt tot stand op de markt voor CO2-

emissierechten. Er is een directe relatie tussen de marktprijs en de kosten die bedrijven willen maken om de CO2 uit-

stoot te reduceren.  

 

Vraag, aanbod en de prijs van CO2-rechten 

Een bedrijf dat CO2 uitstoot bij het produceren van goederen of diensten staat bij het handelssysteem voor de afweging 

om CO2-rechten te kopen, of maatregelen te nemen die de CO2-emissies reduceren. Bedrijven die goedkoper uit zijn met 

het terugbrengen van emissies dan met de aankoop van rechten, zullen hun emissies terugbrengen. Bedrijven die juist 

duurder uit zijn bij het nemen van maatregelen dan bij de aankoop van rechten, zullen CO2-rechten kopen. In theorie is 

de marktprijs van CO2-emissierechten daarom ook gelijk aan de marginale kosten van CO2-reductie-maatregelen. Ook 

andere (tijdelijke) factoren zoals de economische groei, de strengheid van de winter en het moment waarop bedrijven 

maatregelen gaan nemen, zullen een rol spelen bij de totstandkoming van de prijs van CO2-rechten.  

 

Externe maatregelen beïnvloeden de markt voor CO2–emissierechten  

Wanneer nu door een ingreep van buiten de vraag naar CO2-emissierechten afneemt (door een subsidie wordt grijze 

stroom door groene stroom vervangen) dan heeft dit een direct effect op de vraag naar CO2-rechten. Deze zijn immers 

niet meer benodigd voor het groene deel van de elektriciteitsproductie. De prijs van de rechten zal dan ook gaan dalen 

waardoor het voor andere industrieën langer rendabeler is rechten te kopen, in plaats van emissiereducerende maatre-

gelen te treffen. Dit is het mechanisme waardoor emissiereducerende maatregelen in sectoren die vallen onder EU-ETS 

de totale CO2-emissies per saldo niet verlagen.  

 

Omdat het om een Europees handelssysteem gaat, zal het totaal effect van de Nederlandse maatregelen beperkt zijn. 

De emissies van de sectoren die in Nederland onder EU-ETS vallen zijn verantwoordelijk voor nog geen 4% van de totale 

CO2-emissies binnen het Europese plafond. De uitsparing aan benodigde CO2-emissierechten door 6GW wind op zee, 

zou ten opzichte van de huidige energiemix, voor Nederland ca. 12,5% bedragen, wat gelijk staat aan een totaaleffect 

binnen EU-ETS van minder dan 0,5%[1]. Het totaal vermogen van 6 GW wind op zee zal dus nagenoeg geen effect heb-

ben op de prijs van CO2-emissierechten.  

 

Indien er overigens wel een waarneembaar effect zou optreden, dan vallen de extra baten voor 96% toe aan de rest van 

Europa. Per saldo is het welvaartseffect hiervan voor Nederland dan ook verwaarloosbaar. 

 

Overige uitstoot 

Het opwekken van grijze stroom gaat niet alleen gepaard met CO2-uitstoot, maar ook met uitstoot van stik-

stofoxiden (NOX), zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (PM10). Waar door het instellen van CO2-plafonds de totale 

Europese CO2-uitstoot niet verandert, kan door een verandering in inzet van CO2-emissierechten, de uitstoot 

                                                           
[1] Het plafond aan CO2-emissies van de sectoren die onder EU-ETS vallen is voor de EU-27 ruim 2000 Megaton, voor 

Nederlandse is dit 80 Megaton. De reductie door 6GW wind op zee zou uitkomen op ca. 10 Megaton. 
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van overige gassen wel veranderen. Bedrijven die CO2 uitstoten, stoten over het algemeen ook andere gas-

sen uit en deze kunnen hoger of lager liggen dan gemiddeld. In tegenstelling tot CO2-uitstoot, wat een mon-

diaal probleem is, zijn NOX, SO2, en PM10 vervuilende stoffen waarvan lokaal hinder wordt ondervonden. Ver-

schuiving naar het buitenland levert Nederland geen financiële baten op, maar wel minder lokaal hinderlijke 

milieuvervuiling. Omdat niet bekend is hoe deze verschuivingen plaats gaan vinden, blijven ze verder in de 

MKEA buiten beschouwing. Voor scheepvaart (zie hoofdstuk 5) is de uitstoot van SO2 en NOX wel bekend en 

meegenomen. De totale Nederlandse NOX uitstoot zal naar verwachting overigens niet veranderen door 

groene-stroomproductie, omdat hiervoor een nationaal emissieplafond bestaat. Omdat dit alleen leidt tot een 

herverdeling van middelen op nationaal niveau, heeft deze emissiehandel geen invloed op de MKEA. 

 

5.1.2 Emissies bij omvaren en aanleg parken 

Uitstoot als extern effect bestaat uit de volgende componenten: 

 Doordat schepen moeten omvaren, wordt extra brandstof verbruikt leidend tot meer uitstoot van schade-

lijke stoffen door de scheepvaart. 

 De bouw van windturbines kost energie, leidend tot CO2-uitstoot.  

 

De CO2-uitstoot van het omvaren van schepen hangt direct samen met het indirecte effect van het omvaren. 

De rangschikking voor dit effect is dan ook exact gelijk aan het indirecte effect van het omvaren. Naast CO2-

uitstoot, neemt ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden toe 

door het omvaren.  

 

De CO2-uitstoot van de aanleg van windmolenparken is als niet onderscheidend verondersteld. In praktijk zal 

er enig verschil tussen de locaties bestaan, aangezien op de ene locatie een langere paal voor de turbine 

gebruikt moet worden dan op de andere locatie. Nauwkeurige informatie hierover is echter niet beschikbaar. 

Ook zal er iets verder moeten worden gevaren voor onderhoud en plaatsing, maar dit maakt nog geen twee 

procent uit van de „CO2-footprint‟ van een windturbine49.  

 

Tabel 5.1 Uitstoot scheepvaart en turbines a- en b-varianten, basis en ontwikkelingsinvulling (tonnen per 

jaar) 

Variant  Variant 1 Variant 2a Variant 3a Variant 4a Variant 5a Variant 6a 

CO2 uitstoot 

bij aanleg 

Kton/ 

6.000MW 
4040 4040 4040 4040 4040 4040 

CO2 uitstoot 

omvaren 
Kton/jaar 23 34 44 44 53 165 

CO uitstoot 

omvaren 
ton/jaar 86 128 166 167 200 630 

SO2 uitstoot 

omvaren 
ton/jaar 238 346 444 449 534 1678 

NOx uitstoot 

omvaren 
ton/jaar 595 863 1106 1126 1328 4197 

 

                                                           
49 http://www.parliament.uk/documents/upload/postpn268.pdf 
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De uitstoot van schepen neemt in variant 6 het meeste toe. Jaarlijks neemt de CO2 uitstoot in deze variant 

met 165 kiloton toe. SO2 en NOx uitstoot nemen met respectievelijk 1678 en 4197 ton per jaar toe. De uit-

stoot van CO2 is daarmee ongeveer 100 keer zo groot als de uitstoot van SO2 en 40 keer zo groot als de uit-

stoot van NOx. Omgerekend in maatschappelijke kosten legt CO2-uitstoot minder gewicht in de schaal. De 

CO2-uitstoot bepaalt circa 12% van de totale maatschappelijke kosten van de uitstoot van scheepvaart.  

 

Figuur 5.1 Kosten overige uitstoot (scheepvaart + aanleg) (in mln. € NCW) 

 

 

De maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot bij aanleg van de parken bedragen ongeveer € 157 mln. en zijn  

niet onderscheidend. De kosten van de uitstoot van het omvaren variëren van € 137 mln. in variant 1 tot 

bijna een miljard Euro in variant 6. Varianten 3 en 4 kennen met € 255 mln. en respectievelijk € 258 mln. 

bijna gelijke maatschappelijke kosten.  

 

Er is geen onderscheid tussen de basis- en ontwikkelingsinvulling en a- en b-varianten, omdat scheepvaart-

routes niet worden aangepast en het aantal geplaatste windturbines in iedere variant gelijk is.  

5.2 Ecologie 

De bouw van windturbines op zee leidt tot de volgende mogelijke ecologische effecten: 

 Er vinden botsingen plaats van vogels met turbines of wieken 

 Barrièrewerking op (de vlieg- en trekroutes van) vogels en zeezoogdieren 

 Veranderingen aan het leef- en foerageergebied van vogels 

 Implicaties tijdens/op het paar- en broedseizoen van vogels 

 Implicaties op de migratie van vislarven 

 Veranderingen van waterstromen 

 Er is sprake van geluidsoverlast / verstoring / gehoorbeschadiging op/bij zeezoogdieren 

 Er is sprake van verandering van de bodemvegetatie 

 Er is sprake van trillingen 
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Het vaststellen van de ecologische gevolgen is een moeilijk punt in de besluitvorming rond de windenergie-

gebieden. Met name de instandhoudingsdoelstellingen van enkele beschermde kolonies van de kleine man-

telmeeuw zouden in gevaar kunnen komen door de plaatsing van windturbines op zee. De berekeningen voor 

sterfte door botsingen met windturbines die hiervoor gemaakt zijn in de milieueffectrapportage, zijn van een 

worst case scenario uitgegaan, omdat het daadwerkelijke effect onbekend is. Het is niet exact te bepalen 

hoeveel vogels er straks in turbines zullen vliegen. Het is onbekend of dieren daadwerkelijk worden verstoord 

en hier veel hinder van ondervinden, of dat ze hun gedrag zullen aanpassen, zodat de effecten beperkt blij-

ven. In het PlanMER wordt op basis van de beschikbare kennis bepaald of significante ecologische gevolgen 

kunnen worden uitgesloten. De basisvarianten zijn dusdanig ontwikkeld dat er geen significante effecten te 

verwachten zijn op beschermde mantelmeeuwkolonies, waardoor er met de gedane veronderstellingen vrij 

weinig gebied beschikbaar is voor windenergie dicht bij de kust. In de ontwikkelingsvarianten zijn significante 

effecten op beschermde mantelmeeuwkolonies nu niet uit te sluiten. Met een betere kennis over de daad-

werkelijke effecten van de windparken op vogels, kunnen significante effecten wellicht wel worden uitgeslo-

ten en kan een groter gedeelte van de ontwikkelingsvarianten worden uitgevoerd zonder dat ecologie een 

knelpunt vormt.  

 

Een verschil tussen het PlanMER en de MKEA is dat de MKEA uitgaat van effecten die optreden, niet of nor-

men worden gehaald. Er is daarom een vertaalslag gemaakt vanuit het PlanMER naar de MKEA. Als er een 

effect optreedt, ook al leidt dit niet tot overschrijdingen van de normen volgens de MER, wordt dit effect op-

genomen in de MKEA. Waar de exacte omvang van effecten niet is te bepalen, is volstaan met een kwalita-

tieve waardering. In het PlanMER is, op de effecten op de kleine mantelmeeuw na, geen onderscheid ge-

maakt tussen de basis- en ontwikkelingsinvulling. De beoordeling is gemaakt op basis van de totaal gereser-

veerde ruimte voor windenergie in de verschillende varianten. In deze gereserveerde gebieden is plaats voor 

meer dan 6.000 MW windenergie. Wat de exacte invulling van deze gebieden betekent is niet meegenomen 

in de effectbeoordeling en is in het PlanMER alleen tekstueel toegelicht. Voor de effecten op de kleine man-

telmeeuw is wel onderscheid gemaakt tussen de basis- en ontwikkelingsinvulling. De kleine mantelmeeuw is 

immers de reden dat deze twee invullingen zijn ontwikkeld.  

 

Een beperking van de schaling van ++ tot en met - - zoals gehanteerd in het PlanMER, is dat het nogal grof-

mazig is. Het ene zeer negatieve effect, is het andere niet. Er kan nog zeker onderling verschil zijn. Waar 

mogelijk is dit tekstueel toegelicht.  
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MER benadering en de MKEA 

In een MER wordt vastgesteld of de ecologische effecten die optreden binnen de wettelijke normen blijven. De MKEA 

kijkt naar effecten die optreden. Normen zijn daarbij niet van belang. Het effect van de plaatsing van een turbine wordt 

immers niet groter of kleiner als een norm al dan niet wordt gehaald. Dit effect blijft gelijk. De (juridische) procedure om 

deze turbine geplaatst te krijgen wordt bemoeilijkt als bepaalde normen niet worden gehaald. De mogelijkheid bestaat 

dat juridisch bepaalde varianten niet uitvoerbaar blijken of aangepast moeten worden, maar de MKEA brengt alle effec-

ten (kosten, opbrengsten, externe en indirecte effecten) ervan uitgaande dat de turbines op een bepaalde locatie staan. 

Mede op basis hiervan kan besloten worden of het de moeite waard is om een ingewikkelder proces in te gaan voor de 

aanleg voor windmolenparken, of dat verschillen tussen de varianten dusdanig klein zijn dat dit niet nodig is.  

 

Een norm waar in een MER op wordt getoetst is dat er bij beschermde mantelmeeuwkoloniën geen significante additio-

nele sterfte mag optreden. Significante additionele sterfte houdt volgens de vogelrichtlijn in dit geval in dat de sterfte 

van mantelmeeuwen door de windturbines met meer dan bijvoorbeeld 5,8 procent toeneemt (dit percentage is kolo-

niespecifiek). Omdat het om een modelbenadering gaat en weinig bekend is in hoeverre mantelmeeuwen eventueel hun 

gedrag aanpassen aan de turbines, moet uitgegaan worden van een worst case scenario: uitgangspunt is dat vogels 

hun gedrag niet aanpassen.  

 

In een MER wordt nagegaan of met deze uitgangspunten aan de norm wordt voldaan. Treedt er geen additionele sterfte 

op boven de norm, dan volgt geen negatieve beoordeling uit het MER. Dat betekent uiteraard niet dat er helemaal geen 

negatieve effecten optreden. Een extra windturbine betekent immers een extra obstakel waar een vogel in kan vliegen 

en daarmee een negatief effect. Dat dit effect niet de normen overschrijdt, neemt niet weg dat het wel optreedt en 

daarmee als negatief effect moet worden meegenomen in de MKEA.  

 

Effecten op vogels 

De plaatsing van windturbines leidt tot een tweetal belangrijke effecten voor vogels: vogels kunnen in botsing 

komen met de turbines en het foerageergebied, waar de vogels hun voedsel halen, kan worden aangetast. 

Door de plaatsing van de turbines kunnen vogels hun gedrag aanpassen en hun voedsel ergens anders van-

daan gaan halen dan zij van nature zouden doen. Dit zou ook kunnen leiden tot voedseltekorten.  

 

Voor één specifieke vogelsoort kunnen de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen. De windmolen-

parken komen te liggen in het bereik van vijf koloniën van de kleine mantelmeeuw vallend onder een Natura 

2000 instandhoudingsdoelstelling: één op Texel, één op de Waddenzee, één bij Krammer Volkerak, één op 

Vlieland en één bij het Veerse Meer. Hoe dichter de parken bij deze koloniën komen te liggen, hoe groter de 

kans is dat er „significante additionele sterfte‟ optreedt. Tabel 5.2 geeft de additionele sterfte weer die de 

windmolenparken met zich meebrengen50. Op de Veerse Meer kolonie na, geldt dat een additionele sterfte 

van 5,8 procent als significant wordt gezien. Bij de kolonie Veerse Meer ligt deze grens op twintig procent. 

Omdat de effecten op de kolonies bij het Veerse Meer en op de Waddenzee niet als significant worden ver-

                                                           
50 Additionele sterfte is de extra sterfte door menselijk ingrijpen ten opzichte van de natuurlijke sterfte. Stel normaal 

sterven er in een kolonie 100 mantelmeeuwen per jaar een natuurlijk dood, dan houd een additionele sterfte van vijf 

procent in dat dit er 105 worden. 
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ondersteld in de MER (de additionele sterfte varieert bij het Veerse Meer in de meeste varianten tussen de 9 

en 12 procent en blijft bij de Waddenzee onder de 3 procent), zijn deze niet opgenomen.  

 

Tabel 5.2 Additionele sterfte mantelmeeuw (percentage, vetgedrukt is significant volgens de richtlijnen)  

Kolonie/invulling Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Texel basis 5,7% 5,10% 4,90% 5,30% 5,40% 5,1% 

Vlieland basis 1,3% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,7% 

Krammer Volkerak 

basis 
2,7% 4,40% 4,30% 4,40% 5,20% 6,2% 

Texel ontw. 8,7% 12,1% 14,3% 14,2% 16,8% 10,6% 

Vlieland ontw. 2,4% 3,3% 6,0% 3,4% 3,7% 2,5% 

Krammer Volkerak 

ontw. 
4,3% 4,9% 2,7% 5,7% 5,6% 5,7% 

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Texel basis  5,60% 6,80% 5,30% 5,40% 4,6% 

Vlieland basis  0,70% 1,60% 0,70% 0,70% 0,7% 

Krammer Volkerak 

basis 
 4,90% 3,00% 4,60% 5,20% 7,1% 

Texel ontw.  10,7% 20,2% 16,2% 12,9% 10,6% 

Vlieland ontw.  3,0% 8,3% 3,8% 2,6% 2,5% 

Krammer Volkerak 

ontw. 
 4,4% 2,8% 5,9% 5,3% 6,6% 

Bron: Haskoning (2010) 

 

In de basisinvulling hebben er geen significante effecten plaats op de kleine mantelmeeuw (op variant 3b 

na). De basisinvulling is immers zo ontwikkeld dat de geldende normen (van 5,8 procent additionele sterfte) 

niet worden overschreden, maar wel dicht worden benaderd. In de ontwikkelingsinvulling zijn de effecten met 

name bij de kolonie op Texel omvangrijk. Verder geldt dat de kolonie op Texel bijna 6 en respectievelijk 14 

keer zo groot is als de op Vlieland en bij Krammer Volkerak. Van de a-varianten brengt variant 5a de grootste 

negatieve effecten met zich mee, van de b-varianten is dit variant 3b.  

 

Naast de kleine mantelmeeuw kunnen er gevolgen optreden voor trekvogels. De Noord-Zuid trek is omvang-

rijk en heeft langs de gehele Hollandse kust plaats. Met name het gebied tussen de kust en de 12-mijlszone 

kent grote stromen van vogeltrek. De Oost-West trek heeft plaats ter hoogte van de Waddeneilanden en Zee-

land. Windmolenparken in de verschillende varianten conflicteren met name met de Noord-Zuid trek. De 

parken die buiten de 12-mijlszone liggen hebben naar verwachting weinig invloed op de vogeltrek. Voor par-

ken binnen de 12-mijlszone is dit onbekend. De kans op aanvaringen tussen vogels en windturbines is hier 

groter, maar het is niet bekend hoeveel groter deze kans is en welke vogelsoorten effecten van de turbines 

zouden ondervinden. Als algemene regel kan daarom gesteld worden: verder uit de kust is beter voor trekvo-

gels. 

 

Het effect op vogels is behalve van de locatie, ook van de grootte van de turbines afhankelijk. Een groot aan-

tal turbines met een laag vermogen leidt tot meer slachtoffers onder vogels dan een klein aantal turbines 

met een hoog vermogen. Een park van 300 MW kan dus beter uit zestig 5 MW turbines bestaan, dan uit 

honderd 3 MW turbines.  
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Tabel 5.3 Effecten vogels na voltooiing windmolenparken 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Broedvogels - - - - - - - - - - - - 

Trekvogels - - - - - - 

Schelpdiereters 0 0 0 0 0 0 

Viseters/rustende 

vogels - - - - - - 

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Broedvogels  - - - - - - - - - - 

Trekvogels  - - - - - - - - - 

Schelpdiereters  - - - - 0 

Viseters/rustende 

vogels 
 

- - - - - 

Bron: Haskoning (2010) 

 

In de ontwikkelingsvarianten en de b-varianten zijn de effecten op trekvogels het grootst, aangezien dichter 

bij de kust wordt gebouwd en daar meer trekvogels vliegen. Voor de schelpdiereters en viseters geldt het-

zelfde, evenals voor de broedvogels (zoals de kleine mantelmeeuw). Als er geen geluidsreducerende maatre-

gelen bij de aanleg van parken worden genomen, geldt daarnaast dat kraamkamergebieden van vissen wor-

den verstoord, wat een additioneel negatief effect voor viseters met zich meebrengt. Voor verstoring van de 

kraamkamergebieden geldt over het algemeen ook dat een windmolenpark dichter bij de kust tot negatieve-

re effecten leidt. Omdat ervan uit is gegaan dat er wel geluidsreducerende maatregelen worden genomen bij 

de aanleg, is dit effect verder niet opgenomen in de MKEA.  

 

Effecten op vislarven  

Door heien kunnen negatieve effecten op vislarven optreden. Dit heeft effect op de visstand en de voedsel-

voorraad voor bijvoorbeeld zeezoogdieren en vogels. Vislarven komen voort uit de eieren van vissen en gaan 

met de stroom mee naar gebieden met een kraamkamerfunctie (zoals de Waddenzee), waar de vislarven 

opgroeien. Omdat de stromen van vislarven overal in de Noordzee aanwezig zijn, zijn deze effecten (bijna) 

niet locatieafhankelijk. Het geschade type vislarf zal per gebied verschillen, maar er is te weinig over bekend 

om hier meer specifieke uitspraken over te doen. Het effect op vislarven is wel techniek- en seizoensafhanke-

lijk. Indien er niet geheid gaat worden, is het effect op de vislarven beperkt. Door alleen te heien tussen juli 

en december zal de schade ook aanzienlijk beperkt kunnen worden.  

 

Verder wordt verwacht dat de bouw gedurende een enkel jaar een kleine invloed heeft op de vispopulatie. 

Wordt er meerdere jaren achter elkaar geheid, dan is er wel een kans dat er aanzienlijke effecten optreden. 

Behalve de populatie van vissen zelf, zijn er ook zeehonden en bepaalde vogelsoorten die effecten zullen 

ondervinden van een kleinere populatie vislarven, opgroeiende en volwassen vissen. De verschillen in om-

vang van de vissen in bepaalde gebieden, zorgen ervoor dat hier voedsel is voor andere diersoorten in ver-

schillende levensfasen.  

 

In de MKEA is ervan uitgegaan dat er mitigerende maatregelen worden genomen tegen trillingen van het 

heien (zie paragraaf 3.1) en dat daarmee de effecten op de vislarven beperkt (maar nog wel enigszins nega-
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tief) blijven. Er bestaan kleine verschillen tussen de a- en b-varianten en de ontwikkelings- en basisinvulling. 

Het bouwen in of nabij (veelal relatief dicht bij de kust gelegen) kraamkamergebieden van vissen leidt tot 

negatievere effecten. Deze verschillen zijn door de gebruikte schaalindeling niet in de effectbeoordeling van 

het PlanMER waar te nemen. 

 

Na voltooiing van de windmolenparken kunnen bepaalde soorten vis in het gebied sterk toenemen. Het al 

dan niet toestaan van visserij heeft hier niet een directe relatie mee. Het verbieden van visserij in windmo-

lenparken leidt naar verwachting pas tot effecten bij nog grotere windmolenparken (groter dan 25 procent 

van het Nederlands Continentaal Plat).  

 

Tabel 5.4 Effecten op vislarven (verschillen niet a- en b-varianten niet zichtbaar in PlanMER) 

Kolonie/invulling Variant 1  Variant 2  Variant 3  Variant 4  Variant 5  Variant 6  

Vissen/vislarven 

tijdens aanleg - - - - - - 

Vissen/vislarven 

na voltooiing 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

 

Zeezoogdieren  

Net als bij de vislarven is het effect op zeezoogdieren, zoals de zeehond, bruinvis en dolfijn, mede afhankelijk 

van de gebruikte fundering. Indien er wordt geheid komt hier veel geluid bij vrij, dat een verstorend effect kan 

hebben. Veel zeezoogdieren maken gebruik van geluidsgolven (sonar) om zich te oriënteren. Geluidsvervui-

ling leidt ertoe dat bepaalde gebieden ontoegankelijk worden en activiteiten (zoals jagen door zeezoogdieren) 

niet meer de gehele dag kunnen plaatsvinden51. Niet alleen geluid van het heien, ook het geluid van de 

draaiende turbines zelf kan gevolgen hebben voor de zeezoogdieren.  

 

Voor zeehonden voor de Zeeuwse kust bestaat een instandhoudingsdoelstelling. Voor deze zeehonden geldt 

dat de gehele Noordzeekuststrook van Zeeland naar het Waddengebied erg belangrijk is voor de populatie in 

Zeeland. In Zeeland zijn geen stabiele zandbanken waar zeehonden hun jongen kunnen werpen. Dit doen zij 

daarom in de Waddenzee. Jaarlijks vindt een trek plaats van zuid naar noord om jongen groot te brengen en 

vervolgens weer terug. Dit gebeurt met name in het gebied tussen de kust en de 12-mijlszone. Net zoals bij 

trekvogels is niet exact bekend hoe deze stroom gaat en in hoeverre de zeehondenpopulatie in Zeeland 

wordt geschaad door het plaatsen van windturbines. Voor zeehonden geldt dus ook: hoe verder uit de kust 

hoe beter. 

 

Omdat in de MKEA wordt uitgegaan van geluidsbeperkende maatregelen tijdens de aanleg, worden geen 

(significante) effecten verwacht voor de zeezoogdieren. Indien er geen geluidsbeperkende maatregelen wor-

den genomen zijn de effecten zeer negatief. Ook na de aanleg zijn de effecten beperkt, omdat slechts twee 

procent van de Nederlands Continentaal Plat wordt bebouwd en het geluid van draaiende turbines niet ver-

der dan honderd meter draagt.  

 

                                                           
51http://www.zeeinzicht.nl/vleet/index.php?use_template=vleet_template.html&item=bruinvis&pageid=akoestische-

verontreiniging.htm 

http://www.zeeinzicht.nl/vleet/index.php?use_template=vleet_template.html&item=bruinvis&pageid=akoestische-verontreiniging.htm
http://www.zeeinzicht.nl/vleet/index.php?use_template=vleet_template.html&item=bruinvis&pageid=akoestische-verontreiniging.htm
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Tabel 5.5 Effecten zeezoogdieren 

 Variant 1 Variant 2a Variant 2b Variant 3a Variant 3b Variant 4a Variant 4b Variant 5 

Zeezoogdieren 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Benthos  

Benthos, oftewel bodemorganismen zoals zee-egels, krabben, kokkels en andere fauna, zal bij de aanleg van 

parken verstoord worden. Dit is een tijdelijk en lokaal effect. De populatie zal zich na de aanleg herstellen. 

De parken hebben op dat moment zelfs een positief effect door de aanwezigheid van de palen en fundering 

waar de organismen zich op vestigen. Er is geen verschil tussen de varianten of invulling van varianten.  

 

Tabel 5.6 Effecten Benthos  

 Variant 1  Variant 2  Variant 3  Variant 4  Variant 5  Variant 6  

Benthos tijdens 

aanleg - - - - - - 

Benthos na voltooi-

ing + + + + + + 

 

Gebieden met bijzondere ecologische waarden (GBEW’s) 

Behalve verstoring van vislarven, zeezoogdieren en vogels, die niet specifiek in de windenergiegebieden ver-

blijven, maar deze wel passeren, kunnen ook gebieden met bijzondere ecologische waarden worden ver-

stoord. Zo wordt in variant 3 de bruine bank gebruikt voor windturbines. De bruine bank is een belangrijk 

paaigebied voor vissen zoals bot en schol. Daarnaast bevinden zich hier veel bruinvissen en overwinteren er 

veel zeevogels. In variant 3 ligt het gebied IJmuiden-ver gedeeltelijk op de bruine bank, om zo de vaarroute 

door het midden van IJmuiden-ver te behouden. In alle overige varianten blijft de bruine bank vrij van wind-

turbines. De Bruine Bank is genomineerd om zich als Natura2000-gebied te kwalificeren. Andere GBEW‟s, 

die met name tijdens de aanleg van parken worden verstoord zijn: de Borkumse Stenen, Zeeuwse Banken en 

de Kustzee. Na de aanleg wordt de Zeeuwse bank ook verstoord, maar dit is volgens het PlanMER niet signi-

ficant. Verder geldt dat hoe dichter ontwikkelingen plaats vinden bij deze gebieden, hoe groter de kans op 

negatieve effecten is. Deze verschillen zijn door de gebruikte schaalindeling niet goed terug te zien in de 

effectbeoordeling uit het PlanMER.  

 

Tabel 5.6 Effecten GBEW  

 Variant 1  Variant 2 Variant 3  Variant 4 Variant 5 Variant 6 

GBEW tijdens 

aanleg - - - - - - 

GBEW na voltooiing 0 0 - 0 0 0 

 

5.3 Vrij zicht 

Belemmering van het vrije zicht over zee is afhankelijk van twee factoren: hoe dichtbij staan de windturbines 

en over hoeveel kilometer kust zijn ze te zien. In de varianten staan de dichtstbijzijnde turbines op 10 of op 

12 nautische mijl van de kust. Dit heeft amper invloed op de zichtbare grootte (de kijkhoek) van de windtur-
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bines. Wel is de afstand tot de kust van invloed op hoe vaak ze zichtbaar zijn. Op twaalf mijl zijn de parken 

20 tot 30 procent van de tijd zichtbaar, in de drukke zomerperiode is dit 30 tot 45 procent. Op 10 mijl zijn de 

turbines 15 procent vaker zichtbaar dan op 12 nautische mijl: 30 tot 35 procent gedurende het jaar en in de 

zomer 40 tot 50 procent van de tijd. Zichtbare windmolens zijn op 10 mijl dus niet meer beeldverstorend dan 

op 12 mijl, maar ze zijn wel vaker zichtbaar en daarmee vaker beeldverstorend.  

 

In de tabel 4.5 is een rij opgenomen met het aantal kilometer kustlijn waartegenover een windmolenpark 

zich bevindt op 10 en op 12 mijl in iedere variant. Zo kan worden bepaald vanaf ongeveer hoeveel kilometer 

kust de turbines zijn te zien en hoe vaak dit het geval is. Een waardering is hier verder niet aan gekoppeld. 

Onderzoeken hebben nog geen duidelijk negatief of positief beeld laten zien van de zichtbaarheid van wind-

molenparken op zee. Uit recent belevingsonderzoek van Royal Haskoning naar het effect van de onderzochte 

varianten komt ook geen duidelijk effect op recreanten of op de waarde van woningen naar voren52. 

 

                                                           
52 Royal Haskoning (2010), Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee. 
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Willingness to pay onderzoek in Denemarken 

In Denemarken is een Willingness to pay (WTP) onderzoek uitgevoerd53. Daarin werd bepaald hoeveel mensen bereid 

waren te betalen om windmolenparken verder uit de kust te plaatsen. Uit een nationaal sample, oftewel personen ver-

spreid door het hele land, bleek dat mensen bereid waren jaarlijks ongeveer € 45,- extra via hun stroomrekening te 

betalen om windmolenparken van 8 naar 12 kilometer uit de kust te verplaatsen. Een verplaatsing naar 18 en 50 kilo-

meter leverde een betalingsbereidheid van respectievelijk € 92,- en € 122,- per jaar op. Voor parken zeer dicht bij de 

kust, was men bereid tot meer dan 10 euro te betalen voor elke kilometer dat het park verder weg zou staan. Staat het 

park al enkele tientallen kilometers uit de kust dan was men nog maar bereid 80 cent per kilometer te betalen. Ook zijn 

bewoners uit twee kustgemeenten waar daadwerkelijk een windmolenpark voor de kust is geplaatst onderzocht: de ene 

groep was bereid meer te betalen dan het landelijk gemiddelde, de andere groep minder. Onduidelijk is daarmee of 

personen de daadwerkelijke plaatsing van turbines dichtbij de kust achteraf negatiever of minder negatief waarderen 

dan ze vooraf hadden verwacht.  

 

In Nederland zouden deze resultaten inhouden dat, met 7,5 miljoen huishoudens en een waardering van ongeveer 

€ 8,50 per km. die geldt tussen de 10 en 12 mijl, de bevolking bereid is jaarlijks € 233 mln. te betalen voor een ver-

plaatsing van de parken met 3,5 km (van 10 naar 12 mijl). Dat komt neer op meer dan € 4 mld. NCW. Omdat een derge-

lijk onderzoek niet in Nederland is uitgevoerd, is niet bekend in hoeverre deze resultaten representatief zijn voor de 

Nederlandse situatie. Ook laat het onderzoek nog een aantal vragen ontbeantwoord. Zo blijkt uit het onderzoek dat 

mensen die positief tegenover windenergie op zee staan, ook bereid zijn het meeste te betalen om de parken verder 

weg te plaatsen. Het beeld kan vertekend zijn doordat bepaalde groepen überhaupt niet willen betalen voor windenergie 

op zee. 

 

Onderzoek in de Verenigde Staten54 laat veel lagere uitkomsten zien en laat ook duidelijke verschillen zien tussen 

personen die aan de kust wonen en personen die in het binnenland wonen. De WTP per kilometer verplaatsing rond de 

12-mijlszone is vijftig dollarcent per kilometer per maand voor de inwoners in het binnenland tot ongeveer twee dollar 

per maand voor de bewoners langs de kust. Dit zou echter gelden voor een periode van 3 jaar, in plaats van een onein-

dige jaarlijkse bijdrage. Als de verhouding tussen mensen langs de kust en in het binnenland gelijk is in Nederland aan 

de populatie in dit onderzoek, zou de totale WTP in Nederland ongeveer € 600 mln. NCW bedragen voor een verplaat-

sing van parken van 10 naar 12 mijl. Ook van dit onderzoek geldt dat het niet duidelijk is of de resultaten ook represen-

tatief zouden zijn voor de Nederlandse situatie. 

 

                                                           
53 Jacob Ladenburg, Alex Dubgaard, Louise Martensen, Jesper Tranberg (2005), Economic valuation of the visual exter-

nalities of off-shore wind farms.  

54 Krueger (2007), Valuing public preferences for offshore wind power: a choice experiment approach 
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Tabel 5.7 Lengte windmolenparken tegenover de kust in km55 

Variant Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Lengte windmo-

lenparken op 12- 

mijlsgrens basis 

10 21 27 31 29 33 

Lengte windmo-

lenparken binnen 

12-mijlsgrens basis 

5 5 5 5 5 5 

Lengte windmo-

lenparken op 12- 

mijlsgrens ontwik-

kelings 

10 30 31 41 43 44 

Lengte windmo-

lenparken binnen 

12-mijlsgrens 

ontwikkelings 

5 5 5 5 5 5 

Variant  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Lengte windmo-

lenparken op 12- 

mijlsgrens basis 

 3 6 17 15 9 

Lengte windmo-

lenparken binnen 

12-mijlsgrens basis 

 25 27 19 19 29 

Lengte windmo-

lenparken op 12- 

mijlsgrens ontwik-

kelings 

 3 3 6 9 3 

Lengte windmo-

lenparken binnen 

12-mijlsgrens 

ontwikkelings 

 35 35 42 41 44 

 

De a-varianten hebben alleen turbines binnen de 12-mijlszone van de twee reeds bestaande parken. Het 

aantal kilometer windturbines op de 12-mijlslijn is fors groter in de ontwikkelingsinvulling dan in de basisin-

vulling. Met name de varianten 4, 5 en 6 zullen vanaf een groot gedeelte van de kustlijn zichtbaar zijn. Voor 

de b-varianten geldt in de ontwikkelingsinvulling hetzelfde voor de parken binnen de 12-mijlszone. In de ba-

sisinvulling hebben met name de varianten 2, 3 en 6 over een grote lengte windmolenparken tegenover de 

kust. 

 

                                                           
55 Uitgangspunt in de a-varianten is dat niet binnen de 12mijlsgrens wordt gebouwd. De 5 km die bij de a-varianten in de 

tabel staan is van bestaande parken. 
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6 Samenvatting resultaten en gevoeligheidsanalyses 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de MKEA samengevat. Alle kosten en baten die gemonetariseerd 

zijn worden bij elkaar opgeteld, zodat tot vergelijkbare maatschappelijke kosten gekomen kan worden. Om-

dat aan de resultaten van de MKEA bepaalde aannames en veronderstellingen ten grondslag liggen, wordt 

de invloed van deze aannames getoetst in de gevoeligheidsanalyses in paragraaf 6.2.  

 

Niet alle kosten en baten zijn in geld uit te drukken. De berekende maatschappelijke kosten geven daarmee, 

ook na uitvoering van gevoeligheidsanalyses, niet per se „het beste‟ alternatief weer. De kwalitatieve aspec-

ten, die tekstueel kort zijn toegelicht, moeten worden meegewogen bij de keuze. Deze aspecten zijn terug te 

vinden in de samenvattende tabellen, maar zijn niet zichtbaar in de maatschappelijke kosten en de figuren.  

 

6.1 Samenvatting resultaten 

A--varianten, niet bouwen binnen de 12-mijlszone 

Van de a-varianten in de basisinvulling kent variant 4a de laagste maatschappelijke kosten op basis van de 

gemonetariseerde effecten. In de ontwikkelingsinvulling is dit variant 5a. Het verschil tussen de varianten 4a 

en 5a is in beide invullingen minimaal. Indien er niet binnen de 12-mijlszone gebouwd kan worden presteren 

varianten 4a en 5a dus het beste, ongeacht eventuele beperkingen door de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de kleine mantelmeeuw. Variant 6a kent de hoogste maatschappelijke kosten zowel in de basis- als in 

de ontwikkelingsinvulling. Dit heeft met name te maken met de relatief hoge omvaarkosten, variant 3a kent 

hoge kosten voor olie- en gaswinning en varianten 1 en 2 kennen de hoogste investeringskosten. 

 

Figuur 6.1 Gemonetariseerde maatschappelijke kosten (excl. PM-posten) a-varianten (mln. € NCW) 
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B--varianten, wel bouwen binnen de 12-mijlszone 

Van de b-varianten in de basisinvulling kent variant 4b de laagste maatschappelijke kosten op basis van de 

gemonetariseerde kosten en baten. In de ontwikkelingsinvulling is dit variant 5b. Het verschil tussen de vari-

anten 4b en 5b is in beide invullingen minimaal. Net als bij de a varianten, presteren varianten 4 en 5 dus 

het beste in beide invullingen. Variant 6b heeft wederom het de hoogste maatschappelijke kosten zowel in 

de basis- als de ontwikkelingsinvulling. Varianten 2 en 3 wisselen van positie ten opzichte van de a-varianten. 

Wanneer er niet binnen de 12-mijlszone gebouwd mag worden komt variant 3 na de varianten 4 en 5 als 

meest kosteneffectief naar voren, mag er wel binnen de 12-mijlszone worden gebouwd, dan is dit variant 2.  

 

Figuur 6.2 Gemonetariseerde maatschappelijke kosten (excl. PM-posten) b-varianten (mln. € NCW) 

 

 

In figuur 6.3 zijn de resultaten van alle varianten samengevat. De b-varianten in de ontwikkelingsinvulling 

kennen de laagste kosten, gevolgd door de a-varianten in de ontwikkelingsinvulling. De a-varianten in de 

basisinvulling kennen de hoogste kosten.  
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Figuur 6.3 Gemonetariseerde maatschappelijke kosten (excl. PM-posten) alle varianten (mln. € NCW) 

 

 

Varianten 4 en 5 kennen de laagste maatschappelijke kosten, op basis van de gemonetariseerde kosten en 

baten, ongeacht of binnen of buiten de 12-mijlszone wordt gebouwd en ongeacht of de instandhoudings-

doelstellingen voor de mantelmeeuw de ruimte voor windenergie op zee beperken. 

 

Figuur 6.4 geeft een uitsplitsing gemaakt naar directe, indirecte en externe effecten weer. Varianten 3 en 6 

kennen hoge indirecte effecten als gevolg van gederfde inkomsten voor de olie- en gasindustrie in variant 3 

en hoge omvaarkosten in variant 6. Dit omvaren leidt ertoe dat ook de externe effecten in variant 6 groter 

zijn dan in de andere varianten. Figuur 6.4 is alleen weergegeven voor de a-varianten in de basisinvulling. De 

omvang van de gemonetariseerde externe effecten en indirecte effecten blijft in de andere invullingen onge-

veer gelijk. Andere invullingen hebben met name invloed op de directe effecten (de kosten en opbrengsten 

van windenergie zelf) en op de niet te monetariseren ecologische effecten.    
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Figuur 6.4 Uitsplitsing (excl. PM-posten) directe indirecte en externe effecten 

 

 

Tabel 6.1 vat de resultaten samen van gemonetariseerde directe, indirecte en externe effecten voor alle 

varianten en invullingen. Ook wordt het verschil in maatschappelijke kosten tussen de a- en de b-varianten 

en de basis- en ontwikkelingsinvulling weergegeven. Daaruit blijkt dat de kosten voor de ontwikkelingsinvul-

ling een half miljard tot een miljard lager zijn dan voor de basisinvulling. Alleen in variant 1 en variant 3a is 

het verschil tussen de twee invullingen kleiner. In variant 1 komt dat doordat er relatief beperkte mogelijkhe-

den zijn om windmolenparken dicht bij de kust aan te leggen. In variant 3a kunnen in de basisinvulling rela-

tief veel windmolenparken dicht bij de kust worden geplaatst en is de extra beschikbare ruimte in de ontwik-

kelingsinvulling beperkt.  

 

In de basisinvulling is het verschil tussen de a- en b-varianten zeer beperkt. Alleen voor de varianten 2 en 6 

leidt de b-invulling nog tot significant lagere kosten in vergelijking met de a-varianten. Voor de overige varian-

ten geldt dat de ecologische ruimte waarbinnen de windmolenparken in de basisinvulling worden geplaatst 

ertoe leidt dat er niet veel kosten gereduceerd kunnen worden als binnen de 12-mijlszone mag worden ge-

bouwd. In de ontwikkelingsinvulling daarentegen is er wel een behoorlijk kostenverschil tussen de a- en b-

varianten. Dit loopt uiteen van circa € 280 tot € 560 mln. Verder geldt dat de ecologische effecten van de b-

varianten negatiever zijn dan van de a-varianten. 

 

De keuze voor de ontwikkelingsgerichte invulling of de basisinvulling, oftewel de mate waarin met ecologi-

sche richtlijnen wordt rekening gehouden, bepaalt in grotere mate het kostenniveau van windenergie op de 

Noordzee dan de keuze voor wel of niet binnen de 12-mijlszone bouwen. Bovendien geldt dat de keuze voor 

wel of niet binnen de 12-mijlszone niet gemaakt hoeft te worden indien besloten wordt de windmolenparken 

te ontwikkelen binnen de huidige beschikbare ecologische ruimte. Binnen de 12-mijlszone bouwen creëert 

dan amper mogelijkheden voor verdere kostenbesparing, tenzij voor variant 2 of 6 wordt gekozen, dan zijn er 

ook binnen de ecologisch beschikbare ruimte mogelijkheden voor kostenbesparing indien binnen de 12-

mijlszone mag worden gebouwd.  
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Tabel 6.1 Gemonetariseerde maatschappelijke kosten a- en b–varianten, basis en ontwikkelingsinvulling 

(excl. PM-posten) (mln. €, NCW) 

A-varianten Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Directe effecten 

basis 
-€ 11.145  -€ 11.073  -€ 10.345  -€ 10.318  -€ 10.298  -€ 10.381  

Indirecte effecten 

basis 
-€ 558  -€ 446  -€ 942  -€ 492  -€ 560  -€ 1.143  

Externe effecten 

basis 
-€ 294  -€ 356  -€ 412  -€ 416  -€ 463  -€ 1.121  

Totaal basis -€ 11.997  -€ 11.875  -€ 11.698  -€ 11.225  -€ 11.321  -€ 12.646  

Directe effecten 

ontwikkeling 
-€ 10.786  -€ 10.522  -€ 10.091  -€ 9.564  -€ 9.390  -€ 9.548  

Indirecte effecten 

ontwikkeling 
-€ 555  -€ 449  -€ 939  -€ 533  -€ 604  -€ 1.148  

Externe effecten 

ontwikkeling 
-€ 294  -€ 356  -€ 412  -€ 416  -€ 463  -€ 1.121  

Totaal ontwikkeling -€ 11.636  -€ 11.327  -€ 11.442  -€ 10.513  -€ 10.457  -€ 11.817  

Verschil ontwikke-

ling - basis 
€ 361  € 548  € 256  € 712  € 864  € 829  

       

B-varianten  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Directe effecten 

basis 
 -€ 10.621  -€ 10.272  -€ 10.254  -€ 10.251  -€ 10.181  

Indirecte effecten 

basis 
 -€ 447  -€ 941  -€ 487  -€ 557  -€ 1.142  

Externe effecten 

basis 
 -€ 356  -€ 412  -€ 416  -€ 463  -€ 1.121  

Totaal basis  -€ 11.423  -€ 11.625  -€ 11.156  -€ 11.271  -€ 12.444  

Directe effecten 

ontwikkeling 
 -€ 9.844  -€ 9.565  -€ 9.148  -€ 8.980  -€ 9.195  

Indirecte effecten 

ontwikkeling 
 -€ 459  -€ 941  -€ 530  -€ 596  -€ 1.146  

Externe effecten 

ontwikkeling 
 -€ 356  -€ 412  -€ 416  -€ 463  -€ 1.121  

Totaal ontwikkeling  -€ 10.659  -€ 10.918  -€ 10.093  -€ 10.039  -€ 11.462  

Verschil ontwikke-

ling – basis 
 € 764  € 708  € 1.063  € 1.232  € 982  

       

Verschil b - a vari-

anten basis 
 € 452  € 73  € 69  € 50  € 202  

Verschil b - a vari-

anten ontwikkeling 
 € 667  € 525  € 420  € 418  € 355  

 

Belangrijkste conclusies: 

 Ongeacht of er wel of niet binnen de 12-mijlszone gebouwd mag worden en ongeacht in hoeverre ecolo-

gische richtlijnen de ruimte voor windmolenparken beperken, hebben varianten 4 en 5 de laagste gemo-

netariseerde maatschappelijke kosten in vergelijking tot de andere varianten. Varianten 4 en 5 behoren 
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tot de varianten met de laagste directe kosten (de financiële kosten en opbrengsten van windenergie) en 

de externe en indirecte effecten zijn niet veel groter of kleiner dan in de andere varianten. 

 Variant 6 komt ongeacht de invulling als variant met de hoogste kosten uit de analyse, gevolgd door 

variant 1. De resultaten van varianten 2 en 3 liggen tussen die van de andere varianten in de MKEA. In-

dien binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd volgt variant 2 als meest kosteneffectief na de vari-

anten 4 en 5. Indien niet binnen de 12-mijlszone mag worden gebouwd, is dit variant 3. Wel is het zo dat 

in de basisinvulling alleen in variant 6 (a en b) ruimte voor 3.000 MW in het zoekgebied voor de Holland-

se Kust ontstaat.  

 Varianten 4 en 3 kennen knelpunten met reeds vergunde windmolenparken in de zogenaamde „ronde 2‟ 

vergunningverlening.  

 De benodigde overheidssubsidie, die afhankelijk is van de financiële kosten en baten van windenergie 

op zee, is in de basisinvulling het laagst voor de varianten 4, 5 en 6. Variant 3 volgt daar vlak achter en 

de varianten 1 en 2 hebben een fors hogere subsidie nodig. In de ontwikkelingsinvulling is de benodigde 

subsidie in variant 5 het laagste, gevolgd door varianten 4 en 6.  

 Het verschil in subsidiekosten tussen varianten 1 en 2 en de varianten 4, 5 en 6 bedraagt € 100 mln. tot 

ruim € 200 mln. per jaar, oftewel € 0,8 mld. tot € 1,8 mld. NCW, afhankelijk van de gekozen invulling.  

 In de ontwikkelingsgerichte invulling zijn de verschillen tussen varianten groter dan in de basisinvulling. 

De ontwikkelingsinvulling leidt tot fors lagere kosten. Daar staan wel negatieve ecologische effecten te-

genover voor met name verschillende vogelsoorten. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot deze ef-

fecten daadwerkelijk zijn. 

 Binnen de 12-mijlszone bouwen leidt tot lagere kosten wanneer voor de ontwikkelingsinvulling wordt 

gekozen. Alleen de varianten 2 en 6 worden ook in basisinvulling goedkoper indien bouwen binnen de 

12-mijlszone wordt toegestaan. Binnen de 12-mijlszone bouwen leidt tot grotere negatieve ecologische 

effecten voor met name verschillende vogelsoorten.  

 De gemonetariseerde externe en indirecte effecten zijn tussen varianten 1, 2, 4 en 5 weinig onderschei-

dend in verhouding tot de totale maatschappelijke kosten van alle effecten. Varianten 3 en 6 kennen 

hier wel aanzienlijke kosten. Variant 3 heeft de hoogste kosten op het gebied van inkomstenderving van 

olie- en gaswinning. Variant 6 kent de hoogste kosten voor het omvaren van de scheepvaart en daarmee 

ook de uitstoot die dit met zich meebrengt.  

 Niet alle effecten in de MKEA kunnen gemonetariseerd worden. Dit geldt met name voor de ecologische 

effecten. Voor een groot aantal effecten is de keuze voor een bepaalde variant niet onderscheidend, 

doordat de totale omvang van de parken gelijk is. Voor diverse vogelsoorten maakt het wel uit voor welke 

variant wordt gekozen. Daarbij geldt: hoe meer parken dicht bij de kust, hoe groter het negatieve effect 

is. Daarnaast onderscheidt variant 3 zich door een overlap met de Bruine Bank te hebben, wat als nega-

tief wordt beoordeeld.  

 Hoewel het opgestelde vermogen in alle varianten 6.000 MW is, wordt er niet altijd evenveel stroom 

geproduceerd. De varianten dragen daarmee niet allemaal in dezelfde mate bij aan de doelstelling om 

twintig procent van de energie in Nederland duurzaam op te wekken. Verschillen tussen varianten wor-

den kleiner als ze allemaal evenveel stroom zouden moeten produceren (al blijft de rangschikking ge-

handhaafd). 
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Tabel 6.2 Maatschappelijke kosten basisinvulling en ontwikkelingsinvulling, a- en b-varianten(mln. €, NCW) 

t.o.v. meest kosteneffectieve variant (4 in basis en variant 5 in ontwikkelingsinvulling) 

A-varianten Variant 1  Variant 2a  Variant 3a  Variant 4a  Variant 5a  Variant 6a  

Directe effecten 

basis 
-€ 827  -€ 755  -€ 27  € 0  € 20  -€ 63  

Indirecte effecten 

basis 
-€ 67  € 45  -€ 451  € 0  -€ 68  -€ 652  

Externe effecten 

basis 
€ 122  € 60  € 4  € 0  -€ 48  -€ 706  

Totaal basis -€ 772  -€ 650  -€ 473  € 0  -€ 96  -€ 1.421  

Directe effecten 

ontwikkeling 
-€ 1.397  -€ 1.132  -€ 702  -€ 174  € 0  -€ 158  

Indirecte effecten 

ontwikkeling 
€ 49  € 155  -€ 335  € 71  € 0  -€ 543  

Externe effecten 

ontwikkeling 
€ 169  € 107  € 52  € 48  € 0  -€ 658  

Totaal ontwikkeling -€ 1.179  -€ 870  -€ 985  -€ 56  € 0  -€ 1.360  

B-varianten  Variant 2b  Variant 3b  Variant 4b  Variant 5b  Variant 6b  

Directe effecten 

basis 
 -€ 367  -€ 19  € 0  € 3  € 73  

Indirecte effecten 

basis 
 € 40  -€ 455  € 0  -€ 70  -€ 655  

Externe effecten 

basis 
 € 60  € 4  € 0  -€ 48  -€ 706  

Totaal basis  -€ 267  -€ 469  € 0  -€ 115  -€ 1.288  

Directe effecten 

ontwikkeling 
 -€ 864  -€ 586  -€ 168  € 0  -€ 216  

Indirecte effecten 

ontwikkeling 
 € 136  -€ 345  € 66  € 0  -€ 550  

Externe effecten 

ontwikkeling 
 € 107  € 52  € 48  € 0  -€ 658  

Totaal ontwikkeling  -€ 620  -€ 879  -€ 54  € 0  -€ 1.423  
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Tabel 6.3 Effecten in NCW A-varianten, niet bouwen binnen de 12-mijlszone 

Effecten gemonetariseerd en verdis-

conteerd 
eenheid 

Variant 1 

basis 

Variant 1 

ontw 

Variant 2a 

basis 

Variant 2a 

ontw 

Variant 3a 

basis 

Variant 3a 

ontw 

Variant 4a 

basis 

Variant 4a 

ontw 

Variant 5a 

basis 

Variant 5a 

ontw 

Variant 6a 

basis 

Variant 6a 

ontw 

Directe effecten                           

Aanlegkosten mln. € -€ 19.875  -€ 19.688  -€ 19.820  -€ 19.371  -€ 19.008  -€ 18.823  -€ 18.932  -€ 18.066  -€ 18.960  -€ 17.905  -€ 18.942  -€ 18.043  

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643  -€ 7.638  -€ 7.628  -€ 7.536  -€ 7.557  -€ 7.476  -€ 7.460  -€ 7.219  -€ 7.439  -€ 7.181  -€ 7.339  -€ 7.131  

Subsidiekosten (incl. ronde 2) mln. € -€ 14.382  -€ 14.118  -€ 14.305  -€ 13.798  -€ 13.699  -€ 13.381  -€ 13.520  -€ 12.719  -€ 13.515  -€ 12.557  -€ 13.536  -€ 12.701  

Subsidieopbrengsten (incl. ronde 2) mln. € € 14.382  € 14.118  € 14.305  € 13.798  € 13.699  € 13.381  € 13.520  € 12.719  € 13.515  € 12.557  € 13.536  € 12.701  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.373  € 16.540  € 16.375  € 16.386  € 16.220  € 16.208  € 16.074  € 15.722  € 16.100  € 15.696  € 15.900  € 15.626  

Knelpunten ronde 2 verleende vergun-

ningen 
Aantal 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Subtotaal directe effecten mln. € -€ 11.145  -€ 10.786  -€ 11.073  -€ 10.522  
-€ 10345 

 -PM 

-€ 10091  

-PM 

-€ 10318  

-PM 

-€ 9564  

-PM 
-€ 10.298  -€ 9.390  -€ 10.381  -€ 9.548  

Indirecte effecten                           

Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM 

Niet te winnen olie en gasvoorraden  mln. € -€ 322  -€ 322  -€ 138  -€ 138  -€ 574  -€ 574  -€ 102  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166  -€ 166  -€ 236  -€ 236  -€ 285  -€ 285  -€ 295  -€ 295  -€ 322  -€ 322  -€ 930  -€ 930  

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64  -€ 61  -€ 64  -€ 68  -€ 57  -€ 53  -€ 68 -PM -€ 83 -PM -€ 67 -PM -€ 81 -PM -€ 60 -PM -€ 64 -PM 

Havens mln. € -€ 5  -€ 5  -€ 5  -€ 5  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 80  -€ 80  -€ 123  -€ 123  

Zandwinning mln. € € 0,0  € 0,0  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 0,1  € 0,0  -€ 1,2  € 0,0  -€ 0,7  

Visserij mln. € -€ 2  -€ 2  -€ 3  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  

Radarverstoring Kwalitatief € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Subtotaal indirecte effecten mln. € 
-€ 558  

-PM 

-€ 555  

-PM 

-€ 446  

-PM 

-€ 449  

-PM 

-€ 942  

-PM 

-€ 939  

-PM 

-€ 492  

-PM 

-€ 533  

-PM 

-€ 560  

-PM 

-€ 604  

-PM 

-€ 1143 

 -PM 

-€ 1148  

-PM 
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Externe effecten 
 

 

Variant 1 

basis 

Variant 1 

ontw 

Variant 2a 

basis 

Variant 2a 

ontw 

Variant 3a 

basis 

Variant 3a 

ontw 

Variant 4a 

basis 

Variant 4a 

ontw 

Variant 5a 

basis 

Variant 5a 

ontw 

Variant 6a 

basis 

Variant 6a 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137  -€ 137  -€ 198  -€ 198  -€ 254  -€ 254  -€ 258  -€ 258  -€ 306  -€ 306  -€ 964  -€ 964  

Verstoring gebieden met bijzondere 

ecologische waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en 

lage land Texel 
Percentage 5,7% 8,7% 5,1% 12,1% 4,9% 14,3% 5,3% 14,2% 5,4% 16,8% 5,1% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 1,3% 2,4% 0,7% 3,3% 0,7% 6,0% 0,7% 3,4% 0,7% 3,7% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer 

Volkerak 
Percentage 2,7% 4,3% 4,4% 4,9% 4,3% 2,7% 4,4% 5,7% 5,2% 5,6% 6,2% 5,7% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Verstoring gebieden/habitats tijdens 

aanleg (Mariene wateren, kustduinen 

en GBEW) 

Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologische effecten tijdens aanleg: 

vissen, vislarven en benthos 
Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op 

de 12 mijlsgrens 
km 10 10 21 30 27 31 31 41 29 43 33 44 

Vrij zicht: lengte windmolenparken 

binnen de 12-mijlszone 
km 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Subtotaal externe effecten mln. € 
-€ 294  

-PM 

-€ 294  

-PM 

-€ 356  

-PM 

-€ 356  

-PM 

-€ 412  

-PM 

-€ 412 

 -PM 

-€ 416  

-PM 

-€ 416  

-PM 

-€ 463  

-PM 

-€ 463  

-PM 

-€ 1121  

-PM 

-€ 1121  

-PM 

Totaal maatschappelijke kosten mln. € 
-€ 11997 

-PM 

-€ 11636 

-PM 

-€ 11875  

-PM 

-€ 11327 

-PM 

-€ 11698  

-PM 

-€ 11442 

-PM 

-€ 11225  

-PM 

-€ 10513 

-PM 

-€ 11321  

-PM 

-€ 10457 

-PM 

-€ 12646  

-PM 

-€ 11817 

-PM 

 

  



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 83 

Tabel 6.4 Fysieke effecten A-varianten, niet bouwen binnen de 12-mijlszone (jaarlijkse effecten: peiljaar 2020) 

Fysieke effecten eenheid 1 basis  1 ontw  2a basis  2a ontw  3a basis  3a ontw  4a basis  4a ontw  5a basis  5a ontw  6a basis  6a ontw 

Directe effecten                           

Eenmalige aanlegkosten mln. € -€ 19.698  -€ 19.492  -€ 19.633  -€ 19.142  -€ 18.829  -€ 18.613  -€ 18.742  -€ 17.766  -€ 18.765  -€ 17.592  -€ 18.721  -€ 17.727  

Kostenreductie herinvesteringen (hergebruik 

bekabeling) 
mln. € -€ 3.316  -€ 3.307  -€ 3.274  -€ 3.108  -€ 3.209  -€ 3.044  -€ 3.028  -€ 2.637  -€ 3.038  -€ 2.575  -€ 3.006  -€ 2.643  

Exploitatiekosten bij voltooide aanleg mln. €/jaar -€ 653  -€ 653  -€ 652  -€ 643  -€ 645  -€ 638  -€ 638  -€ 616  -€ 636  -€ 612  -€ 626  -€ 607  

Exploitatiekosten per levenscyclus mln. €/20 jaar -€ 13.070  -€ 13.051  -€ 13.047  -€ 12.870  -€ 12.901  -€ 12.759  -€ 12.758  -€ 12.315  -€ 12.715  -€ 12.235  -€ 12.523  -€ 12.135  

Subsidie bij voltooide aanleg (incl. ronde 2) mln. €/jaar -€ 1.983  -€ 1.941  -€ 1.972  -€ 1.895  -€ 1.885  -€ 1.838  -€ 1.862  -€ 1.740  -€ 1.860  -€ 1.717  -€ 1.859  -€ 1.735  

Totale subsidie (incl. ronde 2) mln. €/15 jaar -€ 29.741  -€ 29.114  -€ 29.576  -€ 28.431  -€ 28.276  -€ 27.563  -€ 27.933  -€ 26.101  -€ 27.903  -€ 25.749  -€ 27.880  -€ 26.023  

Productie stroom bij voltooide aanleg GWh/jaar 21.184 21.416 21.189 21.220 21.001 20.998 20.835 20.371 20.866 20.324 20.584 20.216 

Totale stroomproductie per levenscyclus GWh/20 jaar 423.679 428.313 423.781 424.405 420.014 419.952 416.708 407.422 417.320 406.476 411.675 404.317 

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) bij vol-

tooide aanleg 
mln. €/jaar € 1.300  € 1.314  € 1.301  € 1.302  € 1.289  € 1.289  € 1.279  € 1.250  € 1.281  € 1.247  € 1.263  € 1.241  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) per 

levenscyclus 
mln. €/20 jaar € 26.005  € 26.290  € 26.012  € 26.050  € 25.780  € 25.777  € 25.578  € 25.008  € 25.615  € 24.949  € 25.269  € 24.817  

Equivalent CO2 productie grijze stroom bij vol-

tooide aanleg 
kton CO2/jaar 10.380 10.494 10.383 10.398 10.290 10.289 10.209 9.982 10.224 9.959 10.086 9.906 

Equivalent CO2 productie grijze stroom totaal 

per levenscyclus 

kton CO2/ 

20 jaar 
207.603 209.873 207.653 207.959 205.807 205.776 204.187 199.637 204.487 199.173 201.721 198.115 

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Indirecte effecten                           

Helicopterplatforms met mogelijke beperking 

bereikbaarheid 
Aantal 3 3 5 5 5 4 4 1 5 3 5 4 

Niet te winnen gas/olievoorraden  mln. € NCW -€ 322  -€ 322  -€ 138  -€ 138  -€ 574  -€ 574  -€ 102  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. nm/jaar 0,09 0,09 0,16 0,16 0,21 0,21 0,20 0,20 0,25 0,25 0,75 0,75 

Jaarlijkse kosten omvaren mln. €/jaar € 9  € 9  € 13  € 13  € 16  € 16  € 16  € 16  € 18  € 18  € 51  € 51  

Aanvaringen met turbine bij voltooide aanleg aantal/jaar 0,55 0,52 0,55 0,58 0,46 0,43 0,54 0,67 0,57 0,70 0,52 0,56 

Toename incidenten buiten windmolenpark aantal/jaar 0,23 0,23 0,33 0,33 0,51 0,51 0,50 0,50 0,07 0,07 0,04 0,04 

Effecten containeroverslag nederlandse havens 
1.000 

TEU/jaar 
-6 -6 -7 -7 -18 -18 -19 -19 -43 -43 -122 -122 

Effecten overslag bulkgoederen nederlandse 

havens 
kiloton/jaar -310 -310 -310 -310 -1640 -1640 -1640 -1640 -5440 -5440 -7820 -7820 

Visserij mln. €/jaar -€ 0,13  -€ 0,14  -€ 0,23  -€ 0,16  -€ 0,13  -€ 0,17  -€ 0,13  -€ 0,17  -€ 0,12  -€ 0,19  -€ 0,15  -€ 0,17  

Startjaar omvaren voor zandwinning jaar >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 >2100 2077 >2100 2065 

Radarverstoring Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Externe effecten    1 basis  1 ontw  2a basis  2a ontw  3a basis  3a ontw  4a basis  4a ontw  5a basis  5a ontw  6a basis  6a ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg (eenmalig) kton CO2 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 

CO2 uitstoot omvaren kton/jaar 23 23 34 34 44 44 44 44 53 53 165 164 

CO uitstoot omvaren ton/jaar 86 86 128 128 166 166 167 167 200 200 630 630 

SO2 uitstoot omvaren ton/jaar 238 238 346 346 444 444 449 449 534 534 1678 1678 

Nox uitstoot omvaren ton/jaar 595 595 863 863 1106 1106 1126 1126 1328 1328 4197 4197 

Verstoring gebieden met bijzondere ecologische 

waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage land 

Texel 
Percentage 5,7% 8,7% 5,1% 12,1% 4,9% 14,3% 5,3% 14,2% 5,4% 16,8% 5,1% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 1,3% 2,4% 0,7% 3,3% 0,7% 6,0% 0,7% 3,4% 0,7% 3,7% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 2,7% 4,3% 4,4% 4,9% 4,3% 2,7% 4,4% 5,7% 5,2% 5,6% 6,2% 5,7% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg 

(Mariene wateren, kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, 

vislarven en benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 

mijlsgrens 
km 10 10 21 30 27 31 31 41 29 43 33 44 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 

12-mijlszone 
km 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,5 
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Tabel 6.5 Effecten in NCW B-varianten, wel bouwen binnen de 12-mijlszone 

Effecten gemonetariseerd en verdisconteerd eenheid 
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

Directe effecten                       

Aanlegkosten mln. € -€ 19.343  -€ 18.500  -€ 18.968  -€ 18.080  -€ 18.894  -€ 17.411  -€ 18.928  -€ 17.243  -€ 18.791  -€ 17.534  

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497  -€ 7.352  -€ 7.536  -€ 7.304  -€ 7.460  -€ 7.055  -€ 7.437  -€ 7.043  -€ 7.344  -€ 7.017  

Subsidiekosten (incl. ronde 2) mln. € -€ 13.844  -€ 13.036  -€ 13.621  -€ 12.767  -€ 13.462  -€ 12.216  -€ 13.468  -€ 12.070  -€ 13.350  -€ 12.285  

Subsidieopbrengsten (incl. ronde 2) mln. € € 13.844  € 13.036  € 13.621  € 12.767  € 13.462  € 12.216  € 13.468  € 12.070  € 13.350  € 12.285  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219  € 16.008  € 16.231  € 15.818  € 16.100  € 15.318  € 16.115  € 15.307  € 15.954  € 15.356  

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Subtotaal directe effecten mln. € -€ 10.621  -€ 9.844  
-€ 10.272  

-PM 

-€ 9.565  

-PM 

-€ 10.254  

-PM 

-€ 9.148  

-PM 
-€ 10.251  -€ 8.980  -€ 10.181  -€ 9.195  

Indirecte effecten                       

Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM 

Niet te winnen olie en gasvoorraden  mln. € -€ 138  -€ 138  -€ 572  -€ 574  -€ 100  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236  -€ 236  -€ 285  -€ 285  -€ 295  -€ 295  -€ 322  -€ 322  -€ 930  -€ 930  

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64  -€ 72  -€ 56  -€ 49  -€ 65 -PM -€ 72 -PM -€ 64 -PM -€ 66 -PM -€ 59 -PM -€ 55 -PM 

Havens mln. € -€ 5  -€ 5  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 25  -€ 80  -€ 80  -€ 123  -€ 123  

Zandwinning mln. € -€ 1,4  -€ 5,6  -€ 2,2  -€ 5,4  -€ 0,1  -€ 7,7  -€ 0,1  -€ 7,7  -€ 0,1  -€ 7,7  

Visserij mln. € -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  -€ 2  

Radarverstoring Kwalitatief  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

Subtotaal indirecte effecten mln. € -€ 447 -PM -€ 459 -PM -€ 941 -PM -€ 941 -PM -€ 487 -PM -€ 530 -PM -€ 557 -PM -€ 596 -PM -€ 1142 -PM -€ 1146 -PM 
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Externe effecten   
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  -€ 157  

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198  -€ 198  -€ 254  -€ 254  -€ 258  -€ 258  -€ 306  -€ 306  -€ 964  -€ 964  

Verstoring gebieden met bijzondere ecologi-

sche waarden (GBEW) 
Kwalitatief 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage 

land Texel 
Percentage 5,6% 10,7% 6,8% 20,2% 5,3% 16,2% 5,4% 12,9% 4,6% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 0,7% 3,0% 1,6% 8,3% 0,7% 3,8% 0,7% 2,6% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 4,9% 4,4% 3,0% 2,8% 4,6% 5,9% 5,2% 5,3% 7,1% 6,6% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief - - - - - - - - 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg 

(Mariene wateren, kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, 

vislarven en benthos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 

mijlsgrens 
km 3 3 6 3 17 6 15 9 9 3 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 

12-mijlszone 
km 25 35 27 35 19 42 19 41 29 44 

Subtotaal externe effecten mln. € -€ 356 -PM -€ 356 -PM -€ 412 -PM -€ 412 -PM -€ 416 -PM -€ 416 -PM -€ 463 -PM -€ 463 -PM -€ 1121 -PM -€ 1121 -PM 

Totaal maatschappelijke kosten mln. € 
-€ 11423  

-PM 

-€ 10659 

-PM 

-€ 11625  

-PM 

-€ 10918 

-PM 

-€ 11156  

-PM 

-€ 10093 

-PM 

-€ 11271  

-PM 

-€ 10039 

-PM 

-€ 12444  

-PM 

-€ 11462 

-PM 
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Tabel 6.6 Fysieke effecten B-varianten, wel bouwen binnen de 12-mijlszone (jaarlijkse effecten: peiljaar 2020) 

Fysieke effecten eenheid 
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

Directe effecten                       

Eenmalige aanlegkosten mln. € -€ 19.157  -€ 18.257  -€ 18.781  -€ 17.828  -€ 18.705  -€ 17.049  -€ 18.734  -€ 16.857  -€ 18.571  -€ 17.168  

Kostenreductie herinvesteringen (hergebruik bekabeling) mln. € -€ 3.135  -€ 2.779  -€ 3.152  -€ 2.755  -€ 3.003  -€ 2.406  -€ 3.011  -€ 2.355  -€ 2.916  -€ 2.427  

Exploitatiekosten bij voltooide aanleg mln. €/jaar -€ 640  -€ 628  -€ 644  -€ 623  -€ 638  -€ 601  -€ 636  -€ 599  -€ 627  -€ 596  

Exploitatiekosten per levenscyclus mln. €/20 jaar -€ 12.810  -€ 12.555  -€ 12.871  -€ 12.456  -€ 12.760  -€ 12.011  -€ 12.713  -€ 11.979  -€ 12.545  -€ 11.930  

Subsidie bij voltooide aanleg (incl. ronde 2) mln. €/jaar -€ 1.907  -€ 1.791  -€ 1.874  -€ 1.750  -€ 1.855  -€ 1.665  -€ 1.854  -€ 1.643  -€ 1.835  -€ 1.673  

Totale subsidie (incl. ronde 2) mln. €/15 jaar -€ 28.602  -€ 26.859  -€ 28.117  -€ 26.247  -€ 27.823  -€ 24.976  -€ 27.816  -€ 24.640  -€ 27.518  -€ 25.096  

Productie stroom bij voltooide aanleg GWh/jaar 21.005 20.750 21.021 20.488 20.872 19.802 20.887 19.768 20.674 19.856 

Totale stroomproductie per levenscyclus GWh/20 jaar 420.110 414.991 420.429 409.758 417.439 396.044 417.748 395.362 413.478 397.113 

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) bij voltooide aanleg mln. €/jaar € 1.289  € 1.274  € 1.290  € 1.258  € 1.281  € 1.215  € 1.282  € 1.213  € 1.269  € 1.219  

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) per levenscyclus mln. €/20 jaar € 25.786  € 25.472  € 25.806  € 25.151  € 25.622  € 24.309  € 25.641  € 24.267  € 25.379  € 24.375  

Equivalent CO2 productie grijze stroom bij voltooide aanleg kton CO2/jaar 10.293 10.167 10.301 10.039 10.227 9.703 10.235 9.686 10.130 9.729 

Equivalent CO2 productie grijze stroom totaal per levenscyclus 
kton CO2/  

20 jaar 
205.854 203.346 206.010 200.782 204.545 194.062 204.696 193.727 202.604 194.585 

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

Indirecte effecten                       

Helicopterplatforms met mogelijke beperking bereikbaarheid Aantal 5 5 5 4 4 1 5 3 5 4 

Niet te winnen gas/olievoorraden  mln. € NCW -€ 138  -€ 138  -€ 572  -€ 574  -€ 100  -€ 128  -€ 89  -€ 117  -€ 28  -€ 28  

Scheepvaart omvaren mln. nm/jaar 0,16 0,16 0,21 0,21 0,20 0,20 0,25 0,25 0,75 0,75 

Jaarlijkse kosten omvaren mln. €/jaar € 13  € 13  € 16  € 16  € 16  € 16  € 18  € 18  € 51  € 51  

Aanvaringen met turbine bij voltooide aanleg aantal/jaar 0,55 0,63 0,46 0,40 0,52 0,58 0,55 0,59 0,51 0,48 

Toename incidenten buiten windmolenpark aantal/jaar 0,33 0,33 0,51 0,51 0,50 0,50 0,07 0,07 0,04 0,04 

Effecten containeroverslag nederlandse havens 1.000 TEU/jaar -7 -7 -18 -18 -19 -19 -43 -43 -122 -122 

Effecten overslag bulkgoederen nederlandse havens kiloton/jaar -310 -310 -1640 -1640 -1640 -1640 -5440 -5440 -7820 -7820 

Visserij mln. €/jaar -€ 0,13  -€ 0,16  -€ 0,14  -€ 0,17  -€ 0,14  -€ 0,18  -€ 0,12  -€ 0,19  -€ 0,15  -€ 0,17  

Startjaar omvaren voor zandwinning jaar 2048 2035 2041 2033 2091 2035 2091 2035 >2100 2034 

Radarverstoring Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Externe effecten   
Variant 2b 

basis 

Variant 2b 

ontw 

Variant 3b 

basis 

Variant 3b 

ontw 

Variant 4b 

basis 

Variant 4b 

ontw 

Variant 5b 

basis 

Variant 5b 

ontw 

Variant 6b 

basis 

Variant 6b 

ontw 

CO2 uitstoot bij aanleg (eenmalig) kton CO2 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 

CO2 uitstoot omvaren kton/jaar 34 34 44 44 44 44 53 53 165 165 

CO uitstoot omvaren ton/jaar 128 128 166 166 167 167 200 200 630 630 

SO2 uitstoot omvaren ton/jaar 346 346 444 444 449 449 534 534 1678 1678 

Nox uitstoot omvaren ton/jaar 863 863 1106 1106 1126 1126 1328 1328 4197 4197 

Verstoring gebieden met bijzondere ecologische waarden 

(GBEW) 
Kwalitatief 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

Add. sterfte mantelmeeuw Duinen en lage land Texel Percentage 5,6% 10,7% 6,8% 20,2% 5,3% 16,2% 5,4% 12,9% 4,6% 10,6% 

Add. sterfte mantelmeeuw Vlieland  Percentage 0,7% 3,0% 1,6% 8,3% 0,7% 3,8% 0,7% 2,6% 0,7% 2,5% 

Add. sterfte mantelmeeuw Krammer Volkerak Percentage 4,9% 4,4% 3,0% 2,8% 4,6% 5,9% 5,2% 5,3% 7,1% 6,6% 

Ecologie: Broedvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie: Schelpdiereteres Kwalitatief - - - - - - - - 0 0 

Ecologie: Viseters/rustende vogels Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologie: Vissen/vislarven Kwalitatief 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 0/+? 

Ecologie: Zeezoogdieren Kwalitatief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecologie: Benthos Kwalitatief + + + + + + + + + + 

Verstoring gebieden/habitats tijdens aanleg (Mariene wateren, 

kustduinen en GBEW) 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Ecologische effecten tijdens aanleg: vissen, vislarven en ben-

thos 
Kwalitatief - - - - - - - - - - 

Vrij zicht: lengte windmolenparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 3 17 6 15 9 9 3 

Vrij zicht: lengte windmolenparken binnen de 12-mijlszone km 25 35 27 35 19 42 19 41 29 44 
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6.2 Gevoeligheidsanalyses 

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten van deze MKEA getoetst. Bekeken wordt of een 

wijziging in de uitgangspunten ook leidt tot andere verhoudingen tussen de varianten. De focus van de ge-

voeligheidsanalyse ligt daarmee op de rangschikking van varianten. Voor de gevolgen voor de verschillende 

effecten verwijzen we naar de tabellenbijlage achterin het rapport.  

 

Buitenlandeffect  

In principe beschrijft een MKBA/MKEA volgens de „OEI‟-methodiek (=overzicht effecten infrastructuur), welke 

het gangbare instrument is bij het uitvoeren van kosten-batenanalyses en kosteneffectiviteitstudies, alleen 

de effecten die aan Nederland toe te rekenen zijn. Effecten voor het buitenland, zowel positief als negatief, 

worden niet meegenomen in de analyse.  

 

In deze MKEA is niet meegenomen dat bepaalde kosten en baten wellicht niet aan Nederland toe te rekenen 

zijn, maar aan het buitenland toegerekend moeten worden. Als er buitenlandse partijen vergunningen krijgen 

voor de windenergie op zee, wat gezien de aanvragen in ronde 2 aannemelijk is, zullen niet alle investeringen 

door Nederlandse partijen worden gedaan en behoort een gedeelte van de investeringen eigenlijk niet thuis 

in een nationaal afgebakende MKEA. In dat geval behoort ook eenzelfde gedeelte van de exploitatieopbreng-

sten en –kosten van de windenergie niet te worden toegeschreven aan Nederland. De subsidies zijn volledig 

afkomstig van de Nederlandse staat, maar vloeien gedeeltelijk naar het buitenland, waardoor het netto effect 

van de subsidies voor de Nederlandse maatschappij als geheel negatief is in plaats van nul. Het totaal maat-

schappelijk effect van de windmolenparken zal hierdoor negatief worden beïnvloed.  

 

Behalve een verandering in directe financiële effecten, zou ook een gedeelte van de indirecte effecten kun-

nen worden toegeschreven aan het buitenland. De effecten voor visserij en zandwinning hebben alleen op 

Nederland betrekking. Onder het omvaren en de veiligheid van de scheepvaart en gevolgen voor de olie- en 

gasindustrie zitten ook buitenlandse partijen die een gedeelte van de kosten zullen dragen. Voor olie- en gas 

zal overigens 70 procent van de effecten toegekend kunnen worden aan Nederland, aangezien de staat 

direct en indirect gemiddeld 70 procent (afhankelijk van de deelneming) van de winsten van olie- en gaswin-

ning ontvangt.  

 

In deze gevoeligheidsanalyse is ervan uitgegaan dat vijftig procent van de kosten en opbrengsten van wind-

energie in het buitenland terecht komt. Dit komt overeen met de verhouding binnenlandse en buitenlandse 

subsidieaanvragen voor de ronde 2 vergunningen. De subsidies worden volledig betaald door de Nederland-

se staat, maar komen voor de helft in het buitenland terecht. Verder is ervan uitgegaan dat de helft van de 

olie- en gasmaatschappijen op de Noordzee uit het buitenland afkomstig is. Ook de helft van de kosten voor 

de scheepvaart is aan het buitenland toegerekend. De totale omvang van alle effecten blijft gelijk, alleen het 

gedeelte dat aan Nederland wordt toegerekend (en daarmee in de MKEA wordt meegenomen) verandert. 
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Figuur 6.5 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse buitenlandeffect a-varianten (in mln. €, NCW) 

 
 

 

Figuur 6.6 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse buitenlandeffect b-varianten (in mln. €, NCW) 

 
 

 

Als het buitenlandeffect wordt meegenomen, worden de totale maatschappelijke kosten van de MKEA fors 

hoger (meer dan een miljard Euro). Dit komt door het gedeelte van de exploitatieopbrengsten en subsidies 

dat naar het buitenland afvloeit. Hier staan lagere investeringskosten en exploitatiekosten voor Nederland 

tegenover. Aangezien de overheidssubsidies in de MKEA meer dekken dan alleen het verschil tussen kosten 

en opbrengsten van windenergie (door verschillen in de discontovoet gehanteerd in de MKEA en door de 

Windenergiesector), is het bedrag dat naar het buitenland afvloeit groter dan de kostenreductie voor Neder-

land. De rangschikking van de varianten verandert niet. Doordat de helft van de omvaarkosten aan het bui-
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tenland wordt toegerekend, komt variant 6 wel dichter bij de overige varianten te liggen, maar deze blijft het 

duurste. Varianten 4 en 5 komen nog steeds het meest gunstig uit de MKEA.  

 

CO2-prijzen en energieprijzen 

De ontwikkeling van CO2-prijzen is onzeker. In deze gevoeligheidsanalyse wordt het effect van een hogere en 

lagere CO2-prijs bekeken. Een verandering in de CO2-prijs toont zicht in deze MKEA door de verandering van 

de energieprijs. Standaard wordt in deze MKEA gerekend met een CO2-prijs van € 35,- per ton. Bij een prijs 

van € 50,- per ton is de energieprijs een cent per kWh hoger (7,6ct/kWh), bij een prijs van € 20,- is deze een 

halve cent lager (6,1ct/kWh).56 Tot slot is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor een CO2-prijs van € 10,- 

per ton57 bij een stroomprijs van 5,8ct/kWh. Een andere stroomprijs heeft ook effect op de hoogte van de 

benodigde subsidie. Hoe lager de elektriciteitsprijs hoe hoger de benodigde subsidie is.  

 

Figuur 6.7 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage CO2-prijs € 20/ ton a-varianten (in mln. €, 

NCW) 

 

 

 

                                                           
56 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen. Door een andere inzet van energiecentrales bij verschillende CO2-

prijzen heeft een verandering van € 15,- per ton, niet altijd dezelfde invloed op de elektriciteitsprijs.  

57 In de meest recente referentieramingen van ECN/PBL (2010), is de onderkant van de bandbreedte van CO2 prijzen op 

€ 10,- per ton gesteld. In de oude actualisatie van referentieramingen uit 2009 was dit nog € 20,- per ton.  
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Figuur 6.8 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage CO2-prijs € 20/ ton b-varianten (in mln. €, 

NCW) 

 

 

Figuur 6.9 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse zeer lage CO2-prijs € 10/ ton a-varianten (in mln. 

€, NCW) 
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Figuur 6.10 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse zeer lage CO2-prijs € 10/ ton b-varianten (in mln. 

€, NCW) 

 

 

Een lagere CO2-prijs leidt tot lagere opbrengsten van stroomproductie. De benodigde subsidie is daarmee 

hoger. Dit scheelt ongeveer € 100 mln. tot € 150 mln. per jaar. Een lagere CO2-prijs leidt niet tot een andere 

rangschikking van de varianten. Wel zijn de totale maatschappelijke kosten ongeveer € 1,1 mld. hoger bij 

een CO2-prijs van € 20,-/ton en € 1,7 mld. bij een prijs van € 10,- per ton. Het effect is groter bij de varianten 

met een hoge stroomproductie. Aangezien dit ook de varianten met hogere investeringskosten zijn, worden 

de verschillen tussen de varianten iets groter. 
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Figuur 6.11 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse hoge CO2-prijs € 50/ ton a-varianten (in mln. €, 

NCW) 

 

 

Figuur 6.12 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse hoge CO2-prijs € 50/ ton b-varianten (in mln. €, 

NCW) 

 

 

Een hogere CO2-prijs leidt ertoe dat de maatschappelijke kosten ongeveer € 2,3 mld. lager worden door ho-

gere opbrengsten uit energieproductie en vermeden CO2-emissierechten. Het verschil tussen de varianten 

wordt iets kleiner, doordat het positieve effect groter is op de duurdere varianten die meer energie produce-

ren. Maar evenals een lage CO2-prijs heeft ook een hoge CO2-prijs geen invloed op de rangschikking van de 

varianten. De benodigde subsidie daalt met bijna € 200 mln. per jaar.  
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Andere kostendaling investeringen en onderhoud windmolenparken 

In de standaardberekeningen in de analyse is uitgegaan van een gemiddeld kostendalingscenario van ECN. 

Door leereffecten wordt verwacht dat de kosten van windturbines in de toekomst gaan dalen. Ook bouwkos-

ten en onderhoud zouden op termijn kunnen dalen. In het gemiddelde scenario is een daling van de kosten 

met ongeveer dertig procent in 2040 voorzien. In een pessimistisch ECN scenario is dit iets meer dan tien 

procent, in een optimistisch scenario is dit bijna vijftig procent in 2040.  

 

Het is ook voor te stellen dat er voorlopig geheel geen kostendaling plaats heeft. Als alle plannen die wereld-

wijd op tafel liggen doorgaan, stijgt de vraag naar offshore windturbines explosief. Er zijn echter momenteel 

slechts twee leveranciers, waardoor er een overspannen situatie op de markt ontstaat die op korte termijn 

prijsverhogend werkt in plaats van prijsverlagend. Daarnaast wordt de subsidie voor de parken die in 2018 

worden gebouwd naar verwachting al voor 2015 beschikt. Calculaties voor de benodigde subsidies zullen 

dan waarschijnlijk gemaakt worden op basis van het prijsniveau in 2015 en de dan beschikbare techniek. 

Om deze redenen wordt ook een scenario meegenomen waarin helemaal geen kostendalingen zijn voorzien.  

 

Een verandering in investeringskosten gaat ook gepaard met een verandering in de benodigde subsidie. Door 

een verschil in rekenmethode, wijkt de in deze gevoeligheidsanalyse gepresenteerde subsidie licht af (+/- 

maximaal 2%) van de subsidie zoals deze door ECN is berekend. Omdat de subsidie geen invloed heeft op de 

totale maatschappelijke kosten, is dit niet van belang voor de volgorde van de varianten.  

 

Figuur 6.13 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse optimistische kostendaling a-varianten (in mln. 

€, NCW) 
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Figuur 6.14 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse optimistische kostendaling b-varianten (in mln. 

€, NCW) 

 

 

 

In het optimistische kostenscenario dalen de totale maatschappelijke kosten met ruim € 3 mld. De jaarlijks 

benodigde subsidie daalt met € 280 - € 300 mln. De rangschikking van de varianten verandert niet, maar 

verschillen tussen de varianten worden wel kleiner. 

 

 

Figuur 6.15 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse pessimistische kostendaling a-varianten (in mln. 

€, NCW) 
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Figuur 6.16 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse pessimistische kostendaling b-varianten (in mln. 

€, NCW) 

 

 

In het pessimistische kostendalingscenario blijft de rangschikking van de varianten eveneens onveranderd. 

De totale maatschappelijke kosten stijgen met bijna € 2,5 mld. ten opzichte van de basisberekeningen. In 

het pessimistische kostendalingscenario is jaarlijks € 175 – 185 mln. extra subsidie benodigd.  

 

Figuur 6.17 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse geen kostendaling a-varianten (in mln. €, NCW) 
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Figuur 6.18 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse geen kostendaling b-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Wanneer er geen kostendaling optreedt stijgen de maatschappelijke kosten van de verschillende varianten 

met bijna € 4,5 mld. De rangschikking van de varianten wijzigt niet. Er zal wel een extra subsidie van € 450 – 

480 mln. euro per jaar nodig zijn ten opzichte van de basisberekeningen. Zonder de kostendalingen gaan de 

directe kosten van windenergie op zee met ongeveer twintig procent omhoog. Omdat investeerders met  

subsidies worden gecompenseerd voor de onrendabele top, komen deze kosten bij de overheid terecht. Om-

dat de onrendabele top met meer dan 20 procent stijgt (de opbrengsten blijven immers gelijk), krijgt de over-

heid te maken met 25 procent hogere kosten.  

 

Discontovoeten 

Standaard wordt gerekend met een discontovoet van 5,5 procent. Omdat effecten op verschillende tijdstip-

pen plaats vinden, kan een verandering in de discontovoet effect hebben op de rangschikking van de varian-

ten. In deze analyse wordt met een lage discontovoet van 4 procent gerekend en met een hoge discontovoet 

van 7 procent. De nominale bedragen blijven allen onveranderd bij het hanteren van een andere disconto-

voet, alleen de verdisconteerde netto contante waarden wijzigen.  
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Figuur 6.19 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage discontovoet a-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Figuur 6.20 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage discontovoet b-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Bij een lage discontovoet wegen de effecten die verder in de toekomst optreden zwaarder. Doordat investe-

ringen als eerste plaatshebben en de baten van windenergie pas op termijn plaatsvinden, tellen de baten 

zwaarder bij gebruik van een lagere discontovoet. Echter, ook negatieve effecten zoals onderhoudskosten, 

herinvesteringen en negatieve externe en indirecte effecten tellen zwaarder. Uiteindelijk leidt het gebruik van 

een lagere discontovoet tot hogere maatschappelijke kosten. De varianten die relatief veel stroom produce-

ren en minder negatieve indirecte en externe effecten hebben, komen in verhouding tot de andere varianten 

gunstiger uit te analyse. Variant 6, die hoge externe en indirecte effecten kent, komt nu relatief ongunstiger 
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uit de analyse. Omdat de veronderstelde kasstromen voor olie en gas onbekend zijn, is de NCW hiervan bui-

ten beschouwing gebleven.   

 

Figuur 6.21 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse hoge discontovoet a-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Figuur 6.22 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse hoge discontovoet b-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

 

Bij een hoge discontovoet gebeurt het omgekeerde als bij een lage discontovoet. Toekomstige effecten wor-

den lager gewaardeerd. De baten en kosten van windenergie en negatieve externe en indirecte effecten die 

pas op termijn plaatsvinden, wegen hierdoor minder zwaar. De totale maatschappelijke kosten dalen hier 
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uiteindelijk door. Verschillen tussen de varianten worden iets kleiner, maar de rangschikking blijft ongewij-

zigd.  

 

Omdat door windenergie op zee de leveringszekerheid toeneemt (de afhankelijkheid van toevoer van grond-

stoffen uit het buitenland neemt af) kan ervoor gepleit worden een lagere discontovoet te hanteren voor de 

baten van windenergie. In deze gevoeligheidsanalyse zijn de baten van opwekking van windenergie met een 

discontovoet van 4,5 procent verdisconteerd58. 

 

Figuur 6.23 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage discontovoet baten windenergie a-varianten 

(in mln. €, NCW) 

 

 

                                                           
58 Dit is conform de gevoeligheidsanalyse in: CPB (2005), Windenergie op de Noordzee, Een maatschappelijke kosten-

batenanalyse 
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Figuur 6.24 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse lage discontovoet baten windenergie b-varianten 

(in mln. €, NCW) 

 

 

Wanneer de baten van windenergie tegen een lagere discontovoet worden verdisconteerd, dan halveren de 

maatschappelijke kosten bijna. Het positieve effect van deze discontovoet bedraagt € 4,5 mld. tot € 4,9 mld. 

De rangschikking blijft ongeveer gelijk, maar verschillen tussen de varianten worden kleiner. De hogere 

waardering voor energiegerelateerde baten pakt beter uit in de varianten met hoge investeringskosten en 

hoge productie (1, 2 en 3) dan in varianten 4, 5 en 6.  

 

Looptijd 

Een uitgangspunt van de MKEA is dat de looptijd oneindig is. Blijkt windenergie echter op lange termijn ook 

onrendabel, dan is het niet aannemelijk dat windmolenparken aangelegd zullen blijven worden in de toe-

komst. In deze gevoeligheidsanalyse wordt gekeken wat er gebeurt als de windenergiegebieden volledig 

worden ontmanteld na 20 jaar en er geen nieuw windmolenpark voor de plaats komt. Schepen moeten wel 

blijven omvaren, want de verandering van scheepvaartroutes routes wordt niet teruggedraaid. De gebieden 

kunnen gebruikt blijven worden voor andere vormen van duurzame energie. 
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Figuur 6.25 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse eenmalige aanleg a-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Figuur 6.26 Maatschappelijke kosten gevoeligheidsanalyse eenmalige aanleg b-varianten (in mln. €, NCW) 

 

 

Omdat windenergie voorlopig nog meer kost dan dat het oplevert, leidt het uitgangspunt van een eenmalige 

aanleg tot een afname van de maatschappelijke kosten. Ook de parken die worden herbouwd vanaf 2030 

hebben onder de gehanteerde veronderstellingen nog te maken met negatieve netto welvaartseffecten. Om-

dat voor de subsidiëring in iedere variant maar van één subsidieperiode is uitgegaan in de MKEA, verandert 

deze niet.  
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Zandwinning scenario‟s 

In de basisberekeningen is ervan uitgegaan dat de jaarlijkse zandsuppletie ten behoeve van bescherming 

tegen de stijgende zeespiegel langzaam toeneemt van 20 mln. m3 nu, naar 40 mln. m3 in 2050. De Delta-

commissie heeft geadviseerd om op korte termijn minimaal 40 mln. m3 per jaar te suppleren, maar 85 mln. 

m3 per jaar luidt de ambitie van de commissie. Indien dit gebeurt is de zandvoorraad binnen de 12-mijlszone 

voor minder jaren toereikend en zal er eerder worden omgevaren. In de a-varianten komen de kosten niet 

boven de € 2,5 mln. uit (NCW). De b-varianten zullen in de basisinvulling hooguit € 15 mln. aan kosten (NCW) 

met zich meebrengen. De combinatie van b-varianten en de ontwikkelingsinvulling kan leiden tot kosten van 

€ 35 mln. (NCW) voor de varianten 4b, 5b en 6b, met jaarlijkse kosten van € 2 mln. in 2020 die oplopen tot 

€ 7 mln. in 2050. Het totale effect van de gevolgen voor zandwinning blijft van een te beperkte omvang om 

een rol van betekenis te spelen in de rangschikking van de varianten op basis van het totaal aan gemoneta-

riseerde maatschappelijke kosten.   

 

Werkeiland 

Een regelmatig genoemde optie om windenergie in het gebied „IJmuiden-ver‟ goedkoper te maken is het 

plaatsen van een werkeiland in de buurt van de vergelegen windmolenparken. Door vanaf het werkeiland de 

aanleg en het onderhoud te realiseren gaan de kosten de windmolenparken omlaag. Uiteraard zijn met de 

constructie van een dergelijk werkeiland ook kosten gemoeid. Een dergelijk eiland zou ongeveer één miljard 

Euro kosten59.  

 

Het verschil in bouwkosten tussen de variant 5b en variant 1, met 2000 MW meer in IJmuiden ver, is ruim 

2,5 miljard euro (nominaal). Lukt het om na de plaatsing van een werkeiland in „IJmuiden ver‟ tegen dezelfde 

kosten te bouwen als in het gebied Hollandse Kust, dan leidt een werkeiland bij de huidige hoeveelheid wind-

turbines in variant 1 nog maar tot 1 miljard euro aan hogere kosten in vergelijking met variant 5. Dit zou een 

daling van de kosten met 1,5 miljard euro betekenen.  

 

Er kunnen ook meer turbines geplaatst worden in „IJmuiden ver‟ tegen dezelfde kosten, wat leidt tot hogere 

opbrengsten omdat het er harder waait. De exploitatieopbrengsten zijn in variant 1 op dit moment per jaar € 

100 mln. hoger dan in variant 5. Netto contant is dit waarschijnlijk nog net niet voldoende om de kosten van 

het werkeiland eruit te halen, maar met meer vermogen in „IJmuiden ver‟ kan dit breakeven punt wel in zicht 

komen.  

 

De uiteindelijke aanvoer van materieel moet uiteraard nog steeds vanaf de kust plaatsvinden en de water-

diepte is waarschijnlijk groter in „IJmuiden ver‟, dus of het mogelijk is met een werkeiland tegen (bijna) de-

zelfde kosten te bouwen als dicht bij de kust, is nog de vraag. Het is wel een optie die interessant is voor 

verder onderzoek.  

 

Conclusie gevoeligheidsanalyses 

Geen van de gevoeligheidsanalyses leidt tot een significant andere rangschikking van de varianten. Maat-

schappelijke kosten van de varianten veranderen wel, maar ten opzichte van elkaar blijven de onderlinge 

                                                           
59 Bron: e-mail ECN 
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verschillen min of meer gelijk. Omdat het in een MKEA niet gaat om de omvang van kosten of baten, maar 

om de meest kosteneffectieve wijze om een doel te bereiken, speelt alleen de rangschikking van (de verschil-

lende effecten van) de alternatieven een rol in de keuze die gemaakt dient te worden. De gevoeligheidsana-

lyses bevestigen daarmee de conclusies die getrokken kunnen worden op basis van de uitkomsten van de 

standaardberekeningen in deze MKEA.  
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Begrippenlijst 

Netto contante waarde (NCW): Omdat toekomstige geldstromen minder waard zijn dan geldstromen die eer-

der in de tijd plaatsvinden, kunnen bedragen niet direct bij elkaar worden opgeteld. De NCW geeft som van 

de waarde weer van alle toekomstige geldstromen uitgedrukt in waarde van vandaag de dag. De waarde van 

vandaag de dag wordt bepaald door de hoogte van de discontovoet. 

 

Discontovoet: De discontovoet bepaalt wat een toekomstige geldstroom waard is uitgedrukt in waarden van 

vandaag. Een discontovoet van 5,5 procent (op jaarbasis) houdt in dat een geldstroom van 100 Euro die over 

een jaar plaatsheeft, vandaag als 94,5 Euro wordt gewaardeerd.  

 

Nominale waarde/waarde in constante prijzen: In de MKEA zijn ook waarden in constante prijzen weergege-

ven. Dit houdt in dat toekomstige waarden niet zijn verdisconteerd (100 Euro blijft 100 Euro), maar er is 

geen rekening gehouden met prijsstijgingen/dalingen als gevolg van inflatie en (op windenergie na) markt-

veranderingen en technologische ontwikkeling: de vis die nu € 3/kg kost en niet meer wordt gevangen, kost 

over 10 jaar ook nog € 3/kg.  

 

MegaWatt (MW): de gebruikte eenheid voor het vermogen van een turbine of gezamenlijk vermogen van een 

windmolenpark. Dit is het vermogen dat maximaal wordt opgewekt op het moment dat het rendement van 

een park 100 procent is. De wind waait echter niet altijd even hard, waardoor turbines niet het gehele jaar op 

vol vermogen draaien (zie ook vollasturen).  

 

MegaWattuur (MWh): eenheid voor stroomproductie. Indien een turbine van 1 MW een uur lang op vol ver-

mogen draait, produceert deze 1 MWh. Een uur lang stofzuigen met een 1.000 Watt (= 1kW) stofzuiger ver-

bruikt 1 kWh.  

 

Vollasturen: Het equivalent van het aantal uren dat een turbine op vol vermogen draait. Draait een turbine 

twee uur lang op half vermogen, dan is dit één vollastuur. Gemiddeld is de vraag per uur in Nederland ca. 

14.000 MWh. Als de 6.000 MW aan turbines altijd op vol vermogen zouden draaien, zouden de turbines per 

uur 6.000 MWh produceren en meer dan 40 procent van de Nederlandse stroomvoorziening kunnen leveren. 

Omdat turbines vaak langzamer dan maximaal draaien (een gemiddeld rendement van ca. 40 procent, ofte-

wel 3500 vollasturen per jaar), leveren ze ongeveer 16 procent.  

 

Doorgaande -20 m NAP dieptelijn: De in het verleden vastgestelde grens waar de zeebodem een diepte be-

reikt van 20 meter onder NAP. De daadwerkelijke – 20 m NAP lijn kan afwijken. Het gebied vanaf de kust tot 

de doorgaande – 20 m NAP lijn heet het kustfundament., De hoeveelheid zand in het kustfundament mag 

niet afnemen (anders wordt deze middels suppleties aangevuld).  

 

12-mijlszone: Het gebied tussen de kustlijn en de lijn die 12 nautische mijl (ruim 22 kilometer) uit de kust 

ligt. Geldend beleid is dat hier niet gebouwd mag worden. De 12 mijlslijn ligt niet altijd exact op 12 mijl van 

de kust. In sommige gevallen ligt deze verder weg.  
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EU-ETS: Het Emission Trade Scheme van de EU, oftewel het CO2 handelssysteem. Bedrijven in de sectoren 

energie, glas, metaal, cement, beton en stenen en papier(pulp), mogen niet meer CO2 uitstoten dan het aan-

tal rechten dat zij bezitten. Willen ze meer uitstoten, dan kunnen ze rechten kopen bij partijen die minder uit 

willen stoten. Landen krijgen van de EU CO2 rechten toegewezen die zij kunnen verdelen onder bedrijven in 

deze industrieën. Dit kan middels het vergeven, maar ook middels het veilen van rechten. De totale omvang 

van CO2 rechten wordt jaarlijks door de EU naar beneden bijgesteld zodat de uitstoot wordt gereduceerd.  

 

A-varianten: varianten waarbij niet binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt. 

 

B-varianten: varianten waarbij wel binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt 

 

Basisinvulling: invulling van de varianten waarbij de huidige inzichten en regelgeving rond mantelmeeuwko-

lonies leidend zijn bij de ruimte die beschikbaar is voor windmolenparken.  

 

Ontwikkelingsinvulling: invulling van de varianten waarbij de huidige inzichten en regelgeving rond mantel-

meeuwkolonies worden losgelaten en de invulling tegen de laagste koste plaats heeft.  

 

Manoeuvreerruimte: De ruimte tussen windparken en scheepvaartroutes en ankergebieden in. Deze ruimte 

is nodig voor een veilige scheepvaart. Over de daadwerkelijk noodzakelijke afstand tussen scheepvaartrou-

tes en windparken bestaat nog discussie.  

 

Zoekgebied: Het gebied waarbinnen ruimte gevonden moet worden voor windparken. Obstakels (scheep-

vaartroutes, ankergebieden, olieplatforms, defensiegebieden, natuurgebieden) moeten worden vermeden of 

verplaatst, waarna kan worden vastgesteld welke ruimte fysiek beschikbaar is voor windenergie. Dit gebied 

kan worden aangewezen en worden gereserveerd voor windenergie. 

 

Aangewezen gebied / fysiek beschikbaar gebied: Gebied dat gereserveerd wordt voor windenergie. Hier lo-

pen geen scheepvaartroutes doorheen, kunnen geen olieplatforms worden gebouwd etc. Dat het gebied is 

gereserveerd wil niet zeggen dat het ook uiteindelijk wordt benut voor windenergie. Dat hangt af van de kos-

ten van het gebied in verhouding tot de kosten van ander geserveerd gebied en de wet- en regelgeving om-

trent natuur, milieu en zichthinder. De hoofdvarianten 1 t/m 6 verschillen in de ruimte die zij reserveren voor 

windenergie.  

 

Ingevuld gebied: Het gedeelte van de gereserveerde ruimte dat wordt benut voor windenergie: hier komen de 

windparken van de varianten te staan. De subvarianten (a, b, ontwikkelings- en basisinvulling) verschillen in 

de invulling van het aangewezen gebied van de hoofdvarianten.  
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Bijlage 1 Uitgangspunten bij berekeningen 

Bij de uitvoering van de MKEA is van de volgende uitgangspunten uitgegaan. Op een aantal van deze uit-

gangspunten zullen in het eindrapport gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd.  

 

Algemene uitgangspunten 

 De netto contante waarde berekeningen worden gemaakt met een theoretisch oneindige looptijd als 

uitgangspunt. Dit houdt in dat herinvesteringen plaatsvinden. Jaarlijkse subsidies voor stroompro-

ductie vinden eenmalig plaats voor een periode van 15 jaar.  

 Alle effecten hebben betrekking tot Nederland. In de praktijk zullen sommige posten gedeeltelijk aan 

buitenlandse partijen moeten worden toegerekend. Dit is niet meegenomen in de standaardbereke-

ningen.  

 Alle effecten worden berekend voor de totale 6.000 MW, minus de 228 MW die reeds aanwezig en 

daarmee niet onderscheidend is. De 950 MW uit ronde twee maakt wel deel uit van de MKEA, aan-

gezien sommige alternatieve conflicteren met vergunningen uit deze ronde60.  

 Alle kosten en baten zijn verdisconteerd tegen een discontovoet van 5,5 %. Het jaar waarvoor de 

netto contante waarde is uitgerekend is 2010. 

 

Windenergie 

 Het startjaar van aanleg van de 950 MW ronde twee parken is 2010. Feitelijk zal het startjaar waar-

schijnlijk later zijn, maar aangezien dat voor alle varianten geldt, heeft dat geen invloed op de uit-

komst van de MKEA. Omdat niet bekend is welke vergunde parken gesubsidieerd zullen worden is 

op basis van het aantal vergunningsaanvragen de volgende verdeling verondersteld: 325 MW in het 

gebied Hollandse kust, 325 MW bij IJmuiden ver en 300 MW in het gebied Wadden-Noord. De ge-

middelde verwachte kostprijs en productie van de vergunde parken in deze gebieden die passen 

binnen de varianten, bepalen de kosten en opbrengsten van de parken die worden aangelegd in 

ronde 2. Omdat alleen in de varianten 3 en 4 niet alle ronde 2 vergunningen kunnen doorgaan, zijn 

dit de enige twee varianten waarin ronde 2 parken onderscheidend zijn in de MKEA.  

 De overige windmolenparken worden aangelegd vanaf 2013. Daarbij wordt begonnen met de goed-

koopste parken. Jaarlijks wordt er vanaf 2013 tot en met 2018 gestart met de aanleg van ongeveer 

800 MW aan windmolenparken. De bouw van een windmolenpark duurt twee jaar. Na één jaar is de 

helft van het windmolenpark operationeel, na twee jaar is het gehele park operationeel. Om in 2020 

6.000 MW operationeel te hebben, moet daarom uiterlijk in 2018 worden gestart met de aanleg van 

de laatste parken. 

 ECN heeft de kostprijs voor verschillende componenten (turbines, fundering, kabels, aanleg en 

transportkosten, beheer- en onderhoud) van de windmolenparken aangeleverd. 

 Een windturbine is 20 jaar actief61. Kabels (intern en aansluiting op het land) gaan 40 jaar mee.  

 Er wordt 15 jaar subsidie gegeven door de overheid. 

                                                           
60 Stand van zaken april 2010 

61 In afstemming met ECN 
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 Subsidies worden gegeven op basis van geleverde kWh stroom en berekend op basis de door ECN 

berekende kostprijs van energieopwekking per energiegebied. Daarbij is uitgegaan van een beno-

digd rendement voor de windenergiesector van 15 %. Zie bijlage 2 voor de gehanteerde kostprijs per 

kWh. De subsidie dekt het verschil tussen de marktprijs voor elektriciteit en deze kostprijs.   

 In de resultaten is ervan uitgegaan dat de meest kosteneffectieve fundering wordt gebruik bij het 

plaatsen van de turbines. Daarbij is gerekend met een opslag voor geluidsreducerende maatregelen 

van 30% op de bouwkosten indien dit betekent dat er wordt geheid.  

 Rekening is gehouden met een kostendaling van aanleg en onderhoud van windenergie op zee van 

ongeveer 30% over de komende 30 jaar. Dit kostendalingsscenario is door ECN aangeleverd. 

 De prijs van een kWh bedraagt 6,6 cent62. Een „onbalanskorting‟ van 7% wordt hier nog vanaf ge-

haald, als gevolg van het feit dat de productie van windenergie volledig aanbodafhankelijk is (lees 

windsnelheid) en niet kan worden aangepast aan de vraag.  

 De schaduwprijs van een ton CO2 bedraagt € 35,-.63 Deze prijs is geïnternaliseerde in de stroomprijs 

van 6,6 cent/kWh. 

 Grijze stroom leidt tot ca. 0,5 kg CO2 uitstoot per kWh64.  

 

Olie en gas 

 TNO heeft de gederfde inkomsten voor olie- en gasmaatschappijen berekend op basis van de de 

overlapping van windmolenparken met prospects: de verwachte rendabel winbare olie- en gasvoor-

raden.  

 Prospects zijn berekend met een prijs per vat olie van $100,-. Dit is hoger dat de gangbare lange 

termijn prijs van $8065. Dit is gedaan om dat verwacht wordt dat de techniek het mogelijk maakt 

om nu onrendabele voorraden in de toekomst wel rendabel te kunnen winnen. Wanneer wordt uit-

gegaan van een olieprijs van $80 worden deze nu onrendabele gebieden door het model niet mee-

genomen in de gevolgen voor de olie- en gasindustrie, terwijl ze wel een waarde vertegenwoordigen.  

 Prospects die onbereikbaar zijn geworden worden als verloren beschouwd. Voor prospects die moei-

lijker zijn aan te boren zijn extra kosten in rekening gebracht voor „schuin boren‟. 

 

Zandwinning 

 Zand wordt vanaf de doorgaande -20 meter NAP dieptelijn gewonnen, zo dicht mogelijk bij de locatie 

van suppletie of haven (in geval van industriezand). Kosten worden gemaakt als de dichtstbijzijnde 

locatie wordt gebruikt voor windenergie.   

 Er kan een laag van 6 meter diep vanaf de zeebodem worden gewonnen. 50 procent van het gebied 

tussen de doorgaande -20 meter NAP dieptelijn en de 12-mijlszone kan (zonder plaatsing van wind-

molenparken) gebruikt worden voor zandwinning. De andere helft is niet winbaar door kabels en lei-

dingen.   

 Per omgevaren kilometer stijgt de zandprijs met 9 cent. 

                                                           
62 In afstemming met ECN 

63 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen 

64 CE (2008), Achtergrondgegevens stroometikettering 

65 ECN/PBL (2009), actualisatie referentieramingen 
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 Jaarlijks wordt er 20 mln. m3 zand gewonnen ten behoeve van zandsuppleties. Dit is hoger dat de 12 

mln. m3 die nu daadwerkelijk wordt gewonnen, maar een forse stijging wordt op redelijk korte ter-

mijn verwacht66. De jaarlijkse hoeveelheid suppletiezand stijgt in de basisberekening naar 40 mln. 

m3 in 2050.  

 Jaarlijks wordt 7,5 mln. m3 industriezand via IJmuiden vervoerd. Dit is in de berekeningen constant 

gehouden.  

 

Visserij, scheepvaart en havens 

 Medegebruik door visserij is binnen de windmolenparken niet toegestaan. Gedeeltelijk medegebruik 

(door niet bodem beroerende visserij) leidt niet tot andere uitkomsten, omdat het grootste gedeelte 

van de vissersvloot bestaan uit bodemberoerende visserij.  

 De effecten voor de visserij zijn door het LEI berekend67 en uitgedrukt in veranderingen van de bru-

to toegevoegde waarde. Het effect dat optreedt is dat vissers die naar andere locaties moeten uit-

wijken een lagere opbrengst per eenheid inspanning realiseren. Vissers die niet naar andere locaties 

hoeven uit te wijken, ondervinden geen negatieve effecten van het feit dat de visserij in hun visge-

bied toeneemt.  

 De effecten op de visserij zijn berekend op basis van vangstopbrengsten tussen 2006 en 2008. Er is 

geen groeiscenario meegenomen in de berekeningen.  

 Effecten voor het omvaren en de scheepvaartveiligheid zijn berekend door MARIN met het behulp 

van het SAMSON-model68. De locaties van de windturbines en het veranderen van scheepvaartrou-

tes zijn hierin gemodelleerd. Bij ongevallen is onderscheidt gemaakt tussen kosten voor turbines en 

schepen na aanvaringen met turbines en de kosten voor schepen bij de verandering van het aantal 

aanvaringen tussen schepen.  

 Een windturbine die verloren gaat na een ongeval kost gemiddeld € 10 mln. De kans dat een turbi-

nes verloren gaat na een ongeval hangt af van het type schip (routegebonden, of niet routegebon-

den) en of het om een aanvaring of aandrijving gaat. De gemiddelde ongevalskosten van een schip-

schip aanvaring bedragen € 1,04 mln.  

 De kansen op en kosten van ongevallen zijn berekend op basis van het scheepvaartbestand voor 

2008. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met verder groeiscenario‟s van de scheep-

vaart of technologische ontwikkeling die de veiligheid verbeteren.  

 Het omvaren van schepen heeft direct plaats vanaf 2010 (dan worden de scheepvaartroutes veran-

derd). De operationele kosten en de uitstoot van schadelijke stoffen zijn berekend met behulp van 

het SAMSON model. De kosten van uitstoot door het omvaren bedragen voor NOx € 7,3 / kg, voor 

SOx € 9,9 / kg en voor PM10 € 40 / kg69.  

 De kosten voor scheepvaartongevallen en visserij zijn afhankelijk gemaakt van het aantal turbines 

dat geplaatst is. Tussen 2010 en 2020 lopen kosten op. Daarna, als alle windmolenparken zijn aan-

gelegd, blijven de kosten constant.  

                                                           
66 Interview met Rijkswaterstaat 

67 LEI (2010), Effecten van mogelijke windparklocaties op de visserijsector 

68 Marin (2010),     Quantitative risk assessment for offshore wind farms in the North Sea 

69 CE (2008), Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen 
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 De effecten op overslag in de Nederlandse Havens zijn door Ecorys met het havenconcurrentiemodel 

berekend. Het havenconcurrentiemodel berekent de effecten voor het jaar 2020 en de scheepvaart 

is gebaseerd op het EC groeiscenario van het CPB.  

 De verdere ontwikkeling van scheepvaart volgt het Global Economy WLO scenario. Dit sluit aan bij de 

gehanteerde elektriciteits- en CO2-prijzen en de daadwerkelijke groei in de afgelopen jaren. Tussen 

2002 en 2008 is de scheepvaart gegroeid van 432 naar 560 miljoen ton per jaar. In het GE-scenario 

was dit niveau pas voorzien rond 2012. De groei oversteeg het meest optimistische scenario. De 

containeroverslag in 2020 zoals gehanteerd door Ecorys (161 mln. ton bij 9,5 ton per TEU) komt ook 

overeen met het GE-scenario (163 mln. ton).  

 De gederfde inkomsten voor havens zijn berekend op basis van de havengelden. Dit zijn in principe 

inkomsten waar zeer beperkte marginale kosten tegenover staan. De havengelden bedragen gemid-

deld € 0,66 per ton70. Het gewicht van een gemiddelde TEU is 9,5 ton71 

 

Ecologie 

 De ecologische effecten zijn ontleend aan het PlanMER van Haskoning. 

 Het PlanMER heeft alleen voor de ontwikkelingsvarianten, die negatiever scoren dan de basisvarian-

ten, alle effecten in kaart gebracht.  

 

                                                           

70 Havengelden zijn berekend op basis van de jaarverslagen van 2008 van de Nederlandse havens. Door de totale 

opbrengsten uit havengelden te delen tot de totale overslag van goederen, zijn de havengelden per ton bepaald. Ha-

vengelden in Rotterdam bedragen gemiddeld €0,70 per ton, in Amsterdam €0,58 per ton en in Zeeland gemiddeld 

€0,35 per ton 
71 Het gewicht van een TEU is bepaald op basis van jaarverslagen van 2008 van de Nederlandse havens. 
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Bijlage 2 Input ECN 

Kostendalingscenario‟s: 

Kostendalingsscenario’s ECN (gemiddelde vermenigvuldigingsfactor t.o.v. investeringskosten 2010) 

Scenario 2010 2020 2030 2040 

Pessimistisch 1 0,9 0,88 0,87 

Gemiddeld* 1 0,82 0,76 0,73 

Optimistisch 1 0,66 0,58 0,54 

* Uitgangspunt in de standaardberekeningen.  

 

Naast een kostendalingscenario is door ECN ook een verandering in de verhouding tussen privaat en vreemd 

vermogen voor investeerders in windmolenparken verondersteld. In 2010 is veertig procent privaat vermo-

gen nodig, in 2020 en verder is dit gereduceerd tot 25 procent. De achtergrond hiervan is dat er meer finan-

cieringsmogelijkheden ontstaan, naarmate er meer windenergie op zee wordt opgewekt en aangetoond is 

dat investeringen hierin geen verhoogd risico met zich meebrengen. Dit heeft geen invloed op de uitkomsten 

van de MKEA, maar wel op het benodigde subsidieniveau. Het rendement dat investeerders op eigen vermo-

gen willen behalen is verondersteld hoger te zijn dan het rendement op vreemd vermogen (15 procent tegen 

5 procent). Hoe groter het aandeel vreemd vermogen, hoe lager de benodigde subsidie wordt.  

 

Input per variant 

De input bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Startjaar: Jaar waarin gestart wordt met de aanleg een windmolenpark. 

- Eindjaar: Het laatste jaar van de aanleg van een windmolenpark. In het hier opvolgende jaar het ge-

hele windmolenpark operationeel.  

- Gebied: het betreffende gebied waarin de turbines worden geplaatst (zie ook kaarten van de varian-

ten). HKV staat voor het gemiddelde van de ronde twee vergunningen in het zoekgebied Hollandse 

Kust. 

- Capaciteit: De omvang in MW van het aantal turbines dat geplaatst wordt in het desbetreffende jaar 

en het desbetreffende gebied 

- CAPEX: De investeringskosten per kW (inclusief kostendaling volgens het gemiddelde ECN scenario). 

Een verdere uitsplitsing naar turbine, fundering, kabels, is meegenomen in het model. Globaal houdt 

deze in dat ongeveer 60 procent van de kosten gaat naar de fundering en de turbines, 15 procent 

naar het aanleggen van kabels, 15 procent naar het transport en bouw van de turbines en er blijft 

10 procent over voor overige kosten.  

- OPEX: De operationele kosten voor beheer en onderhoud. 

- Productiekosten: de prijs die exploitanten willen ontvangen per kWh om de parken te realiseren. De-

ze prijs is alleen van belang voor het bepalen van de hoogte van de subsidie (kostprijs/kWh – 

stroomprijs/kWh = subsidie/kWh).  

- Vollasturen: het equivalent van het aantal uur dat een turbine jaarlijks op vol vermogen draait (twee 

uur op 50% van het vermogen is één vollastuur). Aantal MW * Aantal vollasturen = MWh. 
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Variant 1 in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 115 175 3581 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HKV 300 3036 105 150 3451 

2013 2014 B 500 3165 116 147 3718 

2014 2015 HKV 228 3320 103 149 3647 

2014 2015 HK8 450 3300 114 150 3722 

2014 2015 B 122 3368 115 151 3755 

2015 2016 HKV 422 3373 108 152 3652 

2015 2016 B 378 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 55 3332 99 144 3656 

2016 2017 IJ 545 3294 107 148 3649 

2016 2017 E 200 3692 126 153 3982 

2017 2018 IJ 800 3316 105 150 3554 

2018 2019 IJ 822 3402 112 149 3668 

 

Variant 2a in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 115 175 3581 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HKV 224 2934 106 149 3379 

2013 2014 HK5a 76 3277 103 150 3597 

2013 2014 B 500 3165 116 147 3718 

2014 2015 HKV 294 3308 103 149 3653 

2014 2015 HK5a 56 3218 102 146 3602 

2014 2015 HK8 450 3300 114 150 3722 

2015 2016 HKV 168 3360 102 149 3653 

2015 2016 B 500 3315 113 147 3761 

2015 2016 IJ 132 3324 112 150 3690 

2016 2017 HKV 319 3301 107 147 3656 

2016 2017 IJ 281 3271 108 146 3669 

2016 2017 E 200 3692 126 153 3982 

2017 2018 IJ 800 3306 103 150 3536 

2018 2019 IJ 822 3384 114 148 3684 
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Variant 2b in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 114 175 3568 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5b 432 2596 100 141 3219 

2013 2014 B 368 3165 116 147 3718 

2014 2015 HKV 429 3072 104 146 3519 

2014 2015 HK5a 132 3218 100 149 3525 

2014 2015 HK8 107 3300 114 150 3722 

2014 2015 B 132 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK8 343 3249 113 146 3728 

2015 2016 B 457 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 398 3274 101 145 3632 

2016 2017 B 43 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 359 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 178 3239 104 142 3661 

2017 2018 IJ 422 3285 104 147 3580 

2017 2018 E 200 3613 124 148 3987 

2018 2019 IJ 822 3327 105 146 3622 

 

Variant 3a in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 IJ 650 3770 128 179 3701 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 440 2733 103 143 3338 

2013 2014 HK5a 282 2781 102 145 3307 

2013 2014 B 78 3165 116 147 3718 

2014 2015 HK5a 282 2756 99 145 3231 

2014 2015 HK7 96 3311 113 151 3673 

2014 2015 B 422 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK7 72 3258 111 147 3678 

2015 2016 HK8 228 3301 113 148 3728 

2015 2016 B 500 3315 113 147 3761 

2016 2017 HK8 186 3219 109 142 3733 

2016 2017 IJ 614 3256 108 146 3657 

2017 2018 HKV 1 3326 93 146 3502 

2017 2018 IJ 799 3214 106 144 3629 

2018 2019 HKV 77 3264 92 141 3507 

2018 2019 IJ 545 3289 103 144 3631 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 
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Variant 3b in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 IJ 650 3770 128 179 3701 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4b 210 2717 100 144 3254 

2013 2014 HK5a 350 2692 102 142 3306 

2013 2014 HK5b 240 2713 102 144 3281 

2014 2015 HK4a 190 3202 101 147 3577 

2014 2015 HK5b 110 2666 101 140 3286 

2014 2015 B 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK4a 20 3151 100 143 3582 

2015 2016 HK7 168 3258 111 147 3678 

2015 2016 HK8 112 3301 113 148 3728 

2015 2016 B 500 3315 113 147 3761 

2016 2017 HK8 302 3219 109 142 3733 

2016 2017 IJ 498 3290 109 146 3696 

2017 2018 HKV 78 3326 95 143 3579 

2017 2018 IJ 722 3152 103 143 3571 

2018 2019 IJ 622 3289 106 143 3681 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 

 

 

Variant 4a in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3623 114 176 3535 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5a 800 2662 102 142 3269 

2014 2015 HKV 192 3279 104 148 3667 

2014 2015 HK5a 108 2659 100 142 3229 

2014 2015 B 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 216 2842 100 145 3284 

2015 2016 HK8 504 3186 113 144 3728 

2015 2016 B 80 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 88 3240 96 144 3554 

2016 2017 B 420 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 292 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 297 3230 105 142 3662 

2017 2018 IJ 482 3269 104 146 3597 

2017 2018 E 21 3612 124 148 3987 

2018 2019 IJ 643 3294 105 145 3609 

2018 2019 E 179 3546 122 144 3993 
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Variant 4b in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3623 114 175 3558 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5a 454 2630 102 140 3302 

2013 2014 HK5b 346 2627 100 141 3257 

2014 2015 HKV 192 2883 102 148 3312 

2014 2015 HK5b 108 2581 99 137 3261 

2014 2015 B 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 296 3223 102 145 3633 

2015 2016 HK8 504 3186 113 144 3728 

2016 2017 HKV 8 3240 98 142 3631 

2016 2017 B 500 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 292 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 297 3230 105 142 3662 

2017 2018 IJ 482 3269 104 146 3597 

2017 2018 E 21 3612 124 148 3987 

2018 2019 IJ 643 3294 105 145 3609 

2018 2019 E 179 3546 122 144 3993 

 

Variant 5a in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 114 175 3563 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5a 800 2695 103 143 3297 

2014 2015 HKV 192 3279 104 148 3667 

2014 2015 HK5a 108 2629 99 140 3239 

2014 2015 B 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 336 2996 100 146 3397 

2015 2016 HK8 456 3240 113 146 3728 

2015 2016 B 8 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 158 3279 99 143 3660 

2016 2017 B 492 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 150 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 319 3233 105 142 3661 

2017 2018 IJ 481 3237 105 144 3632 

2018 2019 IJ 622 3263 103 145 3586 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 
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Variant 5b in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 114 175 3569 

2010 2012 IJ 325 3864 129 188 3600 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5a 454 2692 104 141 3347 

2013 2014 HK5b 346 2627 100 141 3257 

2014 2015 HKV 192 2883 102 148 3312 

2014 2015 HK5b 108 2581 99 137 3261 

2014 2015 B 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 336 3218 102 145 3625 

2015 2016 HK8 456 3240 113 146 3728 

2015 2016 B 8 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 158 3279 99 143 3660 

2016 2017 B 492 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 150 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 319 3233 105 142 3661 

2017 2018 IJ 481 3237 105 144 3632 

2018 2019 IJ 622 3263 103 145 3586 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 

 

Variant 6a in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 111 180 3455 

2010 2012 IJ 325 3864 131 185 3680 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5c 308 2818 103 147 3311 

2013 2014 B 492 3165 116 147 3718 

2014 2015 HK5a 295 2937 104 148 3361 

2014 2015 HK5c 497 2768 99 147 3205 

2014 2015 B 8 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK5b&e 204 3212 101 146 3576 

2015 2016 HK5c 119 2696 94 146 3094 

2015 2016 B 477 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 418 2979 95 144 3339 

2016 2017 B 23 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 359 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 505 3184 100 143 3571 

2017 2018 HK5a 295 3165 94 142 3520 

2018 2019 HKV 82 3153 91 142 3437 

2018 2019 IJ 540 3277 108 142 3694 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 
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Variant 6b in de basisinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 112 179 3480 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK5d 460 2634 99 144 3185 

2013 2014 B 340 3165 116 147 3718 

2014 2015 HK5c 640 2741 99 145 3220 

2014 2015 B 160 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 224 2838 101 144 3316 

2015 2016 HK5a 295 3168 101 144 3601 

2015 2016 HK5b&e 204 3212 101 146 3576 

2015 2016 HK5c 10 2669 96 142 3166 

2015 2016 B 67 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 99 3240 96 144 3554 

2016 2017 B 433 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 268 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 414 3158 99 142 3556 

2017 2018 HK5a 295 3165 94 142 3520 

2017 2018 IJ 91 3176 106 140 3701 

2018 2019 HKV 261 3159 96 140 3534 

2018 2019 IJ 361 3311 119 140 3855 

2018 2019 E 200 3546 122 144 3993 

 

Variant 1 in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 115 175 3581 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HKV 300 3036 105 150 3451 

2013 2014 B 500 3165 116 147 3718 

2014 2015 HKV 228 3320 103 149 3647 

2014 2015 HK8 450 3300 114 150 3722 

2014 2015 B 122 3368 115 151 3755 

2015 2016 HKV 158 3363 102 149 3655 

2015 2016 B 378 3315 113 147 3761 

2015 2016 IJ 264 3324 112 150 3690 

2016 2017 HKV 319 3301 107 147 3656 

2016 2017 IJ 481 3325 109 147 3701 

2017 2018 IJ 800 3279 106 143 3706 

2018 2019 IJ 822 3283 111 140 3774 
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Variant 2a in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 114 176 3555 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 300 2783 101 148 3249 

2013 2014 B 500 3165 116 147 3718 

2014 2015 HKV 429 3072 104 146 3519 

2014 2015 HK4a 36 2736 99 144 3253 

2014 2015 HK5a 132 3218 102 146 3602 

2014 2015 HK8 203 3300 114 150 3722 

2015 2016 HKV 99 3322 100 147 3626 

2015 2016 HK8 247 3249 113 146 3728 

2015 2016 B 454 3315 113 147 3761 

2016 2017 HKV 197 3282 101 144 3659 

2016 2017 HK3 198 3243 109 143 3711 

2016 2017 B 46 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 359 3242 109 144 3695 

2017 2018 HKV 256 3226 105 142 3662 

2017 2018 IJ 544 3273 106 143 3704 

2018 2019 IJ 822 3237 107 139 3738 

 

Variant 2b in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 114 176 3543 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4b 450 2481 98 138 3182 

2013 2014 HK5b 350 2596 100 141 3219 

2014 2015 HK4a 218 2736 99 144 3253 

2014 2015 HK5b 82 2550 99 137 3223 

2014 2015 z 500 3108 114 143 3724 

2015 2016 HKV 429 3024 103 142 3524 

2015 2016 HK4a 118 2694 98 140 3257 

2015 2016 HK5a 132 3165 99 145 3530 

2015 2016 HK8 121 3249 113 146 3728 

2016 2017 HK8 329 3170 109 141 3733 

2016 2017 B 471 3233 110 142 3766 

2017 2018 HKV 257 3197 96 139 3624 

2017 2018 HK3 198 3177 107 138 3717 

2017 2018 B 29 3167 108 137 3772 

2017 2018 IJ 316 3176 106 140 3701 

2018 2019 HKV 295 3168 104 138 3667 

2018 2019 IJ 527 3208 105 138 3711 
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Variant 3a in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 IJ 650 3770 128 179 3701 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 471 2707 103 142 3338 

2013 2014 HK5a 282 2781 102 145 3307 

2013 2014 B 47 3165 116 147 3718 

2014 2015 HK4a 65 3065 99 146 3486 

2014 2015 HK5a 282 2756 99 145 3231 

2014 2015 B 453 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK4a 406 3017 98 143 3490 

2015 2016 IJ 394 3213 112 145 3719 

2016 2017 HK7 168 3175 108 141 3683 

2016 2017 HK8 111 3219 109 142 3733 

2016 2017 B 500 3233 110 142 3766 

2016 2017 IJ 21 3129 109 139 3725 

2017 2018 HK8 303 3154 107 138 3739 

2017 2018 IJ 497 3274 106 143 3705 

2018 2019 IJ 822 3228 105 139 3714 

 

 

Variant 3b in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 IJ 650 3770 128 179 3701 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 338 2707 103 142 3338 

2013 2014 HK4b 462 2473 97 140 3110 

2014 2015 HK4a 133 2661 102 138 3342 

2014 2015 HK5a 282 2733 100 141 3312 

2014 2015 B 385 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK5a 277 2713 98 141 3235 

2015 2016 HK5b 408 2581 96 139 3149 

2015 2016 B 115 3058 113 139 3729 

2016 2017 HK4a 471 2944 95 137 3495 

2016 2017 HK5a 5 2644 95 136 3240 

2016 2017 IJ 324 3129 109 139 3725 

2017 2018 HK7 168 3108 106 136 3689 

2017 2018 B 500 3167 108 137 3772 

2017 2018 IJ 132 3128 107 137 3723 

2018 2019 IJ 822 3212 105 139 3705 
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Variant 4a in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3623 111 181 3421 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 400 2763 103 144 3338 

2013 2014 HK5a 400 2687 101 143 3262 

2014 2015 HK4a 400 2720 100 143 3260 

2014 2015 HK5a 344 2647 99 142 3207 

2014 2015 B 56 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK5a 356 2678 97 142 3197 

2015 2016 B 444 3058 113 139 3729 

2016 2017 HKV 194 3144 100 138 3677 

2016 2017 HK4a 400 2981 95 139 3490 

2016 2017 HK5a 16 2611 95 136 3202 

2016 2017 HK8 190 3108 109 139 3733 

2017 2018 HKV 214 2710 94 136 3253 

2017 2018 HK8 314 3045 107 134 3739 

2017 2018 B 272 3167 108 137 3772 

2018 2019 HK3 235 3142 95 137 3599 

2018 2019 B 228 3111 106 133 3777 

2018 2019 IJ 359 3120 105 136 3706 

 

Variant 4b in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3623 111 181 3421 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4b 450 2481 97 140 3110 

2013 2014 HK5a 350 2687 101 143 3267 

2014 2015 HK4a 406 2716 102 140 3341 

2014 2015 HK5a 394 2646 99 142 3211 

2015 2016 HK4a 394 2679 99 139 3265 

2015 2016 B 406 3058 113 139 3729 

2016 2017 HKV 46 3144 100 138 3677 

2016 2017 HK5a 372 2611 95 136 3202 

2016 2017 HK5b 288 2609 93 135 3198 

2016 2017 B 94 2980 110 134 3735 

2017 2018 HKV 148 3078 98 134 3682 

2017 2018 HK4a 364 2919 93 134 3494 

2017 2018 HK5b 288 2530 89 134 3096 

2018 2019 HKV 214 2661 93 132 3258 

2018 2019 HK4a 36 2865 92 130 3499 

2018 2019 B 500 3111 106 133 3777 

2018 2019 IJ 72 3120 105 136 3706 

 



 

MKEA Windenergie Noordzee – Eindrapport 125 

Variant 5a in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 111 181 3443 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 314 2694 103 142 3333 

2013 2014 HK5a 486 2669 103 141 3311 

2014 2015 HK4a 175 2648 102 138 3338 

2014 2015 HK5a 486 2635 101 139 3276 

2014 2015 B 139 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK5a 439 2542 94 140 3095 

2015 2016 B 361 3058 113 139 3729 

2016 2017 HKV 205 3144 100 138 3677 

2016 2017 HK4a 489 2930 95 137 3495 

2016 2017 HK5a 47 2478 92 135 3099 

2016 2017 HK8 59 3160 109 140 3733 

2017 2018 HKV 224 2710 94 136 3253 

2017 2018 HK8 397 3096 107 136 3739 

2017 2018 B 179 3167 108 137 3772 

2018 2019 HKV 158 3153 96 134 3669 

2018 2019 HK3 336 3102 95 135 3599 

2018 2019 B 321 3111 106 133 3777 

2018 2019 IJ 7 3120 105 136 3706 

 

Variant 5b in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 111 181 3443 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4b 450 2481 97 140 3110 

2013 2014 HK5a 350 2669 103 141 3311 

2014 2015 HK4a 489 2648 102 138 3338 

2014 2015 HK5a 311 2630 101 138 3294 

2015 2016 HK5a 311 2594 99 136 3281 

2015 2016 B 489 3058 113 139 3729 

2016 2017 HK4a 15 2930 95 137 3495 

2016 2017 HK5a 486 2478 92 135 3099 

2016 2017 HK5b 288 2609 93 135 3198 

2016 2017 B 11 2980 110 134 3735 

2017 2018 HKV 205 3078 98 134 3682 

2017 2018 HK4a 474 2870 93 132 3500 

2017 2018 HK5b 121 2530 89 134 3096 

2018 2019 HKV 224 2661 93 132 3258 

2018 2019 HK5b 167 2484 88 130 3100 

2018 2019 B 431 3111 106 133 3777 
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Variant 6a in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 109 184 3360 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 378 2745 103 143 3333 

2013 2014 HK5c 422 2723 103 143 3311 

2014 2015 HK4a 51 2699 102 139 3338 

2014 2015 HK5c 422 2691 101 141 3276 

2014 2015 B 327 3108 114 143 3724 

2015 2016 HK5a 205 2837 102 142 3366 

2015 2016 HK5c 422 2593 94 142 3095 

2015 2016 B 173 3058 113 139 3729 

2016 2017 HK3 234 3102 98 140 3589 

2016 2017 HK4a 429 2982 95 139 3495 

2016 2017 HK5a 137 3033 98 137 3606 

2017 2018 HK3 222 3039 96 136 3594 

2017 2018 HK5b&e 204 3062 96 136 3586 

2017 2018 B 374 3167 108 137 3772 

2018 2019 HKV 224 2661 91 134 3186 

2018 2019 HK5a 348 3038 93 135 3525 

2018 2019 B 126 3111 106 133 3777 

2018 2019 IJ 124 3120 105 136 3706 
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Variant 6b in de ontwikkelingsinvulling 

Startjaar  Eindjaar  Gebied Capaciteit 

[MW] 

CAPEX 

[€/kW] 

OPEX 

[€/(kW*jaar)] 

ProductieKosten 

[€/MWh] 

Vollasturen 

[u/j] 

2010 2012 HKV 325 3641 109 184 3360 

2010 2012 IJ 325 3864 134 181 3760 

2010 2012 E 300 4232 142 188 3946 

2013 2014 HK4a 378 2745 103 143 3333 

2013 2014 HK5c 422 2723 103 143 3311 

2014 2015 HK4a 51 2699 102 139 3338 

2014 2015 HK4b 318 2535 95 140 3114 

2014 2015 HK5c 422 2691 101 141 3276 

2014 2015 HK5d 9 2658 97 142 3190 

2015 2016 HK5d 339 2616 96 139 3194 

2015 2016 B 461 3058 113 139 3729 

2016 2017 HK5c 413 2528 92 137 3099 

2016 2017 HK5d 348 2526 91 136 3092 

2016 2017 B 39 2980 110 134 3735 

2017 2018 HK4a 429 2922 93 134 3500 

2017 2018 HK5a 342 2969 96 132 3611 

2017 2018 HK5b&e 20 3062 96 136 3586 

2017 2018 HK5c 9 2476 90 132 3103 

2018 2019 HK3 456 2985 95 132 3599 

2018 2019 HK5b&e 184 3005 95 132 3591 

2018 2019 B 182 3111 106 133 3777 
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Bijlage 3 Invulling varianten berekeningen windenergie 

Uit het cashflow model van ECN is een iets andere invulling gekomen dan door RWS in eerste instantie is 

aangegeven (zie tabel 2.2). Het Cashflow model vult de beschikbare ruimte (zoals aangeleverd door RWS) in 

op een dusdanige wijze dat de kosten voor de productie van windenergie worden geminimaliseerd, met als 

uitgangspunt dat er 6MW per km2 wordt geplaatst. Deze invulling is pas bekend op nadat de berekeningen 

zijn gemaakt.  

 

Omdat andere partijen tegelijkertijd met ECN aan de slag moesten, om effecten op scheepvaart en ecologie 

te berekenen, is vooraf door RWS, ECN en Royal Haskoning een schatting gemaakt van de invulling van de 

gebieden. Deze wijkt onvermijdelijk iets af van de uiteindelijke invulling die uit het ECN model naar voren 

komt. ECN had haar uitkomsten kunnen aanpassen aan de vooraf gegeven schatting, maar dan was het 

uitgangspunt losgelaten dat binnen de beschikbare ruimte de goedkoopste invulling moest worden gereali-

seerd. Ook was in dat geval de ruimtelijke invulling zoals op de kaart gegeven of de dichtheid (MW/km2) 

afwijkend geweest van de uitgangspunten. Enige afwijking tussen de gegevens waarmee de kosten en 

opbrengsten van windenergie zelf zijn berekend en de effecten op andere markten was, doordat meerdere 

partijen tegelijkertijd moesten rekenen, niet te voorkomen.  

 

De invloed van deze verschillen in invulling is naar verwachting beperkt op de uitkomsten van de MKEA. Het 

heeft met name invloed op de kosten en opbrengsten van windenergie. Omdat de invulling van ECN past 

binnen de ruimte die beschikbaar is voor windenergie, zullen effecten op scheepvaart en olie- en gas door 

deze afwijking niet veranderen. Voor de effecten op de kleine mantelmeeuw koloniën kan het wel gevolgen 

hebben.  

 

In deze bijlage wordt weergegeven welke invulling uit het ECN model naar voren is gekomen, op basis waar-

van alle directe kosten en baten zijn berekend, en in hoeverre deze afwijkt van de vooraf geschatte invulling 

door RWS. 
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Invulling varianten ECN in aantal MW 

  Borssele Hollandse Kust IJmuiden Bestaand Wadden Noord 

1 basis 1000 1780 2492 228 500 

1 ontwikkel 1000 1780 2692 228 300 

2a basis 1000 1912 2360 228 500 

2a ontw 1000 2422 2050 228 300 

2b basis 1000 2344 1928 228 500 

2b ontw 1000 3304 1168 228 300 

3a basis 1000 1664 2608 228 500 

3a ontwik 1000 2088 2384 228 300 

3b basis 1000 1780 2492 228 500 

3b ontw 1000 2544 1928 228 300 

4 a basis 1000 2530 1742 228 500 

4a ontw 1000 3788 684 228 300 

4b basis 1000 2530 1742 228 500 

4b ontw 1000 4075 397 228 300 

5a basis 1000 2694 1578 228 500 

5a ontwikkel 1000 4140 332 228 300 

5b basis 1000 2694 1578 228 500 

5b ontw 931 4216 325 228 300 

6a basis 1000 3048 1224 228 500 

6a ontwikkel 1000 4023 449 228 300 

6b basis 1000 3227 1045 228 500 

6b ontw 682 4465 325 228 300 
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Invulling varianten RWS in aantal MW 

  Borssele Hollandse Kust IJmuiden Bestaand Wadden Noord 

1 basis 1000 1775 2500 225 500 

1 ontwikkel 1000 1775 2700 225 300 

2a basis 1000 1825 2450 225 500 

2a ontw 1000 2300 2175 225 300 

2b basis 1000 2275 2000 225 500 

2b ontw 1000 3180 1295 225 300 

3a basis 1000 1600 2675 225 500 

3a ontwik 1000 2300 2175 225 300 

3b basis 1000 1750 2525 225 500 

3b ontw 1000 2750 1725 225 300 

4 a basis 1000 2025 2250 225 500 

4a ontw 1000 3950 525 225 300 

4b basis 1000 2025 2250 225 500 

4b ontw 1000 3950 525 225 300 

5a basis 1000 2025 2250 225 500 

5a ontwikkel 1000 4150 325 225 300 

5b basis 1000 2025 2250 225 500 

5b ontw 480 4670 325 225 300 

6a basis 1000 3050 1225 225 500 

6a ontwikkel 1000 4150 325 225 300 

6b basis 1000 3225 1050 225 500 

6b ontw 1000 4150 325 225 300 
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Verschil RWS – ECN variant in aantal MW 

  Borssele Hollandse Kust IJmuiden Bestaand Wadden Noord 

1 basis 0 -5 8 -3 0 

1 ontwikkel 0 -5 8 -3 0 

2a basis 0 -87 90 -3 0 

2a ontw 0 -122 125 -3 0 

2b basis 0 -69 72 -3 0 

2b ontw 0 -124 127 -3 0 

3a basis 0 -64 67 -3 0 

3a ontwik 0 212 -209 -3 0 

3b basis 0 -30 33 -3 0 

3b ontw 0 206 -203 -3 0 

4 a basis 0 -505 508 -3 0 

4a ontw 0 162 -159 -3 0 

4b basis 0 -505 508 -3 0 

4b ontw 0 -125 128 -3 0 

5a basis 0 -669 672 -3 0 

5a ontwikkel 0 10 -7 -3 0 

5b basis 0 -669 672 -3 0 

5b ontw -451 454 0 -3 0 

6a basis 0 2 1 -3 0 

6a ontwikkel 0 127 -124 -3 0 

6b basis 0 -2 5 -3 0 

6b ontw 318 -315 0 -3 0 

 

Met name in de basisinvullingen van varianten 4 en 5 is het verschil groot. De op de kaarten beschikbaar 

gestelde ruimte (in km2) binnen de ecologische regelgeving, is groter dan het door RWS ingeschatte te plaat-

sen vermogen doet vermoeden. Doordat het verschil zo groot is, zou het kunnen zijn dat de invulling die uit 

de ECN berekeningen komt, in de basisinvulling toch niet binnen de ecologische richtlijnen past. Haskoning 

rekent immers met 505 tot 669 MW minder vermogen en daarmee minder turbines, waar vogels in kunnen 

vliegen. In dat geval zouden de varianten 4 en 5 in de basisinvulling duurder worden dan nu ingeschat. Dit is 

niet goed vast te stellen. Het lijkt erop dat bij de inschatting van RWS de gebieden 8 en 11 voor de kust van 

Rotterdam op de RWS-kaarten niet zijn meegenomen.  

 

In de ontwikkelingsvariant is met name in 5b het verschil groot. Het gebied Borssele bleek goedkoper dan 

vooraf was ingeschat. In variant 6b in de ontwikkelingsinvulling, waarbij met deze kennis rekening is gehou-

den omdat deze variant later is ontwikkeld, bleek juist de parken in het gebied Hollandse Kust weer relatief 

goedkoper te zijn dan bij Borssele.  
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Bijlage 4 Kaarten b-varianten 

 

Variant 2b 
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Variant 3b 
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Variant 4b 
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Variant 5b 
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Variant 6b 

  

 

 

Wadden-Noord/Eemshaven (geldig voor alle varianten) 
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Bijlage 5 Tabellenboek 

In het tabellenboek vindt u de tabellen van alle gevoeligheidsanalyses. Getallen in het groen zijn positiever 

(of minder negatief) dan in de standaardberekeningen, getallen in het rood zijn negatiever dan in de stan-

daardberekeningen. Links boven staat de gevoeligheidsanalyse waar het om gaat (voorbeeld hieronder een 

CO2-prijs van € 50, i.p.v. de standaard € 35):  

 

 



Standaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCW eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.875 -€ 19.820 -€ 19.008 -€ 18.932 -€ 18.960 -€ 18.942

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643 -€ 7.628 -€ 7.557 -€ 7.460 -€ 7.439 -€ 7.339

Subsidiekosten mln. € -€ 14.382 -€ 14.305 -€ 13.699 -€ 13.520 -€ 13.515 -€ 13.536

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.382 € 14.305 € 13.699 € 13.520 € 13.515 € 13.536

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.373 € 16.375 € 16.220 € 16.074 € 16.100 € 15.900

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.145€ 11.145€ 11.145€ 11.145 ----€ 11.073€ 11.073€ 11.073€ 11.073 ----€ 10.345€ 10.345€ 10.345€ 10.345 ----€ 10.318€ 10.318€ 10.318€ 10.318 ----€ 10.298€ 10.298€ 10.298€ 10.298 ----€ 10.381€ 10.381€ 10.381€ 10.381

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.997€ 11.997€ 11.997€ 11.997 ----€ 11.875€ 11.875€ 11.875€ 11.875 ----€ 11.698€ 11.698€ 11.698€ 11.698 ----€ 11.225€ 11.225€ 11.225€ 11.225 ----€ 11.321€ 11.321€ 11.321€ 11.321 ----€ 12.646€ 12.646€ 12.646€ 12.646

Ontwikkeling

Standaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCW eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.688 -€ 19.371 -€ 18.823 -€ 18.066 -€ 17.905 -€ 18.043

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.638 -€ 7.536 -€ 7.476 -€ 7.219 -€ 7.181 -€ 7.131

Subsidiekosten mln. € -€ 14.118 -€ 13.798 -€ 13.381 -€ 12.719 -€ 12.557 -€ 12.701

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.118 € 13.798 € 13.381 € 12.719 € 12.557 € 12.701

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.540 € 16.386 € 16.208 € 15.722 € 15.696 € 15.626

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.786€ 10.786€ 10.786€ 10.786 ----€ 10.522€ 10.522€ 10.522€ 10.522 ----€ 10.091€ 10.091€ 10.091€ 10.091 ----€ 9.564€ 9.564€ 9.564€ 9.564 ----€ 9.390€ 9.390€ 9.390€ 9.390 ----€ 9.548€ 9.548€ 9.548€ 9.548

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0,0 -€ 0,1 -€ 0,1 -€ 0,1 -€ 1,2 -€ 0,7

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.636€ 11.636€ 11.636€ 11.636 ----€ 11.327€ 11.327€ 11.327€ 11.327 ----€ 11.442€ 11.442€ 11.442€ 11.442 ----€ 10.513€ 10.513€ 10.513€ 10.513 ----€ 10.457€ 10.457€ 10.457€ 10.457 ----€ 11.817€ 11.817€ 11.817€ 11.817



Buitenland effectBuitenland effectBuitenland effectBuitenland effect eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 9.937€ 9.937€ 9.937€ 9.937 ----€ 9.910€ 9.910€ 9.910€ 9.910 ----€ 9.504€ 9.504€ 9.504€ 9.504 ----€ 9.466€ 9.466€ 9.466€ 9.466 ----€ 9.480€ 9.480€ 9.480€ 9.480 ----€ 9.471€ 9.471€ 9.471€ 9.471

Exploitatiekosten mln. € ----€ 3.822€ 3.822€ 3.822€ 3.822 ----€ 3.814€ 3.814€ 3.814€ 3.814 ----€ 3.778€ 3.778€ 3.778€ 3.778 ----€ 3.730€ 3.730€ 3.730€ 3.730 ----€ 3.719€ 3.719€ 3.719€ 3.719 ----€ 3.670€ 3.670€ 3.670€ 3.670

Subsidiekosten mln. € -€ 14.382 -€ 14.305 -€ 13.699 -€ 13.520 -€ 13.515 -€ 13.536

Subsidieopbrengsten mln. € € 7.191€ 7.191€ 7.191€ 7.191 € 7.153€ 7.153€ 7.153€ 7.153 € 6.849€ 6.849€ 6.849€ 6.849 € 6.760€ 6.760€ 6.760€ 6.760 € 6.758€ 6.758€ 6.758€ 6.758 € 6.768€ 6.768€ 6.768€ 6.768

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 8.186€ 8.186€ 8.186€ 8.186 € 8.188€ 8.188€ 8.188€ 8.188 € 8.110€ 8.110€ 8.110€ 8.110 € 8.037€ 8.037€ 8.037€ 8.037 € 8.050€ 8.050€ 8.050€ 8.050 € 7.950€ 7.950€ 7.950€ 7.950

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.763€ 12.763€ 12.763€ 12.763 ----€ 12.689€ 12.689€ 12.689€ 12.689 ----€ 12.022€ 12.022€ 12.022€ 12.022 ----€ 11.919€ 11.919€ 11.919€ 11.919 ----€ 11.907€ 11.907€ 11.907€ 11.907 ----€ 11.958€ 11.958€ 11.958€ 11.958

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € ----€ 274€ 274€ 274€ 274 ----€ 117€ 117€ 117€ 117 ----€ 488€ 488€ 488€ 488 ----€ 87€ 87€ 87€ 87 ----€ 76€ 76€ 76€ 76 ----€ 24€ 24€ 24€ 24

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 83€ 83€ 83€ 83 ----€ 118€ 118€ 118€ 118 ----€ 142€ 142€ 142€ 142 ----€ 147€ 147€ 147€ 147 ----€ 161€ 161€ 161€ 161 ----€ 465€ 465€ 465€ 465

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 32€ 32€ 32€ 32 ----€ 32€ 32€ 32€ 32 ----€ 28€ 28€ 28€ 28 ----€ 34€ 34€ 34€ 34 ----€ 33€ 33€ 33€ 33 ----€ 30€ 30€ 30€ 30

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 395€ 395€ 395€ 395 ----€ 276€ 276€ 276€ 276 ----€ 685€ 685€ 685€ 685 ----€ 295€ 295€ 295€ 295 ----€ 352€ 352€ 352€ 352 ----€ 644€ 644€ 644€ 644

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.452€ 13.452€ 13.452€ 13.452 ----€ 13.320€ 13.320€ 13.320€ 13.320 ----€ 13.118€ 13.118€ 13.118€ 13.118 ----€ 12.630€ 12.630€ 12.630€ 12.630 ----€ 12.722€ 12.722€ 12.722€ 12.722 ----€ 13.723€ 13.723€ 13.723€ 13.723

Ontwikkeling

Buitenland effectBuitenland effectBuitenland effectBuitenland effect eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 9.844€ 9.844€ 9.844€ 9.844 ----€ 9.686€ 9.686€ 9.686€ 9.686 ----€ 9.412€ 9.412€ 9.412€ 9.412 ----€ 9.033€ 9.033€ 9.033€ 9.033 ----€ 8.953€ 8.953€ 8.953€ 8.953 ----€ 9.022€ 9.022€ 9.022€ 9.022

Exploitatiekosten mln. € ----€ 3.819€ 3.819€ 3.819€ 3.819 ----€ 3.768€ 3.768€ 3.768€ 3.768 ----€ 3.738€ 3.738€ 3.738€ 3.738 ----€ 3.610€ 3.610€ 3.610€ 3.610 ----€ 3.590€ 3.590€ 3.590€ 3.590 ----€ 3.565€ 3.565€ 3.565€ 3.565

Subsidiekosten mln. € -€ 14.118 -€ 13.798 -€ 13.381 -€ 12.719 -€ 12.557 -€ 12.701

Subsidieopbrengsten mln. € € 7.059€ 7.059€ 7.059€ 7.059 € 6.899€ 6.899€ 6.899€ 6.899 € 6.691€ 6.691€ 6.691€ 6.691 € 6.359€ 6.359€ 6.359€ 6.359 € 6.278€ 6.278€ 6.278€ 6.278 € 6.351€ 6.351€ 6.351€ 6.351

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 8.270€ 8.270€ 8.270€ 8.270 € 8.193€ 8.193€ 8.193€ 8.193 € 8.104€ 8.104€ 8.104€ 8.104 € 7.861€ 7.861€ 7.861€ 7.861 € 7.848€ 7.848€ 7.848€ 7.848 € 7.813€ 7.813€ 7.813€ 7.813

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal € 0 € 0 € 6 € 1 € 0 € 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.452€ 12.452€ 12.452€ 12.452 ----€ 12.160€ 12.160€ 12.160€ 12.160 ----€ 11.736€ 11.736€ 11.736€ 11.736 ----€ 11.141€ 11.141€ 11.141€ 11.141 ----€ 10.973€ 10.973€ 10.973€ 10.973 ----€ 11.124€ 11.124€ 11.124€ 11.124

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € ----€ 274€ 274€ 274€ 274 ----€ 117€ 117€ 117€ 117 ----€ 488€ 488€ 488€ 488 ----€ 109€ 109€ 109€ 109 ----€ 99€ 99€ 99€ 99 ----€ 24€ 24€ 24€ 24

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 83€ 83€ 83€ 83 ----€ 118€ 118€ 118€ 118 ----€ 142€ 142€ 142€ 142 ----€ 147€ 147€ 147€ 147 ----€ 161€ 161€ 161€ 161 ----€ 465€ 465€ 465€ 465

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 30€ 30€ 30€ 30 ----€ 34€ 34€ 34€ 34 ----€ 27€ 27€ 27€ 27 ----€ 42€ 42€ 42€ 42 ----€ 41€ 41€ 41€ 41 ----€ 32€ 32€ 32€ 32

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 394€ 394€ 394€ 394 ----€ 277€ 277€ 277€ 277 ----€ 684€ 684€ 684€ 684 ----€ 325€ 325€ 325€ 325 ----€ 385€ 385€ 385€ 385 ----€ 646€ 646€ 646€ 646

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.140€ 13.140€ 13.140€ 13.140 ----€ 12.792€ 12.792€ 12.792€ 12.792 ----€ 12.832€ 12.832€ 12.832€ 12.832 ----€ 11.882€ 11.882€ 11.882€ 11.882 ----€ 11.821€ 11.821€ 11.821€ 11.821 ----€ 12.892€ 12.892€ 12.892€ 12.892



CO2 CO2 CO2 CO2 €20/ton€20/ton€20/ton€20/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.875 -€ 19.820 -€ 19.008 -€ 18.932 -€ 18.960 -€ 18.942

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643 -€ 7.628 -€ 7.557 -€ 7.460 -€ 7.439 -€ 7.339

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.087€ 15.087€ 15.087€ 15.087 ----€ 15.010€ 15.010€ 15.010€ 15.010 ----€ 14.397€ 14.397€ 14.397€ 14.397 ----€ 14.212€ 14.212€ 14.212€ 14.212 ----€ 14.208€ 14.208€ 14.208€ 14.208 ----€ 14.220€ 14.220€ 14.220€ 14.220

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.087€ 15.087€ 15.087€ 15.087 € 15.010€ 15.010€ 15.010€ 15.010 € 14.397€ 14.397€ 14.397€ 14.397 € 14.212€ 14.212€ 14.212€ 14.212 € 14.208€ 14.208€ 14.208€ 14.208 € 14.220€ 14.220€ 14.220€ 14.220

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 15.133€ 15.133€ 15.133€ 15.133 € 15.135€ 15.135€ 15.135€ 15.135 € 14.992€ 14.992€ 14.992€ 14.992 € 14.856€ 14.856€ 14.856€ 14.856 € 14.880€ 14.880€ 14.880€ 14.880 € 14.695€ 14.695€ 14.695€ 14.695

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.385€ 12.385€ 12.385€ 12.385 ----€ 12.313€ 12.313€ 12.313€ 12.313 ----€ 11.573€ 11.573€ 11.573€ 11.573 ----€ 11.536€ 11.536€ 11.536€ 11.536 ----€ 11.518€ 11.518€ 11.518€ 11.518 ----€ 11.586€ 11.586€ 11.586€ 11.586

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 130€ 130€ 130€ 130 ----€ 189€ 189€ 189€ 189 ----€ 242€ 242€ 242€ 242 ----€ 246€ 246€ 246€ 246 ----€ 292€ 292€ 292€ 292 ----€ 919€ 919€ 919€ 919

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 220€ 220€ 220€ 220 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 336€ 336€ 336€ 336 ----€ 381€ 381€ 381€ 381 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.163€ 13.163€ 13.163€ 13.163 ----€ 13.039€ 13.039€ 13.039€ 13.039 ----€ 12.848€ 12.848€ 12.848€ 12.848 ----€ 12.363€ 12.363€ 12.363€ 12.363 ----€ 12.459€ 12.459€ 12.459€ 12.459 ----€ 13.738€ 13.738€ 13.738€ 13.738

Ontwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €20/ton€20/ton€20/ton€20/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.688 -€ 19.371 -€ 18.823 -€ 18.066 -€ 17.905 -€ 18.043

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.638 -€ 7.536 -€ 7.476 -€ 7.219 -€ 7.181 -€ 7.131

Subsidiekosten mln. € ----€ 14.830€ 14.830€ 14.830€ 14.830 ----€ 14.503€ 14.503€ 14.503€ 14.503 ----€ 14.079€ 14.079€ 14.079€ 14.079 ----€ 13.395€ 13.395€ 13.395€ 13.395 ----€ 13.232€ 13.232€ 13.232€ 13.232 ----€ 13.374€ 13.374€ 13.374€ 13.374

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.830€ 14.830€ 14.830€ 14.830 € 14.503€ 14.503€ 14.503€ 14.503 € 14.079€ 14.079€ 14.079€ 14.079 € 13.395€ 13.395€ 13.395€ 13.395 € 13.232€ 13.232€ 13.232€ 13.232 € 13.374€ 13.374€ 13.374€ 13.374

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 15.287€ 15.287€ 15.287€ 15.287 € 15.144€ 15.144€ 15.144€ 15.144 € 14.980€ 14.980€ 14.980€ 14.980 € 14.531€ 14.531€ 14.531€ 14.531 € 14.507€ 14.507€ 14.507€ 14.507 € 14.442€ 14.442€ 14.442€ 14.442

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.040€ 12.040€ 12.040€ 12.040 ----€ 11.763€ 11.763€ 11.763€ 11.763 ----€ 11.319€ 11.319€ 11.319€ 11.319 ----€ 10.755€ 10.755€ 10.755€ 10.755 ----€ 10.579€ 10.579€ 10.579€ 10.579 ----€ 10.732€ 10.732€ 10.732€ 10.732

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 130€ 130€ 130€ 130 ----€ 189€ 189€ 189€ 189 ----€ 242€ 242€ 242€ 242 ----€ 246€ 246€ 246€ 246 ----€ 292€ 292€ 292€ 292 ----€ 919€ 919€ 919€ 919

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 220€ 220€ 220€ 220 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 336€ 336€ 336€ 336 ----€ 381€ 381€ 381€ 381 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.815€ 12.815€ 12.815€ 12.815 ----€ 12.491€ 12.491€ 12.491€ 12.491 ----€ 12.591€ 12.591€ 12.591€ 12.591 ----€ 11.624€ 11.624€ 11.624€ 11.624 ----€ 11.564€ 11.564€ 11.564€ 11.564 ----€ 12.888€ 12.888€ 12.888€ 12.888



CO2 CO2 CO2 CO2 €10/ton€10/ton€10/ton€10/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.875 -€ 19.820 -€ 19.008 -€ 18.932 -€ 18.960 -€ 18.942

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643 -€ 7.628 -€ 7.557 -€ 7.460 -€ 7.439 -€ 7.339

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.509€ 15.509€ 15.509€ 15.509 ----€ 15.433€ 15.433€ 15.433€ 15.433 ----€ 14.816€ 14.816€ 14.816€ 14.816 ----€ 14.627€ 14.627€ 14.627€ 14.627 ----€ 14.624€ 14.624€ 14.624€ 14.624 ----€ 14.631€ 14.631€ 14.631€ 14.631

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.509€ 15.509€ 15.509€ 15.509 € 15.433€ 15.433€ 15.433€ 15.433 € 14.816€ 14.816€ 14.816€ 14.816 € 14.627€ 14.627€ 14.627€ 14.627 € 14.624€ 14.624€ 14.624€ 14.624 € 14.631€ 14.631€ 14.631€ 14.631

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.388€ 14.388€ 14.388€ 14.388 € 14.390€ 14.390€ 14.390€ 14.390 € 14.254€ 14.254€ 14.254€ 14.254 € 14.125€ 14.125€ 14.125€ 14.125 € 14.149€ 14.149€ 14.149€ 14.149 € 13.973€ 13.973€ 13.973€ 13.973

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.129€ 13.129€ 13.129€ 13.129 ----€ 13.058€ 13.058€ 13.058€ 13.058 ----€ 12.311€ 12.311€ 12.311€ 12.311 ----€ 12.266€ 12.266€ 12.266€ 12.266 ----€ 12.250€ 12.250€ 12.250€ 12.250 ----€ 12.308€ 12.308€ 12.308€ 12.308

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 126€ 126€ 126€ 126 ----€ 183€ 183€ 183€ 183 ----€ 235€ 235€ 235€ 235 ----€ 238€ 238€ 238€ 238 ----€ 282€ 282€ 282€ 282 ----€ 889€ 889€ 889€ 889

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 171€ 171€ 171€ 171 ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 283€ 283€ 283€ 283 ----€ 327€ 327€ 327€ 327 ----€ 934€ 934€ 934€ 934

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.859€ 13.859€ 13.859€ 13.859 ----€ 13.732€ 13.732€ 13.732€ 13.732 ----€ 13.532€ 13.532€ 13.532€ 13.532 ----€ 13.041€ 13.041€ 13.041€ 13.041 ----€ 13.136€ 13.136€ 13.136€ 13.136 ----€ 14.386€ 14.386€ 14.386€ 14.386

Ontwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €10/ton€10/ton€10/ton€10/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.688 -€ 19.371 -€ 18.823 -€ 18.066 -€ 17.905 -€ 18.043

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.638 -€ 7.536 -€ 7.476 -€ 7.219 -€ 7.181 -€ 7.131

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.257€ 15.257€ 15.257€ 15.257 ----€ 14.926€ 14.926€ 14.926€ 14.926 ----€ 14.497€ 14.497€ 14.497€ 14.497 ----€ 13.801€ 13.801€ 13.801€ 13.801 ----€ 13.638€ 13.638€ 13.638€ 13.638 ----€ 13.777€ 13.777€ 13.777€ 13.777

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.257€ 15.257€ 15.257€ 15.257 € 14.926€ 14.926€ 14.926€ 14.926 € 14.497€ 14.497€ 14.497€ 14.497 € 13.801€ 13.801€ 13.801€ 13.801 € 13.638€ 13.638€ 13.638€ 13.638 € 13.777€ 13.777€ 13.777€ 13.777

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.535€ 14.535€ 14.535€ 14.535 € 14.399€ 14.399€ 14.399€ 14.399 € 14.243€ 14.243€ 14.243€ 14.243 € 13.816€ 13.816€ 13.816€ 13.816 € 13.794€ 13.794€ 13.794€ 13.794 € 13.732€ 13.732€ 13.732€ 13.732

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal € 0 € 0 € 6 € 1 € 0 € 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.791€ 12.791€ 12.791€ 12.791 ----€ 12.508€ 12.508€ 12.508€ 12.508 ----€ 12.056€ 12.056€ 12.056€ 12.056 ----€ 11.469€ 11.469€ 11.469€ 11.469 ----€ 11.292€ 11.292€ 11.292€ 11.292 ----€ 11.442€ 11.442€ 11.442€ 11.442

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 126€ 126€ 126€ 126 ----€ 183€ 183€ 183€ 183 ----€ 235€ 235€ 235€ 235 ----€ 238€ 238€ 238€ 238 ----€ 282€ 282€ 282€ 282 ----€ 889€ 889€ 889€ 889

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km € 10 € 30 € 31 € 41 € 43 € 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 171€ 171€ 171€ 171 ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 283€ 283€ 283€ 283 ----€ 327€ 327€ 327€ 327 ----€ 934€ 934€ 934€ 934

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.518€ 13.518€ 13.518€ 13.518 ----€ 13.185€ 13.185€ 13.185€ 13.185 ----€ 13.275€ 13.275€ 13.275€ 13.275 ----€ 12.286€ 12.286€ 12.286€ 12.286 ----€ 12.223€ 12.223€ 12.223€ 12.223 ----€ 13.523€ 13.523€ 13.523€ 13.523



CO2 CO2 CO2 CO2 €50/ton€50/ton€50/ton€50/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.875 -€ 19.820 -€ 19.008 -€ 18.932 -€ 18.960 -€ 18.942

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643 -€ 7.628 -€ 7.557 -€ 7.460 -€ 7.439 -€ 7.339

Subsidiekosten mln. € ----€ 12.972€ 12.972€ 12.972€ 12.972 ----€ 12.895€ 12.895€ 12.895€ 12.895 ----€ 12.303€ 12.303€ 12.303€ 12.303 ----€ 12.137€ 12.137€ 12.137€ 12.137 ----€ 12.129€ 12.129€ 12.129€ 12.129 ----€ 12.167€ 12.167€ 12.167€ 12.167

Subsidieopbrengsten mln. € € 12.972€ 12.972€ 12.972€ 12.972 € 12.895€ 12.895€ 12.895€ 12.895 € 12.303€ 12.303€ 12.303€ 12.303 € 12.137€ 12.137€ 12.137€ 12.137 € 12.129€ 12.129€ 12.129€ 12.129 € 12.167€ 12.167€ 12.167€ 12.167

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 18.854€ 18.854€ 18.854€ 18.854 € 18.856€ 18.856€ 18.856€ 18.856 € 18.678€ 18.678€ 18.678€ 18.678 € 18.509€ 18.509€ 18.509€ 18.509 € 18.540€ 18.540€ 18.540€ 18.540 € 18.309€ 18.309€ 18.309€ 18.309

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.664€ 8.664€ 8.664€ 8.664 ----€ 8.592€ 8.592€ 8.592€ 8.592 ----€ 7.887€ 7.887€ 7.887€ 7.887 ----€ 7.883€ 7.883€ 7.883€ 7.883 ----€ 7.859€ 7.859€ 7.859€ 7.859 ----€ 7.972€ 7.972€ 7.972€ 7.972

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 143€ 143€ 143€ 143 ----€ 208€ 208€ 208€ 208 ----€ 266€ 266€ 266€ 266 ----€ 270€ 270€ 270€ 270 ----€ 320€ 320€ 320€ 320 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 367€ 367€ 367€ 367 ----€ 432€ 432€ 432€ 432 ----€ 491€ 491€ 491€ 491 ----€ 495€ 495€ 495€ 495 ----€ 545€ 545€ 545€ 545 ----€ 1.234€ 1.234€ 1.234€ 1.234

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.590€ 9.590€ 9.590€ 9.590 ----€ 9.470€ 9.470€ 9.470€ 9.470 ----€ 9.320€ 9.320€ 9.320€ 9.320 ----€ 8.869€ 8.869€ 8.869€ 8.869 ----€ 8.963€ 8.963€ 8.963€ 8.963 ----€ 10.349€ 10.349€ 10.349€ 10.349

Ontwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €50/ton€50/ton€50/ton€50/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.688 -€ 19.371 -€ 18.823 -€ 18.066 -€ 17.905 -€ 18.043

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.638 -€ 7.536 -€ 7.476 -€ 7.219 -€ 7.181 -€ 7.131

Subsidiekosten mln. € ----€ 12.694€ 12.694€ 12.694€ 12.694 ----€ 12.387€ 12.387€ 12.387€ 12.387 ----€ 11.986€ 11.986€ 11.986€ 11.986 ----€ 11.366€ 11.366€ 11.366€ 11.366 ----€ 11.206€ 11.206€ 11.206€ 11.206 ----€ 11.356€ 11.356€ 11.356€ 11.356

Subsidieopbrengsten mln. € € 12.694€ 12.694€ 12.694€ 12.694 € 12.387€ 12.387€ 12.387€ 12.387 € 11.986€ 11.986€ 11.986€ 11.986 € 11.366€ 11.366€ 11.366€ 11.366 € 11.206€ 11.206€ 11.206€ 11.206 € 11.356€ 11.356€ 11.356€ 11.356

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 19.046€ 19.046€ 19.046€ 19.046 € 18.868€ 18.868€ 18.868€ 18.868 € 18.664€ 18.664€ 18.664€ 18.664 € 18.104€ 18.104€ 18.104€ 18.104 € 18.075€ 18.075€ 18.075€ 18.075 € 17.994€ 17.994€ 17.994€ 17.994

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.280€ 8.280€ 8.280€ 8.280 ----€ 8.039€ 8.039€ 8.039€ 8.039 ----€ 7.636€ 7.636€ 7.636€ 7.636 ----€ 7.181€ 7.181€ 7.181€ 7.181 ----€ 7.012€ 7.012€ 7.012€ 7.012 ----€ 7.180€ 7.180€ 7.180€ 7.180

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 143€ 143€ 143€ 143 ----€ 208€ 208€ 208€ 208 ----€ 266€ 266€ 266€ 266 ----€ 270€ 270€ 270€ 270 ----€ 320€ 320€ 320€ 320 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 367€ 367€ 367€ 367 ----€ 432€ 432€ 432€ 432 ----€ 491€ 491€ 491€ 491 ----€ 495€ 495€ 495€ 495 ----€ 545€ 545€ 545€ 545 ----€ 1.234€ 1.234€ 1.234€ 1.234

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.203€ 9.203€ 9.203€ 9.203 ----€ 8.921€ 8.921€ 8.921€ 8.921 ----€ 9.066€ 9.066€ 9.066€ 9.066 ----€ 8.210€ 8.210€ 8.210€ 8.210 ----€ 8.161€ 8.161€ 8.161€ 8.161 ----€ 9.561€ 9.561€ 9.561€ 9.561



Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling 

windparkenwindparkenwindparkenwindparken
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 17.360€ 17.360€ 17.360€ 17.360 ----€ 17.313€ 17.313€ 17.313€ 17.313 ----€ 16.619€ 16.619€ 16.619€ 16.619 ----€ 16.538€ 16.538€ 16.538€ 16.538 ----€ 16.566€ 16.566€ 16.566€ 16.566 ----€ 16.569€ 16.569€ 16.569€ 16.569

Exploitatiekosten mln. € ----€ 6.864€ 6.864€ 6.864€ 6.864 ----€ 6.850€ 6.850€ 6.850€ 6.850 ----€ 6.790€ 6.790€ 6.790€ 6.790 ----€ 6.700€ 6.700€ 6.700€ 6.700 ----€ 6.682€ 6.682€ 6.682€ 6.682 ----€ 6.596€ 6.596€ 6.596€ 6.596

Subsidiekosten mln. € ----€ 12.420€ 12.420€ 12.420€ 12.420 ----€ 12.352€ 12.352€ 12.352€ 12.352 ----€ 11.815€ 11.815€ 11.815€ 11.815 ----€ 11.650€ 11.650€ 11.650€ 11.650 ----€ 11.647€ 11.647€ 11.647€ 11.647 ----€ 11.690€ 11.690€ 11.690€ 11.690

Subsidieopbrengsten mln. € € 12.420€ 12.420€ 12.420€ 12.420 € 12.352€ 12.352€ 12.352€ 12.352 € 11.815€ 11.815€ 11.815€ 11.815 € 11.650€ 11.650€ 11.650€ 11.650 € 11.647€ 11.647€ 11.647€ 11.647 € 11.690€ 11.690€ 11.690€ 11.690

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.373 € 16.375 € 16.220 € 16.074 € 16.100 € 15.900

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.851€ 7.851€ 7.851€ 7.851 ----€ 7.788€ 7.788€ 7.788€ 7.788 ----€ 7.189€ 7.189€ 7.189€ 7.189 ----€ 7.165€ 7.165€ 7.165€ 7.165 ----€ 7.148€ 7.148€ 7.148€ 7.148 ----€ 7.264€ 7.264€ 7.264€ 7.264

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.703€ 8.703€ 8.703€ 8.703 ----€ 8.590€ 8.590€ 8.590€ 8.590 ----€ 8.543€ 8.543€ 8.543€ 8.543 ----€ 8.072€ 8.072€ 8.072€ 8.072 ----€ 8.170€ 8.170€ 8.170€ 8.170 ----€ 9.529€ 9.529€ 9.529€ 9.529

Ontwikkeling

Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling Optimistische kostendaling 

windparkenwindparkenwindparkenwindparken
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 17.204€ 17.204€ 17.204€ 17.204 ----€ 16.926€ 16.926€ 16.926€ 16.926 ----€ 16.453€ 16.453€ 16.453€ 16.453 ----€ 15.803€ 15.803€ 15.803€ 15.803 ----€ 15.662€ 15.662€ 15.662€ 15.662 ----€ 15.791€ 15.791€ 15.791€ 15.791

Exploitatiekosten mln. € ----€ 6.861€ 6.861€ 6.861€ 6.861 ----€ 6.771€ 6.771€ 6.771€ 6.771 ----€ 6.719€ 6.719€ 6.719€ 6.719 ----€ 6.489€ 6.489€ 6.489€ 6.489 ----€ 6.456€ 6.456€ 6.456€ 6.456 ----€ 6.412€ 6.412€ 6.412€ 6.412

Subsidiekosten mln. € ----€ 12.182€ 12.182€ 12.182€ 12.182 ----€ 11.901€ 11.901€ 11.901€ 11.901 ----€ 11.532€ 11.532€ 11.532€ 11.532 ----€ 10.966€ 10.966€ 10.966€ 10.966 ----€ 10.825€ 10.825€ 10.825€ 10.825 ----€ 10.966€ 10.966€ 10.966€ 10.966

Subsidieopbrengsten mln. € € 12.182€ 12.182€ 12.182€ 12.182 € 11.901€ 11.901€ 11.901€ 11.901 € 11.532€ 11.532€ 11.532€ 11.532 € 10.966€ 10.966€ 10.966€ 10.966 € 10.825€ 10.825€ 10.825€ 10.825 € 10.966€ 10.966€ 10.966€ 10.966

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.540 € 16.386 € 16.208 € 15.722 € 15.696 € 15.626

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.525€ 7.525€ 7.525€ 7.525 ----€ 7.311€ 7.311€ 7.311€ 7.311 ----€ 6.964€ 6.964€ 6.964€ 6.964 ----€ 6.570€ 6.570€ 6.570€ 6.570 ----€ 6.422€ 6.422€ 6.422€ 6.422 ----€ 6.577€ 6.577€ 6.577€ 6.577

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.374€ 8.374€ 8.374€ 8.374 ----€ 8.116€ 8.116€ 8.116€ 8.116 ----€ 8.315€ 8.315€ 8.315€ 8.315 ----€ 7.519€ 7.519€ 7.519€ 7.519 ----€ 7.489€ 7.489€ 7.489€ 7.489 ----€ 8.846€ 8.846€ 8.846€ 8.846



Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling 

windparkenwindparkenwindparkenwindparken
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 21.412€ 21.412€ 21.412€ 21.412 ----€ 21.354€ 21.354€ 21.354€ 21.354 ----€ 20.478€ 20.478€ 20.478€ 20.478 ----€ 20.402€ 20.402€ 20.402€ 20.402 ----€ 20.432€ 20.432€ 20.432€ 20.432 ----€ 20.426€ 20.426€ 20.426€ 20.426

Exploitatiekosten mln. € ----€ 8.582€ 8.582€ 8.582€ 8.582 ----€ 8.566€ 8.566€ 8.566€ 8.566 ----€ 8.481€ 8.481€ 8.481€ 8.481 ----€ 8.376€ 8.376€ 8.376€ 8.376 ----€ 8.351€ 8.351€ 8.351€ 8.351 ----€ 8.237€ 8.237€ 8.237€ 8.237

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.606€ 15.606€ 15.606€ 15.606 ----€ 15.525€ 15.525€ 15.525€ 15.525 ----€ 14.874€ 14.874€ 14.874€ 14.874 ----€ 14.687€ 14.687€ 14.687€ 14.687 ----€ 14.681€ 14.681€ 14.681€ 14.681 ----€ 14.687€ 14.687€ 14.687€ 14.687

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.606€ 15.606€ 15.606€ 15.606 € 15.525€ 15.525€ 15.525€ 15.525 € 14.874€ 14.874€ 14.874€ 14.874 € 14.687€ 14.687€ 14.687€ 14.687 € 14.681€ 14.681€ 14.681€ 14.681 € 14.687€ 14.687€ 14.687€ 14.687

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.373 € 16.375 € 16.220 € 16.074 € 16.100 € 15.900

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.621€ 13.621€ 13.621€ 13.621 ----€ 13.545€ 13.545€ 13.545€ 13.545 ----€ 12.739€ 12.739€ 12.739€ 12.739 ----€ 12.704€ 12.704€ 12.704€ 12.704 ----€ 12.683€ 12.683€ 12.683€ 12.683 ----€ 12.763€ 12.763€ 12.763€ 12.763

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 14.473€ 14.473€ 14.473€ 14.473 ----€ 14.347€ 14.347€ 14.347€ 14.347 ----€ 14.092€ 14.092€ 14.092€ 14.092 ----€ 13.611€ 13.611€ 13.611€ 13.611 ----€ 13.706€ 13.706€ 13.706€ 13.706 ----€ 15.027€ 15.027€ 15.027€ 15.027

Ontwikkeling

Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling Pessimistische kostendaling 

windparkenwindparkenwindparkenwindparken
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 21.203€ 21.203€ 21.203€ 21.203 ----€ 20.865€ 20.865€ 20.865€ 20.865 ----€ 20.278€ 20.278€ 20.278€ 20.278 ----€ 19.471€ 19.471€ 19.471€ 19.471 ----€ 19.294€ 19.294€ 19.294€ 19.294 ----€ 19.445€ 19.445€ 19.445€ 19.445

Exploitatiekosten mln. € ----€ 8.575€ 8.575€ 8.575€ 8.575 ----€ 8.459€ 8.459€ 8.459€ 8.459 ----€ 8.390€ 8.390€ 8.390€ 8.390 ----€ 8.101€ 8.101€ 8.101€ 8.101 ----€ 8.056€ 8.056€ 8.056€ 8.056 ----€ 7.997€ 7.997€ 7.997€ 7.997

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.326€ 15.326€ 15.326€ 15.326 ----€ 14.981€ 14.981€ 14.981€ 14.981 ----€ 14.535€ 14.535€ 14.535€ 14.535 ----€ 13.812€ 13.812€ 13.812€ 13.812 ----€ 13.638€ 13.638€ 13.638€ 13.638 ----€ 13.784€ 13.784€ 13.784€ 13.784

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.326€ 15.326€ 15.326€ 15.326 € 14.981€ 14.981€ 14.981€ 14.981 € 14.535€ 14.535€ 14.535€ 14.535 € 13.812€ 13.812€ 13.812€ 13.812 € 13.638€ 13.638€ 13.638€ 13.638 € 13.784€ 13.784€ 13.784€ 13.784

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.540 € 16.386 € 16.208 € 15.722 € 15.696 € 15.626

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.238€ 13.238€ 13.238€ 13.238 ----€ 12.939€ 12.939€ 12.939€ 12.939 ----€ 12.460€ 12.460€ 12.460€ 12.460 ----€ 11.850€ 11.850€ 11.850€ 11.850 ----€ 11.653€ 11.653€ 11.653€ 11.653 ----€ 11.816€ 11.816€ 11.816€ 11.816

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 14.087€ 14.087€ 14.087€ 14.087 ----€ 13.743€ 13.743€ 13.743€ 13.743 ----€ 13.811€ 13.811€ 13.811€ 13.811 ----€ 12.799€ 12.799€ 12.799€ 12.799 ----€ 12.720€ 12.720€ 12.720€ 12.720 ----€ 14.085€ 14.085€ 14.085€ 14.085



Geen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 23.018€ 23.018€ 23.018€ 23.018 ----€ 22.959€ 22.959€ 22.959€ 22.959 ----€ 22.018€ 22.018€ 22.018€ 22.018 ----€ 21.938€ 21.938€ 21.938€ 21.938 ----€ 21.969€ 21.969€ 21.969€ 21.969 ----€ 21.970€ 21.970€ 21.970€ 21.970

Exploitatiekosten mln. € ----€ 9.206€ 9.206€ 9.206€ 9.206 ----€ 9.188€ 9.188€ 9.188€ 9.188 ----€ 9.094€ 9.094€ 9.094€ 9.094 ----€ 8.984€ 8.984€ 8.984€ 8.984 ----€ 8.957€ 8.957€ 8.957€ 8.957 ----€ 8.832€ 8.832€ 8.832€ 8.832

Subsidiekosten mln. € ----€ 17.563€ 17.563€ 17.563€ 17.563 ----€ 17.475€ 17.475€ 17.475€ 17.475 ----€ 16.757€ 16.757€ 16.757€ 16.757 ----€ 16.557€ 16.557€ 16.557€ 16.557 ----€ 16.547€ 16.547€ 16.547€ 16.547 ----€ 16.530€ 16.530€ 16.530€ 16.530

Subsidieopbrengsten mln. € € 17.563€ 17.563€ 17.563€ 17.563 € 17.475€ 17.475€ 17.475€ 17.475 € 16.757€ 16.757€ 16.757€ 16.757 € 16.557€ 16.557€ 16.557€ 16.557 € 16.547€ 16.547€ 16.547€ 16.547 € 16.530€ 16.530€ 16.530€ 16.530

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.373 € 16.375 € 16.220 € 16.074 € 16.100 € 15.900

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 15.851€ 15.851€ 15.851€ 15.851 ----€ 15.773€ 15.773€ 15.773€ 15.773 ----€ 14.891€ 14.891€ 14.891€ 14.891 ----€ 14.848€ 14.848€ 14.848€ 14.848 ----€ 14.826€ 14.826€ 14.826€ 14.826 ----€ 14.901€ 14.901€ 14.901€ 14.901

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 16.703€ 16.703€ 16.703€ 16.703 ----€ 16.575€ 16.575€ 16.575€ 16.575 ----€ 16.245€ 16.245€ 16.245€ 16.245 ----€ 15.755€ 15.755€ 15.755€ 15.755 ----€ 15.849€ 15.849€ 15.849€ 15.849 ----€ 17.166€ 17.166€ 17.166€ 17.166

Ontwikkeling

Geen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 22.786€ 22.786€ 22.786€ 22.786 ----€ 22.426€ 22.426€ 22.426€ 22.426 ----€ 21.801€ 21.801€ 21.801€ 21.801 ----€ 20.940€ 20.940€ 20.940€ 20.940 ----€ 20.750€ 20.750€ 20.750€ 20.750 ----€ 20.913€ 20.913€ 20.913€ 20.913

Exploitatiekosten mln. € ----€ 9.197€ 9.197€ 9.197€ 9.197 ----€ 9.072€ 9.072€ 9.072€ 9.072 ----€ 8.996€ 8.996€ 8.996€ 8.996 ----€ 8.685€ 8.685€ 8.685€ 8.685 ----€ 8.636€ 8.636€ 8.636€ 8.636 ----€ 8.572€ 8.572€ 8.572€ 8.572

Subsidiekosten mln. € ----€ 17.258€ 17.258€ 17.258€ 17.258 ----€ 16.874€ 16.874€ 16.874€ 16.874 ----€ 16.382€ 16.382€ 16.382€ 16.382 ----€ 15.563€ 15.563€ 15.563€ 15.563 ----€ 15.368€ 15.368€ 15.368€ 15.368 ----€ 15.516€ 15.516€ 15.516€ 15.516

Subsidieopbrengsten mln. € € 17.258€ 17.258€ 17.258€ 17.258 € 16.874€ 16.874€ 16.874€ 16.874 € 16.382€ 16.382€ 16.382€ 16.382 € 15.563€ 15.563€ 15.563€ 15.563 € 15.368€ 15.368€ 15.368€ 15.368 € 15.516€ 15.516€ 15.516€ 15.516

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.540 € 16.386 € 16.208 € 15.722 € 15.696 € 15.626

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 15.443€ 15.443€ 15.443€ 15.443 ----€ 15.112€ 15.112€ 15.112€ 15.112 ----€ 14.590€ 14.590€ 14.590€ 14.590 ----€ 13.904€ 13.904€ 13.904€ 13.904 ----€ 13.689€ 13.689€ 13.689€ 13.689 ----€ 13.858€ 13.858€ 13.858€ 13.858

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 16.292€ 16.292€ 16.292€ 16.292 ----€ 15.916€ 15.916€ 15.916€ 15.916 ----€ 15.940€ 15.940€ 15.940€ 15.940 ----€ 14.853€ 14.853€ 14.853€ 14.853 ----€ 14.756€ 14.756€ 14.756€ 14.756 ----€ 16.127€ 16.127€ 16.127€ 16.127



Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%) eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 25.052€ 25.052€ 25.052€ 25.052 ----€ 24.984€ 24.984€ 24.984€ 24.984 ----€ 23.943€ 23.943€ 23.943€ 23.943 ----€ 23.875€ 23.875€ 23.875€ 23.875 ----€ 23.906€ 23.906€ 23.906€ 23.906 ----€ 23.868€ 23.868€ 23.868€ 23.868

Exploitatiekosten mln. € ----€ 11.080€ 11.080€ 11.080€ 11.080 ----€ 11.060€ 11.060€ 11.060€ 11.060 ----€ 10.948€ 10.948€ 10.948€ 10.948 ----€ 10.815€ 10.815€ 10.815€ 10.815 ----€ 10.782€ 10.782€ 10.782€ 10.782 ----€ 10.631€ 10.631€ 10.631€ 10.631

Subsidiekosten mln. € ----€ 17.469€ 17.469€ 17.469€ 17.469 ----€ 17.375€ 17.375€ 17.375€ 17.375 ----€ 16.630€ 16.630€ 16.630€ 16.630 ----€ 16.418€ 16.418€ 16.418€ 16.418 ----€ 16.408€ 16.408€ 16.408€ 16.408 ----€ 16.423€ 16.423€ 16.423€ 16.423

Subsidieopbrengsten mln. € € 17.469€ 17.469€ 17.469€ 17.469 € 17.375€ 17.375€ 17.375€ 17.375 € 16.630€ 16.630€ 16.630€ 16.630 € 16.418€ 16.418€ 16.418€ 16.418 € 16.408€ 16.408€ 16.408€ 16.408 € 16.423€ 16.423€ 16.423€ 16.423

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 24.549€ 24.549€ 24.549€ 24.549 € 24.553€ 24.553€ 24.553€ 24.553 € 24.324€ 24.324€ 24.324€ 24.324 € 24.112€ 24.112€ 24.112€ 24.112 € 24.151€ 24.151€ 24.151€ 24.151 € 23.842€ 23.842€ 23.842€ 23.842

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.583€ 11.583€ 11.583€ 11.583 ----€ 11.490€ 11.490€ 11.490€ 11.490 ----€ 10.567€ 10.567€ 10.567€ 10.567 ----€ 10.577€ 10.577€ 10.577€ 10.577 ----€ 10.537€ 10.537€ 10.537€ 10.537 ----€ 10.657€ 10.657€ 10.657€ 10.657

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 325€ 325€ 325€ 325 ----€ 392€ 392€ 392€ 392 ----€ 405€ 405€ 405€ 405 ----€ 443€ 443€ 443€ 443 ----€ 1.279€ 1.279€ 1.279€ 1.279

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 96€ 96€ 96€ 96 ----€ 96€ 96€ 96€ 96 ----€ 85€ 85€ 85€ 85 ----€ 102€ 102€ 102€ 102 ----€ 100€ 100€ 100€ 100 ----€ 91€ 91€ 91€ 91

Havens mln. € ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 115€ 115€ 115€ 115 ----€ 177€ 177€ 177€ 177

Zandwinning mln. € € 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0

Visserij mln. € ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 3€ 3€ 3€ 3

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 655€ 655€ 655€ 655 ----€ 571€ 571€ 571€ 571 ----€ 1.089€ 1.089€ 1.089€ 1.089 ----€ 648€ 648€ 648€ 648 ----€ 750€ 750€ 750€ 750 ----€ 1.577€ 1.577€ 1.577€ 1.577

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 188€ 188€ 188€ 188 ----€ 273€ 273€ 273€ 273 ----€ 350€ 350€ 350€ 350 ----€ 355€ 355€ 355€ 355 ----€ 420€ 420€ 420€ 420 ----€ 1.325€ 1.325€ 1.325€ 1.325

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 394€ 394€ 394€ 394 ----€ 479€ 479€ 479€ 479 ----€ 556€ 556€ 556€ 556 ----€ 561€ 561€ 561€ 561 ----€ 627€ 627€ 627€ 627 ----€ 1.531€ 1.531€ 1.531€ 1.531

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.632€ 12.632€ 12.632€ 12.632 ----€ 12.540€ 12.540€ 12.540€ 12.540 ----€ 12.212€ 12.212€ 12.212€ 12.212 ----€ 11.787€ 11.787€ 11.787€ 11.787 ----€ 11.914€ 11.914€ 11.914€ 11.914 ----€ 13.766€ 13.766€ 13.766€ 13.766

Ontwikkeling

Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%) eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 24.804€ 24.804€ 24.804€ 24.804 ----€ 24.415€ 24.415€ 24.415€ 24.415 ----€ 23.722€ 23.722€ 23.722€ 23.722 ----€ 22.772€ 22.772€ 22.772€ 22.772 ----€ 22.571€ 22.571€ 22.571€ 22.571 ----€ 22.733€ 22.733€ 22.733€ 22.733

Exploitatiekosten mln. € ----€ 11.070€ 11.070€ 11.070€ 11.070 ----€ 10.920€ 10.920€ 10.920€ 10.920 ----€ 10.830€ 10.830€ 10.830€ 10.830 ----€ 10.456€ 10.456€ 10.456€ 10.456 ----€ 10.396€ 10.396€ 10.396€ 10.396 ----€ 10.319€ 10.319€ 10.319€ 10.319

Subsidiekosten mln. € ----€ 17.136€ 17.136€ 17.136€ 17.136 ----€ 16.743€ 16.743€ 16.743€ 16.743 ----€ 16.235€ 16.235€ 16.235€ 16.235 ----€ 15.415€ 15.415€ 15.415€ 15.415 ----€ 15.216€ 15.216€ 15.216€ 15.216 ----€ 15.387€ 15.387€ 15.387€ 15.387

Subsidieopbrengsten mln. € € 17.136€ 17.136€ 17.136€ 17.136 € 16.743€ 16.743€ 16.743€ 16.743 € 16.235€ 16.235€ 16.235€ 16.235 € 15.415€ 15.415€ 15.415€ 15.415 € 15.216€ 15.216€ 15.216€ 15.216 € 15.387€ 15.387€ 15.387€ 15.387

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 24.804€ 24.804€ 24.804€ 24.804 € 24.574€ 24.574€ 24.574€ 24.574 € 24.309€ 24.309€ 24.309€ 24.309 € 23.581€ 23.581€ 23.581€ 23.581 € 23.538€ 23.538€ 23.538€ 23.538 € 23.428€ 23.428€ 23.428€ 23.428

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal € 0 € 0 € 6 € 1 € 0 € 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.070€ 11.070€ 11.070€ 11.070 ----€ 10.761€ 10.761€ 10.761€ 10.761 ----€ 10.243€ 10.243€ 10.243€ 10.243 ----€ 9.647€ 9.647€ 9.647€ 9.647 ----€ 9.429€ 9.429€ 9.429€ 9.429 ----€ 9.625€ 9.625€ 9.625€ 9.625

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 325€ 325€ 325€ 325 ----€ 392€ 392€ 392€ 392 ----€ 405€ 405€ 405€ 405 ----€ 443€ 443€ 443€ 443 ----€ 1.279€ 1.279€ 1.279€ 1.279

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 91€ 91€ 91€ 91 ----€ 101€ 101€ 101€ 101 ----€ 80€ 80€ 80€ 80 ----€ 125€ 125€ 125€ 125 ----€ 122€ 122€ 122€ 122 ----€ 96€ 96€ 96€ 96

Havens mln. € ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 115€ 115€ 115€ 115 ----€ 177€ 177€ 177€ 177

Zandwinning mln. € € 0 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 5€ 5€ 5€ 5 ----€ 2€ 2€ 2€ 2

Visserij mln. € ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 3€ 3€ 3€ 3

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 651€ 651€ 651€ 651 ----€ 575€ 575€ 575€ 575 ----€ 1.085€ 1.085€ 1.085€ 1.085 ----€ 698€ 698€ 698€ 698 ----€ 806€ 806€ 806€ 806 ----€ 1.585€ 1.585€ 1.585€ 1.585

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 188€ 188€ 188€ 188 ----€ 273€ 273€ 273€ 273 ----€ 350€ 350€ 350€ 350 ----€ 355€ 355€ 355€ 355 ----€ 420€ 420€ 420€ 420 ----€ 1.325€ 1.325€ 1.325€ 1.325

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 394€ 394€ 394€ 394 ----€ 479€ 479€ 479€ 479 ----€ 556€ 556€ 556€ 556 ----€ 561€ 561€ 561€ 561 ----€ 627€ 627€ 627€ 627 ----€ 1.531€ 1.531€ 1.531€ 1.531

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.114€ 12.114€ 12.114€ 12.114 ----€ 11.816€ 11.816€ 11.816€ 11.816 ----€ 11.884€ 11.884€ 11.884€ 11.884 ----€ 10.907€ 10.907€ 10.907€ 10.907 ----€ 10.861€ 10.861€ 10.861€ 10.861 ----€ 12.741€ 12.741€ 12.741€ 12.741



Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%) eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 16.779€ 16.779€ 16.779€ 16.779 ----€ 16.732€ 16.732€ 16.732€ 16.732 ----€ 16.058€ 16.058€ 16.058€ 16.058 ----€ 15.978€ 15.978€ 15.978€ 15.978 ----€ 16.003€ 16.003€ 16.003€ 16.003 ----€ 15.997€ 15.997€ 15.997€ 15.997

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.640€ 5.640€ 5.640€ 5.640 ----€ 5.629€ 5.629€ 5.629€ 5.629 ----€ 5.580€ 5.580€ 5.580€ 5.580 ----€ 5.505€ 5.505€ 5.505€ 5.505 ----€ 5.491€ 5.491€ 5.491€ 5.491 ----€ 5.421€ 5.421€ 5.421€ 5.421

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.875€ 11.875€ 11.875€ 11.875 ----€ 11.812€ 11.812€ 11.812€ 11.812 ----€ 11.317€ 11.317€ 11.317€ 11.317 ----€ 11.168€ 11.168€ 11.168€ 11.168 ----€ 11.166€ 11.166€ 11.166€ 11.166 ----€ 11.189€ 11.189€ 11.189€ 11.189

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.875€ 11.875€ 11.875€ 11.875 € 11.812€ 11.812€ 11.812€ 11.812 € 11.317€ 11.317€ 11.317€ 11.317 € 11.168€ 11.168€ 11.168€ 11.168 € 11.166€ 11.166€ 11.166€ 11.166 € 11.189€ 11.189€ 11.189€ 11.189

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.788€ 11.788€ 11.788€ 11.788 € 11.789€ 11.789€ 11.789€ 11.789 € 11.677€ 11.677€ 11.677€ 11.677 € 11.567€ 11.567€ 11.567€ 11.567 € 11.587€ 11.587€ 11.587€ 11.587 € 11.447€ 11.447€ 11.447€ 11.447

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.631€ 10.631€ 10.631€ 10.631 ----€ 10.572€ 10.572€ 10.572€ 10.572 ----€ 9.961€ 9.961€ 9.961€ 9.961 ----€ 9.915€ 9.915€ 9.915€ 9.915 ----€ 9.907€ 9.907€ 9.907€ 9.907 ----€ 9.971€ 9.971€ 9.971€ 9.971

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 130€ 130€ 130€ 130 ----€ 186€ 186€ 186€ 186 ----€ 224€ 224€ 224€ 224 ----€ 232€ 232€ 232€ 232 ----€ 253€ 253€ 253€ 253 ----€ 731€ 731€ 731€ 731

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 41€ 41€ 41€ 41 ----€ 49€ 49€ 49€ 49 ----€ 48€ 48€ 48€ 48 ----€ 43€ 43€ 43€ 43

Havens mln. € ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 61€ 61€ 61€ 61 ----€ 93€ 93€ 93€ 93

Zandwinning mln. € € 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 503€ 503€ 503€ 503 ----€ 376€ 376€ 376€ 376 ----€ 859€ 859€ 859€ 859 ----€ 403€ 403€ 403€ 403 ----€ 452€ 452€ 452€ 452 ----€ 897€ 897€ 897€ 897

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 156€ 156€ 156€ 156 ----€ 200€ 200€ 200€ 200 ----€ 203€ 203€ 203€ 203 ----€ 240€ 240€ 240€ 240 ----€ 757€ 757€ 757€ 757

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 236€ 236€ 236€ 236 ----€ 285€ 285€ 285€ 285 ----€ 329€ 329€ 329€ 329 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 369€ 369€ 369€ 369 ----€ 886€ 886€ 886€ 886

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.370€ 11.370€ 11.370€ 11.370 ----€ 11.232€ 11.232€ 11.232€ 11.232 ----€ 11.149€ 11.149€ 11.149€ 11.149 ----€ 10.650€ 10.650€ 10.650€ 10.650 ----€ 10.729€ 10.729€ 10.729€ 10.729 ----€ 11.755€ 11.755€ 11.755€ 11.755

Ontwikkeling

Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%) eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 16.630€ 16.630€ 16.630€ 16.630 ----€ 16.356€ 16.356€ 16.356€ 16.356 ----€ 15.896€ 15.896€ 15.896€ 15.896 ----€ 15.258€ 15.258€ 15.258€ 15.258 ----€ 15.122€ 15.122€ 15.122€ 15.122 ----€ 15.245€ 15.245€ 15.245€ 15.245

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.638€ 5.638€ 5.638€ 5.638 ----€ 5.564€ 5.564€ 5.564€ 5.564 ----€ 5.522€ 5.522€ 5.522€ 5.522 ----€ 5.333€ 5.333€ 5.333€ 5.333 ----€ 5.307€ 5.307€ 5.307€ 5.307 ----€ 5.271€ 5.271€ 5.271€ 5.271

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.666€ 11.666€ 11.666€ 11.666 ----€ 11.404€ 11.404€ 11.404€ 11.404 ----€ 11.062€ 11.062€ 11.062€ 11.062 ----€ 10.526€ 10.526€ 10.526€ 10.526 ----€ 10.394€ 10.394€ 10.394€ 10.394 ----€ 10.515€ 10.515€ 10.515€ 10.515

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.666€ 11.666€ 11.666€ 11.666 € 11.404€ 11.404€ 11.404€ 11.404 € 11.062€ 11.062€ 11.062€ 11.062 € 10.526€ 10.526€ 10.526€ 10.526 € 10.394€ 10.394€ 10.394€ 10.394 € 10.515€ 10.515€ 10.515€ 10.515

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.907€ 11.907€ 11.907€ 11.907 € 11.795€ 11.795€ 11.795€ 11.795 € 11.666€ 11.666€ 11.666€ 11.666 € 11.316€ 11.316€ 11.316€ 11.316 € 11.300€ 11.300€ 11.300€ 11.300 € 11.252€ 11.252€ 11.252€ 11.252

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal € 0 € 0 € 6 € 1 € 0 € 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.361€ 10.361€ 10.361€ 10.361 ----€ 10.126€ 10.126€ 10.126€ 10.126 ----€ 9.751€ 9.751€ 9.751€ 9.751 ----€ 9.274€ 9.274€ 9.274€ 9.274 ----€ 9.128€ 9.128€ 9.128€ 9.128 ----€ 9.264€ 9.264€ 9.264€ 9.264

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 130€ 130€ 130€ 130 ----€ 186€ 186€ 186€ 186 ----€ 224€ 224€ 224€ 224 ----€ 232€ 232€ 232€ 232 ----€ 253€ 253€ 253€ 253 ----€ 731€ 731€ 731€ 731

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 44€ 44€ 44€ 44 ----€ 49€ 49€ 49€ 49 ----€ 38€ 38€ 38€ 38 ----€ 60€ 60€ 60€ 60 ----€ 58€ 58€ 58€ 58 ----€ 46€ 46€ 46€ 46

Havens mln. € ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 61€ 61€ 61€ 61 ----€ 93€ 93€ 93€ 93

Zandwinning mln. € € 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 501€ 501€ 501€ 501 ----€ 378€ 378€ 378€ 378 ----€ 857€ 857€ 857€ 857 ----€ 440€ 440€ 440€ 440 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 900€ 900€ 900€ 900

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 156€ 156€ 156€ 156 ----€ 200€ 200€ 200€ 200 ----€ 203€ 203€ 203€ 203 ----€ 240€ 240€ 240€ 240 ----€ 757€ 757€ 757€ 757

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 236€ 236€ 236€ 236 ----€ 285€ 285€ 285€ 285 ----€ 329€ 329€ 329€ 329 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 369€ 369€ 369€ 369 ----€ 886€ 886€ 886€ 886

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.099€ 11.099€ 11.099€ 11.099 ----€ 10.789€ 10.789€ 10.789€ 10.789 ----€ 10.936€ 10.936€ 10.936€ 10.936 ----€ 10.046€ 10.046€ 10.046€ 10.046 ----€ 9.989€ 9.989€ 9.989€ 9.989 ----€ 11.050€ 11.050€ 11.050€ 11.050



Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten 

energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.875 -€ 19.820 -€ 19.008 -€ 18.932 -€ 18.960 -€ 18.942

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.643 -€ 7.628 -€ 7.557 -€ 7.460 -€ 7.439 -€ 7.339

Subsidiekosten mln. € -€ 16.367 -€ 16.280 -€ 15.584 -€ 15.384 -€ 15.376 -€ 15.393

Subsidieopbrengsten mln. € € 16.367 € 16.280 € 15.584 € 15.384 € 15.376 € 15.393

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 21.204€ 21.204€ 21.204€ 21.204 € 21.207€ 21.207€ 21.207€ 21.207 € 21.009€ 21.009€ 21.009€ 21.009 € 20.823€ 20.823€ 20.823€ 20.823 € 20.857€ 20.857€ 20.857€ 20.857 € 20.593€ 20.593€ 20.593€ 20.593

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 6.314€ 6.314€ 6.314€ 6.314 ----€ 6.241€ 6.241€ 6.241€ 6.241 ----€ 5.556€ 5.556€ 5.556€ 5.556 ----€ 5.568€ 5.568€ 5.568€ 5.568 ----€ 5.541€ 5.541€ 5.541€ 5.541 ----€ 5.688€ 5.688€ 5.688€ 5.688

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 64 -€ 57 -€ 68 -€ 67 -€ 60

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 558€ 558€ 558€ 558 ----€ 446€ 446€ 446€ 446 ----€ 942€ 942€ 942€ 942 ----€ 492€ 492€ 492€ 492 ----€ 560€ 560€ 560€ 560 ----€ 1.143€ 1.143€ 1.143€ 1.143

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.166€ 7.166€ 7.166€ 7.166 ----€ 7.043€ 7.043€ 7.043€ 7.043 ----€ 6.910€ 6.910€ 6.910€ 6.910 ----€ 6.475€ 6.475€ 6.475€ 6.475 ----€ 6.564€ 6.564€ 6.564€ 6.564 ----€ 7.953€ 7.953€ 7.953€ 7.953

Ontwikkeling

Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten Lage discontovoet baten 

energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)energieopwekking (4,5%)
eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.688 -€ 19.371 -€ 18.823 -€ 18.066 -€ 17.905 -€ 18.043

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.638 -€ 7.536 -€ 7.476 -€ 7.219 -€ 7.181 -€ 7.131

Subsidiekosten mln. € -€ 16.059 -€ 15.692 -€ 15.217 -€ 14.454 -€ 14.267 -€ 14.429

Subsidieopbrengsten mln. € € 16.059 € 15.692 € 15.217 € 14.454 € 14.267 € 14.429

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 21.423€ 21.423€ 21.423€ 21.423 € 21.224€ 21.224€ 21.224€ 21.224 € 20.995€ 20.995€ 20.995€ 20.995 € 20.366€ 20.366€ 20.366€ 20.366 € 20.330€ 20.330€ 20.330€ 20.330 € 20.236€ 20.236€ 20.236€ 20.236

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 5.903€ 5.903€ 5.903€ 5.903 ----€ 5.684€ 5.684€ 5.684€ 5.684 ----€ 5.305€ 5.305€ 5.305€ 5.305 ----€ 4.920€ 4.920€ 4.920€ 4.920 ----€ 4.757€ 4.757€ 4.757€ 4.757 ----€ 4.938€ 4.938€ 4.938€ 4.938

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 61 -€ 68 -€ 53 -€ 83 -€ 81 -€ 64

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 1 -€ 1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 555€ 555€ 555€ 555 ----€ 449€ 449€ 449€ 449 ----€ 939€ 939€ 939€ 939 ----€ 533€ 533€ 533€ 533 ----€ 604€ 604€ 604€ 604 ----€ 1.148€ 1.148€ 1.148€ 1.148

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 294€ 294€ 294€ 294 ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 6.753€ 6.753€ 6.753€ 6.753 ----€ 6.488€ 6.488€ 6.488€ 6.488 ----€ 6.655€ 6.655€ 6.655€ 6.655 ----€ 5.869€ 5.869€ 5.869€ 5.869 ----€ 5.824€ 5.824€ 5.824€ 5.824 ----€ 7.207€ 7.207€ 7.207€ 7.207



Eenmalige aanlegEenmalige aanlegEenmalige aanlegEenmalige aanleg eenheideenheideenheideenheid Variant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basisVariant 1 basis Variant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basisVariant 2a basis Variant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basisVariant 3a basis Variant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basisVariant 4a basis Variant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basisVariant 5a basis Variant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basisVariant 6a basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 14.922€ 14.922€ 14.922€ 14.922 ----€ 14.876€ 14.876€ 14.876€ 14.876 ----€ 14.282€ 14.282€ 14.282€ 14.282 ----€ 14.194€ 14.194€ 14.194€ 14.194 ----€ 14.217€ 14.217€ 14.217€ 14.217 ----€ 14.208€ 14.208€ 14.208€ 14.208

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.612€ 5.612€ 5.612€ 5.612 ----€ 5.601€ 5.601€ 5.601€ 5.601 ----€ 5.550€ 5.550€ 5.550€ 5.550 ----€ 5.477€ 5.477€ 5.477€ 5.477 ----€ 5.462€ 5.462€ 5.462€ 5.462 ----€ 5.390€ 5.390€ 5.390€ 5.390

Subsidiekosten mln. € -€ 14.382 -€ 14.305 -€ 13.699 -€ 13.520 -€ 13.515 -€ 13.536

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.382 € 14.305 € 13.699 € 13.520 € 13.515 € 13.536

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.092€ 11.092€ 11.092€ 11.092 € 11.093€ 11.093€ 11.093€ 11.093 € 10.988€ 10.988€ 10.988€ 10.988 € 10.889€ 10.889€ 10.889€ 10.889 € 10.907€ 10.907€ 10.907€ 10.907 € 10.771€ 10.771€ 10.771€ 10.771

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.442€ 9.442€ 9.442€ 9.442 ----€ 9.383€ 9.383€ 9.383€ 9.383 ----€ 8.843€ 8.843€ 8.843€ 8.843 ----€ 8.782€ 8.782€ 8.782€ 8.782 ----€ 8.773€ 8.773€ 8.773€ 8.773 ----€ 8.827€ 8.827€ 8.827€ 8.827

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 102 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 43€ 43€ 43€ 43 ----€ 43€ 43€ 43€ 43 ----€ 38€ 38€ 38€ 38 ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 41€ 41€ 41€ 41

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 537€ 537€ 537€ 537 ----€ 425€ 425€ 425€ 425 ----€ 923€ 923€ 923€ 923 ----€ 469€ 469€ 469€ 469 ----€ 538€ 538€ 538€ 538 ----€ 1.123€ 1.123€ 1.123€ 1.123

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 21 27 31 29 33

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 243€ 243€ 243€ 243 ----€ 305€ 305€ 305€ 305 ----€ 361€ 361€ 361€ 361 ----€ 365€ 365€ 365€ 365 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 1.071€ 1.071€ 1.071€ 1.071

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.222€ 10.222€ 10.222€ 10.222 ----€ 10.113€ 10.113€ 10.113€ 10.113 ----€ 10.128€ 10.128€ 10.128€ 10.128 ----€ 9.616€ 9.616€ 9.616€ 9.616 ----€ 9.723€ 9.723€ 9.723€ 9.723 ----€ 11.021€ 11.021€ 11.021€ 11.021

Ontwikkeling

Eenmalige aanlegEenmalige aanlegEenmalige aanlegEenmalige aanleg eenheideenheideenheideenheid Variant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontwVariant 1 ontw Variant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontwVariant 2a ontw Variant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontwVariant 3a ontw Variant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontwVariant 4a ontw Variant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontwVariant 5a ontw Variant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontwVariant 6a ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 14.787€ 14.787€ 14.787€ 14.787 ----€ 14.525€ 14.525€ 14.525€ 14.525 ----€ 14.120€ 14.120€ 14.120€ 14.120 ----€ 13.514€ 13.514€ 13.514€ 13.514 ----€ 13.387€ 13.387€ 13.387€ 13.387 ----€ 13.502€ 13.502€ 13.502€ 13.502

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.609€ 5.609€ 5.609€ 5.609 ----€ 5.534€ 5.534€ 5.534€ 5.534 ----€ 5.491€ 5.491€ 5.491€ 5.491 ----€ 5.303€ 5.303€ 5.303€ 5.303 ----€ 5.275€ 5.275€ 5.275€ 5.275 ----€ 5.239€ 5.239€ 5.239€ 5.239

Subsidiekosten mln. € -€ 14.118 -€ 13.798 -€ 13.381 -€ 12.719 -€ 12.557 -€ 12.701

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.118 € 13.798 € 13.381 € 12.719 € 12.557 € 12.701

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.205€ 11.205€ 11.205€ 11.205 € 11.100€ 11.100€ 11.100€ 11.100 € 10.980€ 10.980€ 10.980€ 10.980 € 10.651€ 10.651€ 10.651€ 10.651 € 10.633€ 10.633€ 10.633€ 10.633 € 10.586€ 10.586€ 10.586€ 10.586

Knelpunten ronde 2 verleende 

vergunningen
Aantal 0 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.190€ 9.190€ 9.190€ 9.190 ----€ 8.960€ 8.960€ 8.960€ 8.960 ----€ 8.631€ 8.631€ 8.631€ 8.631 ----€ 8.166€ 8.166€ 8.166€ 8.166 ----€ 8.029€ 8.029€ 8.029€ 8.029 ----€ 8.155€ 8.155€ 8.155€ 8.155

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 322 -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 166 -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 41€ 41€ 41€ 41 ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 57€ 57€ 57€ 57 ----€ 55€ 55€ 55€ 55 ----€ 43€ 43€ 43€ 43

Havens mln. € -€ 5 -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € € 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 535€ 535€ 535€ 535 ----€ 427€ 427€ 427€ 427 ----€ 921€ 921€ 921€ 921 ----€ 506€ 506€ 506€ 506 ----€ 576€ 576€ 576€ 576 ----€ 1.126€ 1.126€ 1.126€ 1.126

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 137 -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 

mijlsgrens
km 10 30 31 41 43 44

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 

12 mijlszone
km 5 5 5 5 5 5

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 243€ 243€ 243€ 243 ----€ 305€ 305€ 305€ 305 ----€ 361€ 361€ 361€ 361 ----€ 365€ 365€ 365€ 365 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 1.071€ 1.071€ 1.071€ 1.071

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.969€ 9.969€ 9.969€ 9.969 ----€ 9.691€ 9.691€ 9.691€ 9.691 ----€ 9.914€ 9.914€ 9.914€ 9.914 ----€ 9.037€ 9.037€ 9.037€ 9.037 ----€ 9.018€ 9.018€ 9.018€ 9.018 ----€ 10.351€ 10.351€ 10.351€ 10.351



Standaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCW eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.343 -€ 18.968 -€ 18.894 -€ 18.928 -€ 18.791

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497 -€ 7.536 -€ 7.460 -€ 7.437 -€ 7.344

Subsidiekosten mln. € -€ 13.844 -€ 13.621 -€ 13.462 -€ 13.468 -€ 13.350

Subsidieopbrengsten mln. € € 13.844 € 13.621 € 13.462 € 13.468 € 13.350

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219 € 16.231 € 16.100 € 16.115 € 15.954

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.621€ 10.621€ 10.621€ 10.621 ----€ 10.272€ 10.272€ 10.272€ 10.272 ----€ 10.254€ 10.254€ 10.254€ 10.254 ----€ 10.251€ 10.251€ 10.251€ 10.251 ----€ 10.181€ 10.181€ 10.181€ 10.181

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1,4 -€ 2,2 -€ 0,1 -€ 0,1 -€ 0,1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.423€ 11.423€ 11.423€ 11.423 ----€ 11.625€ 11.625€ 11.625€ 11.625 ----€ 11.156€ 11.156€ 11.156€ 11.156 ----€ 11.271€ 11.271€ 11.271€ 11.271 ----€ 12.444€ 12.444€ 12.444€ 12.444

OntwikkelingOntwikkeling

Standaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCWStandaard berekeningen NCW eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 18.500 -€ 18.080 -€ 17.411 -€ 17.243 -€ 17.534

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.352 -€ 7.304 -€ 7.055 -€ 7.043 -€ 7.017

Subsidiekosten mln. € -€ 13.036 -€ 12.767 -€ 12.216 -€ 12.070 -€ 12.285

Subsidieopbrengsten mln. € € 13.036 € 12.767 € 12.216 € 12.070 € 12.285

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.008 € 15.818 € 15.318 € 15.307 € 15.356

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.844€ 9.844€ 9.844€ 9.844 ----€ 9.565€ 9.565€ 9.565€ 9.565 ----€ 9.148€ 9.148€ 9.148€ 9.148 ----€ 8.980€ 8.980€ 8.980€ 8.980 ----€ 9.195€ 9.195€ 9.195€ 9.195

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 5,6 -€ 5,4 -€ 7,7 -€ 7,7 -€ 7,7

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.659€ 10.659€ 10.659€ 10.659 ----€ 10.918€ 10.918€ 10.918€ 10.918 ----€ 10.093€ 10.093€ 10.093€ 10.093 ----€ 10.039€ 10.039€ 10.039€ 10.039 ----€ 11.462€ 11.462€ 11.462€ 11.462



Buitenland effectBuitenland effectBuitenland effectBuitenland effect eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 9.671€ 9.671€ 9.671€ 9.671 ----€ 9.484€ 9.484€ 9.484€ 9.484 ----€ 9.447€ 9.447€ 9.447€ 9.447 ----€ 9.464€ 9.464€ 9.464€ 9.464 ----€ 9.396€ 9.396€ 9.396€ 9.396

Exploitatiekosten mln. € ----€ 3.748€ 3.748€ 3.748€ 3.748 ----€ 3.768€ 3.768€ 3.768€ 3.768 ----€ 3.730€ 3.730€ 3.730€ 3.730 ----€ 3.718€ 3.718€ 3.718€ 3.718 ----€ 3.672€ 3.672€ 3.672€ 3.672

Subsidiekosten mln. € -€ 13.844 -€ 13.621 -€ 13.462 -€ 13.468 -€ 13.350

Subsidieopbrengsten mln. € € 6.922€ 6.922€ 6.922€ 6.922 € 6.811€ 6.811€ 6.811€ 6.811 € 6.731€ 6.731€ 6.731€ 6.731 € 6.734€ 6.734€ 6.734€ 6.734 € 6.675€ 6.675€ 6.675€ 6.675

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 8.109€ 8.109€ 8.109€ 8.109 € 8.115€ 8.115€ 8.115€ 8.115 € 8.050€ 8.050€ 8.050€ 8.050 € 8.057€ 8.057€ 8.057€ 8.057 € 7.977€ 7.977€ 7.977€ 7.977

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.232€ 12.232€ 12.232€ 12.232 ----€ 11.947€ 11.947€ 11.947€ 11.947 ----€ 11.858€ 11.858€ 11.858€ 11.858 ----€ 11.859€ 11.859€ 11.859€ 11.859 ----€ 11.765€ 11.765€ 11.765€ 11.765

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € ----€ 117€ 117€ 117€ 117 ----€ 486€ 486€ 486€ 486 ----€ 85€ 85€ 85€ 85 ----€ 76€ 76€ 76€ 76 ----€ 24€ 24€ 24€ 24

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 118€ 118€ 118€ 118 ----€ 142€ 142€ 142€ 142 ----€ 147€ 147€ 147€ 147 ----€ 161€ 161€ 161€ 161 ----€ 465€ 465€ 465€ 465

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 32€ 32€ 32€ 32 ----€ 28€ 28€ 28€ 28 ----€ 33€ 33€ 33€ 33 ----€ 32€ 32€ 32€ 32 ----€ 30€ 30€ 30€ 30

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 276€ 276€ 276€ 276 ----€ 685€ 685€ 685€ 685 ----€ 292€ 292€ 292€ 292 ----€ 350€ 350€ 350€ 350 ----€ 643€ 643€ 643€ 643

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.864€ 12.864€ 12.864€ 12.864 ----€ 13.044€ 13.044€ 13.044€ 13.044 ----€ 12.565€ 12.565€ 12.565€ 12.565 ----€ 12.673€ 12.673€ 12.673€ 12.673 ----€ 13.530€ 13.530€ 13.530€ 13.530

OntwikkelingOntwikkeling

Buitenland effectBuitenland effectBuitenland effectBuitenland effect eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 9.250€ 9.250€ 9.250€ 9.250 ----€ 9.040€ 9.040€ 9.040€ 9.040 ----€ 8.705€ 8.705€ 8.705€ 8.705 ----€ 8.622€ 8.622€ 8.622€ 8.622 ----€ 8.767€ 8.767€ 8.767€ 8.767

Exploitatiekosten mln. € ----€ 3.676€ 3.676€ 3.676€ 3.676 ----€ 3.652€ 3.652€ 3.652€ 3.652 ----€ 3.527€ 3.527€ 3.527€ 3.527 ----€ 3.522€ 3.522€ 3.522€ 3.522 ----€ 3.509€ 3.509€ 3.509€ 3.509

Subsidiekosten mln. € -€ 13.036 -€ 12.767 -€ 12.216 -€ 12.070 -€ 12.285

Subsidieopbrengsten mln. € € 6.518€ 6.518€ 6.518€ 6.518 € 6.383€ 6.383€ 6.383€ 6.383 € 6.108€ 6.108€ 6.108€ 6.108 € 6.035€ 6.035€ 6.035€ 6.035 € 6.143€ 6.143€ 6.143€ 6.143

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 8.004€ 8.004€ 8.004€ 8.004 € 7.909€ 7.909€ 7.909€ 7.909 € 7.659€ 7.659€ 7.659€ 7.659 € 7.653€ 7.653€ 7.653€ 7.653 € 7.678€ 7.678€ 7.678€ 7.678

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.440€ 11.440€ 11.440€ 11.440 ----€ 11.166€ 11.166€ 11.166€ 11.166 ----€ 10.682€ 10.682€ 10.682€ 10.682 ----€ 10.525€ 10.525€ 10.525€ 10.525 ----€ 10.740€ 10.740€ 10.740€ 10.740

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € ----€ 117€ 117€ 117€ 117 ----€ 488€ 488€ 488€ 488 ----€ 109€ 109€ 109€ 109 ----€ 99€ 99€ 99€ 99 ----€ 24€ 24€ 24€ 24

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 118€ 118€ 118€ 118 ----€ 142€ 142€ 142€ 142 ----€ 147€ 147€ 147€ 147 ----€ 161€ 161€ 161€ 161 ----€ 465€ 465€ 465€ 465

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 25€ 25€ 25€ 25 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 33€ 33€ 33€ 33 ----€ 27€ 27€ 27€ 27

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 284€ 284€ 284€ 284 ----€ 687€ 687€ 687€ 687 ----€ 327€ 327€ 327€ 327 ----€ 384€ 384€ 384€ 384 ----€ 649€ 649€ 649€ 649

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.080€ 12.080€ 12.080€ 12.080 ----€ 12.265€ 12.265€ 12.265€ 12.265 ----€ 11.425€ 11.425€ 11.425€ 11.425 ----€ 11.372€ 11.372€ 11.372€ 11.372 ----€ 12.510€ 12.510€ 12.510€ 12.510



CO2 CO2 CO2 CO2 €20/ton€20/ton€20/ton€20/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.343 -€ 18.968 -€ 18.894 -€ 18.928 -€ 18.791

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497 -€ 7.536 -€ 7.460 -€ 7.437 -€ 7.344

Subsidiekosten mln. € ----€ 14.542€ 14.542€ 14.542€ 14.542 ----€ 14.320€ 14.320€ 14.320€ 14.320 ----€ 14.155€ 14.155€ 14.155€ 14.155 ----€ 14.162€ 14.162€ 14.162€ 14.162 ----€ 14.036€ 14.036€ 14.036€ 14.036

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.542€ 14.542€ 14.542€ 14.542 € 14.320€ 14.320€ 14.320€ 14.320 € 14.155€ 14.155€ 14.155€ 14.155 € 14.162€ 14.162€ 14.162€ 14.162 € 14.036€ 14.036€ 14.036€ 14.036

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.990€ 14.990€ 14.990€ 14.990 € 15.001€ 15.001€ 15.001€ 15.001 € 14.880€ 14.880€ 14.880€ 14.880 € 14.894€ 14.894€ 14.894€ 14.894 € 14.746€ 14.746€ 14.746€ 14.746

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.849€ 11.849€ 11.849€ 11.849 ----€ 11.502€ 11.502€ 11.502€ 11.502 ----€ 11.473€ 11.473€ 11.473€ 11.473 ----€ 11.472€ 11.472€ 11.472€ 11.472 ----€ 11.389€ 11.389€ 11.389€ 11.389

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 189€ 189€ 189€ 189 ----€ 242€ 242€ 242€ 242 ----€ 246€ 246€ 246€ 246 ----€ 292€ 292€ 292€ 292 ----€ 919€ 919€ 919€ 919

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 336€ 336€ 336€ 336 ----€ 381€ 381€ 381€ 381 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.575€ 12.575€ 12.575€ 12.575 ----€ 12.776€ 12.776€ 12.776€ 12.776 ----€ 12.296€ 12.296€ 12.296€ 12.296 ----€ 12.410€ 12.410€ 12.410€ 12.410 ----€ 13.540€ 13.540€ 13.540€ 13.540

OntwikkelingOntwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €20/ton€20/ton€20/ton€20/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 18.500 -€ 18.080 -€ 17.411 -€ 17.243 -€ 17.534

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.352 -€ 7.304 -€ 7.055 -€ 7.043 -€ 7.017

Subsidiekosten mln. € ----€ 13.725€ 13.725€ 13.725€ 13.725 ----€ 13.448€ 13.448€ 13.448€ 13.448 ----€ 12.876€ 12.876€ 12.876€ 12.876 ----€ 12.729€ 12.729€ 12.729€ 12.729 ----€ 12.946€ 12.946€ 12.946€ 12.946

Subsidieopbrengsten mln. € € 13.725€ 13.725€ 13.725€ 13.725 € 13.448€ 13.448€ 13.448€ 13.448 € 12.876€ 12.876€ 12.876€ 12.876 € 12.729€ 12.729€ 12.729€ 12.729 € 12.946€ 12.946€ 12.946€ 12.946

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.795€ 14.795€ 14.795€ 14.795 € 14.620€ 14.620€ 14.620€ 14.620 € 14.157€ 14.157€ 14.157€ 14.157 € 14.147€ 14.147€ 14.147€ 14.147 € 14.192€ 14.192€ 14.192€ 14.192

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.057€ 11.057€ 11.057€ 11.057 ----€ 10.764€ 10.764€ 10.764€ 10.764 ----€ 10.308€ 10.308€ 10.308€ 10.308 ----€ 10.139€ 10.139€ 10.139€ 10.139 ----€ 10.358€ 10.358€ 10.358€ 10.358

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90 ----€ 90€ 90€ 90€ 90

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 189€ 189€ 189€ 189 ----€ 242€ 242€ 242€ 242 ----€ 246€ 246€ 246€ 246 ----€ 292€ 292€ 292€ 292 ----€ 919€ 919€ 919€ 919

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 336€ 336€ 336€ 336 ----€ 381€ 381€ 381€ 381 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.795€ 11.795€ 11.795€ 11.795 ----€ 12.037€ 12.037€ 12.037€ 12.037 ----€ 11.174€ 11.174€ 11.174€ 11.174 ----€ 11.117€ 11.117€ 11.117€ 11.117 ----€ 12.513€ 12.513€ 12.513€ 12.513



CO2 CO2 CO2 CO2 €10/ton€10/ton€10/ton€10/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.343 -€ 18.968 -€ 18.894 -€ 18.928 -€ 18.791

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497 -€ 7.536 -€ 7.460 -€ 7.437 -€ 7.344

Subsidiekosten mln. € ----€ 14.961€ 14.961€ 14.961€ 14.961 ----€ 14.739€ 14.739€ 14.739€ 14.739 ----€ 14.571€ 14.571€ 14.571€ 14.571 ----€ 14.578€ 14.578€ 14.578€ 14.578 ----€ 14.448€ 14.448€ 14.448€ 14.448

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.961€ 14.961€ 14.961€ 14.961 € 14.739€ 14.739€ 14.739€ 14.739 € 14.571€ 14.571€ 14.571€ 14.571 € 14.578€ 14.578€ 14.578€ 14.578 € 14.448€ 14.448€ 14.448€ 14.448

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.253€ 14.253€ 14.253€ 14.253 € 14.264€ 14.264€ 14.264€ 14.264 € 14.149€ 14.149€ 14.149€ 14.149 € 14.161€ 14.161€ 14.161€ 14.161 € 14.020€ 14.020€ 14.020€ 14.020

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.587€ 12.587€ 12.587€ 12.587 ----€ 12.240€ 12.240€ 12.240€ 12.240 ----€ 12.205€ 12.205€ 12.205€ 12.205 ----€ 12.204€ 12.204€ 12.204€ 12.204 ----€ 12.115€ 12.115€ 12.115€ 12.115

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 183€ 183€ 183€ 183 ----€ 235€ 235€ 235€ 235 ----€ 238€ 238€ 238€ 238 ----€ 282€ 282€ 282€ 282 ----€ 889€ 889€ 889€ 889

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 283€ 283€ 283€ 283 ----€ 327€ 327€ 327€ 327 ----€ 934€ 934€ 934€ 934

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.262€ 13.262€ 13.262€ 13.262 ----€ 13.461€ 13.461€ 13.461€ 13.461 ----€ 12.975€ 12.975€ 12.975€ 12.975 ----€ 13.088€ 13.088€ 13.088€ 13.088 ----€ 14.191€ 14.191€ 14.191€ 14.191

OntwikkelingOntwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €10/ton€10/ton€10/ton€10/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 18.500 -€ 18.080 -€ 17.411 -€ 17.243 -€ 17.534

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.352 -€ 7.304 -€ 7.055 -€ 7.043 -€ 7.017

Subsidiekosten mln. € ----€ 14.138€ 14.138€ 14.138€ 14.138 ----€ 13.856€ 13.856€ 13.856€ 13.856 ----€ 13.271€ 13.271€ 13.271€ 13.271 ----€ 13.124€ 13.124€ 13.124€ 13.124 ----€ 13.342€ 13.342€ 13.342€ 13.342

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.138€ 14.138€ 14.138€ 14.138 € 13.856€ 13.856€ 13.856€ 13.856 € 13.271€ 13.271€ 13.271€ 13.271 € 13.124€ 13.124€ 13.124€ 13.124 € 13.342€ 13.342€ 13.342€ 13.342

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 14.067€ 14.067€ 14.067€ 14.067 € 13.901€ 13.901€ 13.901€ 13.901 € 13.461€ 13.461€ 13.461€ 13.461 € 13.451€ 13.451€ 13.451€ 13.451 € 13.494€ 13.494€ 13.494€ 13.494

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.784€ 11.784€ 11.784€ 11.784 ----€ 11.483€ 11.483€ 11.483€ 11.483 ----€ 11.004€ 11.004€ 11.004€ 11.004 ----€ 10.835€ 10.835€ 10.835€ 10.835 ----€ 11.056€ 11.056€ 11.056€ 11.056

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 5,6 -€ 5,4 -€ 7,7 -€ 7,7 -€ 7,7

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 45€ 45€ 45€ 45

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 183€ 183€ 183€ 183 ----€ 235€ 235€ 235€ 235 ----€ 238€ 238€ 238€ 238 ----€ 282€ 282€ 282€ 282 ----€ 889€ 889€ 889€ 889

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 228€ 228€ 228€ 228 ----€ 279€ 279€ 279€ 279 ----€ 283€ 283€ 283€ 283 ----€ 327€ 327€ 327€ 327 ----€ 934€ 934€ 934€ 934

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.472€ 12.472€ 12.472€ 12.472 ----€ 12.703€ 12.703€ 12.703€ 12.703 ----€ 11.817€ 11.817€ 11.817€ 11.817 ----€ 11.758€ 11.758€ 11.758€ 11.758 ----€ 13.136€ 13.136€ 13.136€ 13.136



CO2 CO2 CO2 CO2 €50/ton€50/ton€50/ton€50/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.343 -€ 18.968 -€ 18.894 -€ 18.928 -€ 18.791

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497 -€ 7.536 -€ 7.460 -€ 7.437 -€ 7.344

Subsidiekosten mln. € ----€ 12.448€ 12.448€ 12.448€ 12.448 ----€ 12.224€ 12.224€ 12.224€ 12.224 ----€ 12.076€ 12.076€ 12.076€ 12.076 ----€ 12.081€ 12.081€ 12.081€ 12.081 ----€ 11.976€ 11.976€ 11.976€ 11.976

Subsidieopbrengsten mln. € € 12.448€ 12.448€ 12.448€ 12.448 € 12.224€ 12.224€ 12.224€ 12.224 € 12.076€ 12.076€ 12.076€ 12.076 € 12.081€ 12.081€ 12.081€ 12.081 € 11.976€ 11.976€ 11.976€ 11.976

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 18.676€ 18.676€ 18.676€ 18.676 € 18.690€ 18.690€ 18.690€ 18.690 € 18.540€ 18.540€ 18.540€ 18.540 € 18.556€ 18.556€ 18.556€ 18.556 € 18.372€ 18.372€ 18.372€ 18.372

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.163€ 8.163€ 8.163€ 8.163 ----€ 7.813€ 7.813€ 7.813€ 7.813 ----€ 7.814€ 7.814€ 7.814€ 7.814 ----€ 7.809€ 7.809€ 7.809€ 7.809 ----€ 7.763€ 7.763€ 7.763€ 7.763

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 208€ 208€ 208€ 208 ----€ 266€ 266€ 266€ 266 ----€ 270€ 270€ 270€ 270 ----€ 320€ 320€ 320€ 320 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 432€ 432€ 432€ 432 ----€ 491€ 491€ 491€ 491 ----€ 495€ 495€ 495€ 495 ----€ 545€ 545€ 545€ 545 ----€ 1.234€ 1.234€ 1.234€ 1.234

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.043€ 9.043€ 9.043€ 9.043 ----€ 9.245€ 9.245€ 9.245€ 9.245 ----€ 8.796€ 8.796€ 8.796€ 8.796 ----€ 8.911€ 8.911€ 8.911€ 8.911 ----€ 10.139€ 10.139€ 10.139€ 10.139

OntwikkelingOntwikkeling

CO2 CO2 CO2 CO2 €50/ton€50/ton€50/ton€50/ton eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 18.500 -€ 18.080 -€ 17.411 -€ 17.243 -€ 17.534

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.352 -€ 7.304 -€ 7.055 -€ 7.043 -€ 7.017

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.658€ 11.658€ 11.658€ 11.658 ----€ 11.405€ 11.405€ 11.405€ 11.405 ----€ 10.898€ 10.898€ 10.898€ 10.898 ----€ 10.753€ 10.753€ 10.753€ 10.753 ----€ 10.964€ 10.964€ 10.964€ 10.964

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.658€ 11.658€ 11.658€ 11.658 € 11.405€ 11.405€ 11.405€ 11.405 € 10.898€ 10.898€ 10.898€ 10.898 € 10.753€ 10.753€ 10.753€ 10.753 € 10.964€ 10.964€ 10.964€ 10.964

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 18.433€ 18.433€ 18.433€ 18.433 € 18.215€ 18.215€ 18.215€ 18.215 € 17.639€ 17.639€ 17.639€ 17.639 € 17.626€ 17.626€ 17.626€ 17.626 € 17.682€ 17.682€ 17.682€ 17.682

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.419€ 7.419€ 7.419€ 7.419 ----€ 7.169€ 7.169€ 7.169€ 7.169 ----€ 6.827€ 6.827€ 6.827€ 6.827 ----€ 6.660€ 6.660€ 6.660€ 6.660 ----€ 6.869€ 6.869€ 6.869€ 6.869

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225 ----€ 225€ 225€ 225€ 225

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 208€ 208€ 208€ 208 ----€ 266€ 266€ 266€ 266 ----€ 270€ 270€ 270€ 270 ----€ 320€ 320€ 320€ 320 ----€ 1.009€ 1.009€ 1.009€ 1.009

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 432€ 432€ 432€ 432 ----€ 491€ 491€ 491€ 491 ----€ 495€ 495€ 495€ 495 ----€ 545€ 545€ 545€ 545 ----€ 1.234€ 1.234€ 1.234€ 1.234

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.310€ 8.310€ 8.310€ 8.310 ----€ 8.600€ 8.600€ 8.600€ 8.600 ----€ 7.851€ 7.851€ 7.851€ 7.851 ----€ 7.801€ 7.801€ 7.801€ 7.801 ----€ 9.248€ 9.248€ 9.248€ 9.248



Optimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 16.899€ 16.899€ 16.899€ 16.899 ----€ 16.584€ 16.584€ 16.584€ 16.584 ----€ 16.502€ 16.502€ 16.502€ 16.502 ----€ 16.536€ 16.536€ 16.536€ 16.536 ----€ 16.432€ 16.432€ 16.432€ 16.432

Exploitatiekosten mln. € ----€ 6.734€ 6.734€ 6.734€ 6.734 ----€ 6.771€ 6.771€ 6.771€ 6.771 ----€ 6.700€ 6.700€ 6.700€ 6.700 ----€ 6.680€ 6.680€ 6.680€ 6.680 ----€ 6.599€ 6.599€ 6.599€ 6.599

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.940€ 11.940€ 11.940€ 11.940 ----€ 11.742€ 11.742€ 11.742€ 11.742 ----€ 11.593€ 11.593€ 11.593€ 11.593 ----€ 11.602€ 11.602€ 11.602€ 11.602 ----€ 11.512€ 11.512€ 11.512€ 11.512

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.940€ 11.940€ 11.940€ 11.940 € 11.742€ 11.742€ 11.742€ 11.742 € 11.593€ 11.593€ 11.593€ 11.593 € 11.602€ 11.602€ 11.602€ 11.602 € 11.512€ 11.512€ 11.512€ 11.512

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219 € 16.231 € 16.100 € 16.115 € 15.954

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.414€ 7.414€ 7.414€ 7.414 ----€ 7.124€ 7.124€ 7.124€ 7.124 ----€ 7.102€ 7.102€ 7.102€ 7.102 ----€ 7.101€ 7.101€ 7.101€ 7.101 ----€ 7.076€ 7.076€ 7.076€ 7.076

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1,4 -€ 2,2 -€ 0,1 -€ 0,1 -€ 0,1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.216€ 8.216€ 8.216€ 8.216 ----€ 8.477€ 8.477€ 8.477€ 8.477 ----€ 8.005€ 8.005€ 8.005€ 8.005 ----€ 8.121€ 8.121€ 8.121€ 8.121 ----€ 9.340€ 9.340€ 9.340€ 9.340

OntwikkelingOntwikkeling

Optimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparkenOptimistische kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 16.168€ 16.168€ 16.168€ 16.168 ----€ 15.816€ 15.816€ 15.816€ 15.816 ----€ 15.256€ 15.256€ 15.256€ 15.256 ----€ 15.111€ 15.111€ 15.111€ 15.111 ----€ 15.356€ 15.356€ 15.356€ 15.356

Exploitatiekosten mln. € ----€ 6.606€ 6.606€ 6.606€ 6.606 ----€ 6.566€ 6.566€ 6.566€ 6.566 ----€ 6.345€ 6.345€ 6.345€ 6.345 ----€ 6.335€ 6.335€ 6.335€ 6.335 ----€ 6.312€ 6.312€ 6.312€ 6.312

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.224€ 11.224€ 11.224€ 11.224 ----€ 11.001€ 11.001€ 11.001€ 11.001 ----€ 10.551€ 10.551€ 10.551€ 10.551 ----€ 10.426€ 10.426€ 10.426€ 10.426 ----€ 10.614€ 10.614€ 10.614€ 10.614

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.224€ 11.224€ 11.224€ 11.224 € 11.001€ 11.001€ 11.001€ 11.001 € 10.551€ 10.551€ 10.551€ 10.551 € 10.426€ 10.426€ 10.426€ 10.426 € 10.614€ 10.614€ 10.614€ 10.614

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.008 € 15.818 € 15.318 € 15.307 € 15.356

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 6.766€ 6.766€ 6.766€ 6.766 ----€ 6.563€ 6.563€ 6.563€ 6.563 ----€ 6.283€ 6.283€ 6.283€ 6.283 ----€ 6.140€ 6.140€ 6.140€ 6.140 ----€ 6.312€ 6.312€ 6.312€ 6.312

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 7.582€ 7.582€ 7.582€ 7.582 ----€ 7.916€ 7.916€ 7.916€ 7.916 ----€ 7.228€ 7.228€ 7.228€ 7.228 ----€ 7.199€ 7.199€ 7.199€ 7.199 ----€ 8.579€ 8.579€ 8.579€ 8.579



Pessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 20.846€ 20.846€ 20.846€ 20.846 ----€ 20.439€ 20.439€ 20.439€ 20.439 ----€ 20.361€ 20.361€ 20.361€ 20.361 ----€ 20.398€ 20.398€ 20.398€ 20.398 ----€ 20.268€ 20.268€ 20.268€ 20.268

Exploitatiekosten mln. € ----€ 8.416€ 8.416€ 8.416€ 8.416 ----€ 8.458€ 8.458€ 8.458€ 8.458 ----€ 8.377€ 8.377€ 8.377€ 8.377 ----€ 8.350€ 8.350€ 8.350€ 8.350 ----€ 8.244€ 8.244€ 8.244€ 8.244

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.032€ 15.032€ 15.032€ 15.032 ----€ 14.793€ 14.793€ 14.793€ 14.793 ----€ 14.628€ 14.628€ 14.628€ 14.628 ----€ 14.632€ 14.632€ 14.632€ 14.632 ----€ 14.497€ 14.497€ 14.497€ 14.497

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.032€ 15.032€ 15.032€ 15.032 € 14.793€ 14.793€ 14.793€ 14.793 € 14.628€ 14.628€ 14.628€ 14.628 € 14.632€ 14.632€ 14.632€ 14.632 € 14.497€ 14.497€ 14.497€ 14.497

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219 € 16.231 € 16.100 € 16.115 € 15.954

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.044€ 13.044€ 13.044€ 13.044 ----€ 12.667€ 12.667€ 12.667€ 12.667 ----€ 12.637€ 12.637€ 12.637€ 12.637 ----€ 12.633€ 12.633€ 12.633€ 12.633 ----€ 12.558€ 12.558€ 12.558€ 12.558

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1,4 -€ 2,2 -€ 0,1 -€ 0,1 -€ 0,1

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.846€ 13.846€ 13.846€ 13.846 ----€ 14.020€ 14.020€ 14.020€ 14.020 ----€ 13.540€ 13.540€ 13.540€ 13.540 ----€ 13.653€ 13.653€ 13.653€ 13.653 ----€ 14.821€ 14.821€ 14.821€ 14.821

OntwikkelingOntwikkeling

Pessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparkenPessimistische kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 19.943€ 19.943€ 19.943€ 19.943 ----€ 19.489€ 19.489€ 19.489€ 19.489 ----€ 18.775€ 18.775€ 18.775€ 18.775 ----€ 18.585€ 18.585€ 18.585€ 18.585 ----€ 18.898€ 18.898€ 18.898€ 18.898

Exploitatiekosten mln. € ----€ 8.252€ 8.252€ 8.252€ 8.252 ----€ 8.195€ 8.195€ 8.195€ 8.195 ----€ 7.912€ 7.912€ 7.912€ 7.912 ----€ 7.897€ 7.897€ 7.897€ 7.897 ----€ 7.867€ 7.867€ 7.867€ 7.867

Subsidiekosten mln. € ----€ 14.167€ 14.167€ 14.167€ 14.167 ----€ 13.869€ 13.869€ 13.869€ 13.869 ----€ 13.256€ 13.256€ 13.256€ 13.256 ----€ 13.096€ 13.096€ 13.096€ 13.096 ----€ 13.328€ 13.328€ 13.328€ 13.328

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.167€ 14.167€ 14.167€ 14.167 € 13.869€ 13.869€ 13.869€ 13.869 € 13.256€ 13.256€ 13.256€ 13.256 € 13.096€ 13.096€ 13.096€ 13.096 € 13.328€ 13.328€ 13.328€ 13.328

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.008 € 15.818 € 15.318 € 15.307 € 15.356

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 12.187€ 12.187€ 12.187€ 12.187 ----€ 11.866€ 11.866€ 11.866€ 11.866 ----€ 11.370€ 11.370€ 11.370€ 11.370 ----€ 11.176€ 11.176€ 11.176€ 11.176 ----€ 11.410€ 11.410€ 11.410€ 11.410

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 13.002€ 13.002€ 13.002€ 13.002 ----€ 13.218€ 13.218€ 13.218€ 13.218 ----€ 12.315€ 12.315€ 12.315€ 12.315 ----€ 12.235€ 12.235€ 12.235€ 12.235 ----€ 13.676€ 13.676€ 13.676€ 13.676



Geen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 22.415€ 22.415€ 22.415€ 22.415 ----€ 21.982€ 21.982€ 21.982€ 21.982 ----€ 21.895€ 21.895€ 21.895€ 21.895 ----€ 21.934€ 21.934€ 21.934€ 21.934 ----€ 21.811€ 21.811€ 21.811€ 21.811

Exploitatiekosten mln. € ----€ 9.026€ 9.026€ 9.026€ 9.026 ----€ 9.070€ 9.070€ 9.070€ 9.070 ----€ 8.985€ 8.985€ 8.985€ 8.985 ----€ 8.955€ 8.955€ 8.955€ 8.955 ----€ 8.840€ 8.840€ 8.840€ 8.840

Subsidiekosten mln. € ----€ 16.934€ 16.934€ 16.934€ 16.934 ----€ 16.671€ 16.671€ 16.671€ 16.671 ----€ 16.496€ 16.496€ 16.496€ 16.496 ----€ 16.498€ 16.498€ 16.498€ 16.498 ----€ 16.333€ 16.333€ 16.333€ 16.333

Subsidieopbrengsten mln. € € 16.934€ 16.934€ 16.934€ 16.934 € 16.671€ 16.671€ 16.671€ 16.671 € 16.496€ 16.496€ 16.496€ 16.496 € 16.498€ 16.498€ 16.498€ 16.498 € 16.333€ 16.333€ 16.333€ 16.333

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.219 € 16.231 € 16.100 € 16.115 € 15.954

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 15.222€ 15.222€ 15.222€ 15.222 ----€ 14.821€ 14.821€ 14.821€ 14.821 ----€ 14.780€ 14.780€ 14.780€ 14.780 ----€ 14.774€ 14.774€ 14.774€ 14.774 ----€ 14.697€ 14.697€ 14.697€ 14.697

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 16.024€ 16.024€ 16.024€ 16.024 ----€ 16.174€ 16.174€ 16.174€ 16.174 ----€ 15.682€ 15.682€ 15.682€ 15.682 ----€ 15.794€ 15.794€ 15.794€ 15.794 ----€ 16.960€ 16.960€ 16.960€ 16.960

OntwikkelingOntwikkeling

Geen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparkenGeen kostendaling windparken eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 21.452€ 21.452€ 21.452€ 21.452 ----€ 20.966€ 20.966€ 20.966€ 20.966 ----€ 20.200€ 20.200€ 20.200€ 20.200 ----€ 19.992€ 19.992€ 19.992€ 19.992 ----€ 20.330€ 20.330€ 20.330€ 20.330

Exploitatiekosten mln. € ----€ 8.849€ 8.849€ 8.849€ 8.849 ----€ 8.786€ 8.786€ 8.786€ 8.786 ----€ 8.480€ 8.480€ 8.480€ 8.480 ----€ 8.463€ 8.463€ 8.463€ 8.463 ----€ 8.431€ 8.431€ 8.431€ 8.431

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.978€ 15.978€ 15.978€ 15.978 ----€ 15.634€ 15.634€ 15.634€ 15.634 ----€ 14.920€ 14.920€ 14.920€ 14.920 ----€ 14.737€ 14.737€ 14.737€ 14.737 ----€ 14.997€ 14.997€ 14.997€ 14.997

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.978€ 15.978€ 15.978€ 15.978 € 15.634€ 15.634€ 15.634€ 15.634 € 14.920€ 14.920€ 14.920€ 14.920 € 14.737€ 14.737€ 14.737€ 14.737 € 14.997€ 14.997€ 14.997€ 14.997

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 16.008 € 15.818 € 15.318 € 15.307 € 15.356

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 14.293€ 14.293€ 14.293€ 14.293 ----€ 13.933€ 13.933€ 13.933€ 13.933 ----€ 13.362€ 13.362€ 13.362€ 13.362 ----€ 13.148€ 13.148€ 13.148€ 13.148 ----€ 13.405€ 13.405€ 13.405€ 13.405

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 15.108€ 15.108€ 15.108€ 15.108 ----€ 15.285€ 15.285€ 15.285€ 15.285 ----€ 14.308€ 14.308€ 14.308€ 14.308 ----€ 14.207€ 14.207€ 14.207€ 14.207 ----€ 15.672€ 15.672€ 15.672€ 15.672



Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%) eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 24.388€ 24.388€ 24.388€ 24.388 ----€ 23.895€ 23.895€ 23.895€ 23.895 ----€ 23.831€ 23.831€ 23.831€ 23.831 ----€ 23.872€ 23.872€ 23.872€ 23.872 ----€ 23.690€ 23.690€ 23.690€ 23.690

Exploitatiekosten mln. € ----€ 10.865€ 10.865€ 10.865€ 10.865 ----€ 10.919€ 10.919€ 10.919€ 10.919 ----€ 10.816€ 10.816€ 10.816€ 10.816 ----€ 10.780€ 10.780€ 10.780€ 10.780 ----€ 10.642€ 10.642€ 10.642€ 10.642

Subsidiekosten mln. € ----€ 16.811€ 16.811€ 16.811€ 16.811 ----€ 16.536€ 16.536€ 16.536€ 16.536 ----€ 16.348€ 16.348€ 16.348€ 16.348 ----€ 16.353€ 16.353€ 16.353€ 16.353 ----€ 16.200€ 16.200€ 16.200€ 16.200

Subsidieopbrengsten mln. € € 16.811€ 16.811€ 16.811€ 16.811 € 16.536€ 16.536€ 16.536€ 16.536 € 16.348€ 16.348€ 16.348€ 16.348 € 16.353€ 16.353€ 16.353€ 16.353 € 16.200€ 16.200€ 16.200€ 16.200

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 24.324€ 24.324€ 24.324€ 24.324 € 24.342€ 24.342€ 24.342€ 24.342 € 24.153€ 24.153€ 24.153€ 24.153 € 24.173€ 24.173€ 24.173€ 24.173 € 23.930€ 23.930€ 23.930€ 23.930

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.929€ 10.929€ 10.929€ 10.929 ----€ 10.472€ 10.472€ 10.472€ 10.472 ----€ 10.494€ 10.494€ 10.494€ 10.494 ----€ 10.478€ 10.478€ 10.478€ 10.478 ----€ 10.402€ 10.402€ 10.402€ 10.402

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 325€ 325€ 325€ 325 ----€ 392€ 392€ 392€ 392 ----€ 405€ 405€ 405€ 405 ----€ 443€ 443€ 443€ 443 ----€ 1.279€ 1.279€ 1.279€ 1.279

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 97€ 97€ 97€ 97 ----€ 83€ 83€ 83€ 83 ----€ 98€ 98€ 98€ 98 ----€ 96€ 96€ 96€ 96 ----€ 89€ 89€ 89€ 89

Havens mln. € ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 115€ 115€ 115€ 115 ----€ 177€ 177€ 177€ 177

Zandwinning mln. € ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 5€ 5€ 5€ 5 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 € 0€ 0€ 0€ 0

Visserij mln. € ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 3€ 3€ 3€ 3

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 573€ 573€ 573€ 573 ----€ 1.091€ 1.091€ 1.091€ 1.091 ----€ 642€ 642€ 642€ 642 ----€ 746€ 746€ 746€ 746 ----€ 1.576€ 1.576€ 1.576€ 1.576

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 273€ 273€ 273€ 273 ----€ 350€ 350€ 350€ 350 ----€ 355€ 355€ 355€ 355 ----€ 420€ 420€ 420€ 420 ----€ 1.325€ 1.325€ 1.325€ 1.325

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 479€ 479€ 479€ 479 ----€ 556€ 556€ 556€ 556 ----€ 561€ 561€ 561€ 561 ----€ 627€ 627€ 627€ 627 ----€ 1.531€ 1.531€ 1.531€ 1.531

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.981€ 11.981€ 11.981€ 11.981 ----€ 12.119€ 12.119€ 12.119€ 12.119 ----€ 11.698€ 11.698€ 11.698€ 11.698 ----€ 11.851€ 11.851€ 11.851€ 11.851 ----€ 13.509€ 13.509€ 13.509€ 13.509

OntwikkelingOntwikkeling

Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%)Lage discontovoet (4%) eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 23.333€ 23.333€ 23.333€ 23.333 ----€ 22.787€ 22.787€ 22.787€ 22.787 ----€ 21.929€ 21.929€ 21.929€ 21.929 ----€ 21.713€ 21.713€ 21.713€ 21.713 ----€ 22.086€ 22.086€ 22.086€ 22.086

Exploitatiekosten mln. € ----€ 10.653€ 10.653€ 10.653€ 10.653 ----€ 10.577€ 10.577€ 10.577€ 10.577 ----€ 10.210€ 10.210€ 10.210€ 10.210 ----€ 10.190€ 10.190€ 10.190€ 10.190 ----€ 10.151€ 10.151€ 10.151€ 10.151

Subsidiekosten mln. € ----€ 15.817€ 15.817€ 15.817€ 15.817 ----€ 15.481€ 15.481€ 15.481€ 15.481 ----€ 14.791€ 14.791€ 14.791€ 14.791 ----€ 14.608€ 14.608€ 14.608€ 14.608 ----€ 14.871€ 14.871€ 14.871€ 14.871

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.817€ 15.817€ 15.817€ 15.817 € 15.481€ 15.481€ 15.481€ 15.481 € 14.791€ 14.791€ 14.791€ 14.791 € 14.608€ 14.608€ 14.608€ 14.608 € 14.871€ 14.871€ 14.871€ 14.871

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 24.013€ 24.013€ 24.013€ 24.013 € 23.722€ 23.722€ 23.722€ 23.722 € 22.960€ 22.960€ 22.960€ 22.960 € 22.937€ 22.937€ 22.937€ 22.937 € 23.018€ 23.018€ 23.018€ 23.018

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.974€ 9.974€ 9.974€ 9.974 ----€ 9.642€ 9.642€ 9.642€ 9.642 ----€ 9.179€ 9.179€ 9.179€ 9.179 ----€ 8.966€ 8.966€ 8.966€ 8.966 ----€ 9.219€ 9.219€ 9.219€ 9.219

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 325€ 325€ 325€ 325 ----€ 392€ 392€ 392€ 392 ----€ 405€ 405€ 405€ 405 ----€ 443€ 443€ 443€ 443 ----€ 1.279€ 1.279€ 1.279€ 1.279

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 109€ 109€ 109€ 109 ----€ 74€ 74€ 74€ 74 ----€ 108€ 108€ 108€ 108 ----€ 99€ 99€ 99€ 99 ----€ 82€ 82€ 82€ 82

Havens mln. € ----€ 7€ 7€ 7€ 7 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 36€ 36€ 36€ 36 ----€ 115€ 115€ 115€ 115 ----€ 177€ 177€ 177€ 177

Zandwinning mln. € ----€ 13€ 13€ 13€ 13 ----€ 11€ 11€ 11€ 11 ----€ 17€ 17€ 17€ 17 ----€ 17€ 17€ 17€ 17 ----€ 17€ 17€ 17€ 17

Visserij mln. € ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 3€ 3€ 3€ 3

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 594€ 594€ 594€ 594 ----€ 1.090€ 1.090€ 1.090€ 1.090 ----€ 697€ 697€ 697€ 697 ----€ 796€ 796€ 796€ 796 ----€ 1.586€ 1.586€ 1.586€ 1.586

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206 ----€ 206€ 206€ 206€ 206

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 273€ 273€ 273€ 273 ----€ 350€ 350€ 350€ 350 ----€ 355€ 355€ 355€ 355 ----€ 420€ 420€ 420€ 420 ----€ 1.325€ 1.325€ 1.325€ 1.325

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 479€ 479€ 479€ 479 ----€ 556€ 556€ 556€ 556 ----€ 561€ 561€ 561€ 561 ----€ 627€ 627€ 627€ 627 ----€ 1.531€ 1.531€ 1.531€ 1.531

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 11.047€ 11.047€ 11.047€ 11.047 ----€ 11.287€ 11.287€ 11.287€ 11.287 ----€ 10.438€ 10.438€ 10.438€ 10.438 ----€ 10.388€ 10.388€ 10.388€ 10.388 ----€ 12.336€ 12.336€ 12.336€ 12.336



Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%) eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 16.326€ 16.326€ 16.326€ 16.326 ----€ 16.021€ 16.021€ 16.021€ 16.021 ----€ 15.943€ 15.943€ 15.943€ 15.943 ----€ 15.974€ 15.974€ 15.974€ 15.974 ----€ 15.864€ 15.864€ 15.864€ 15.864

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.534€ 5.534€ 5.534€ 5.534 ----€ 5.564€ 5.564€ 5.564€ 5.564 ----€ 5.505€ 5.505€ 5.505€ 5.505 ----€ 5.489€ 5.489€ 5.489€ 5.489 ----€ 5.422€ 5.422€ 5.422€ 5.422

Subsidiekosten mln. € ----€ 11.434€ 11.434€ 11.434€ 11.434 ----€ 11.253€ 11.253€ 11.253€ 11.253 ----€ 11.118€ 11.118€ 11.118€ 11.118 ----€ 11.126€ 11.126€ 11.126€ 11.126 ----€ 11.034€ 11.034€ 11.034€ 11.034

Subsidieopbrengsten mln. € € 11.434€ 11.434€ 11.434€ 11.434 € 11.253€ 11.253€ 11.253€ 11.253 € 11.118€ 11.118€ 11.118€ 11.118 € 11.126€ 11.126€ 11.126€ 11.126 € 11.034€ 11.034€ 11.034€ 11.034

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.674€ 11.674€ 11.674€ 11.674 € 11.683€ 11.683€ 11.683€ 11.683 € 11.586€ 11.586€ 11.586€ 11.586 € 11.597€ 11.597€ 11.597€ 11.597 € 11.483€ 11.483€ 11.483€ 11.483

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.186€ 10.186€ 10.186€ 10.186 ----€ 9.902€ 9.902€ 9.902€ 9.902 ----€ 9.862€ 9.862€ 9.862€ 9.862 ----€ 9.867€ 9.867€ 9.867€ 9.867 ----€ 9.803€ 9.803€ 9.803€ 9.803

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 186€ 186€ 186€ 186 ----€ 224€ 224€ 224€ 224 ----€ 232€ 232€ 232€ 232 ----€ 253€ 253€ 253€ 253 ----€ 731€ 731€ 731€ 731

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 40€ 40€ 40€ 40 ----€ 47€ 47€ 47€ 47 ----€ 46€ 46€ 46€ 46 ----€ 43€ 43€ 43€ 43

Havens mln. € ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 61€ 61€ 61€ 61 ----€ 93€ 93€ 93€ 93

Zandwinning mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 376€ 376€ 376€ 376 ----€ 857€ 857€ 857€ 857 ----€ 399€ 399€ 399€ 399 ----€ 450€ 450€ 450€ 450 ----€ 896€ 896€ 896€ 896

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129 ----€ 129€ 129€ 129€ 129

Uitstoot bij omvaren mln. € ----€ 156€ 156€ 156€ 156 ----€ 200€ 200€ 200€ 200 ----€ 203€ 203€ 203€ 203 ----€ 240€ 240€ 240€ 240 ----€ 757€ 757€ 757€ 757

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 285€ 285€ 285€ 285 ----€ 329€ 329€ 329€ 329 ----€ 332€ 332€ 332€ 332 ----€ 369€ 369€ 369€ 369 ----€ 886€ 886€ 886€ 886

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.847€ 10.847€ 10.847€ 10.847 ----€ 11.088€ 11.088€ 11.088€ 11.088 ----€ 10.592€ 10.592€ 10.592€ 10.592 ----€ 10.686€ 10.686€ 10.686€ 10.686 ----€ 11.585€ 11.585€ 11.585€ 11.585

OntwikkelingOntwikkeling

Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%)Hoge discontovoet (7%) eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 15.612€ 15.612€ 15.612€ 15.612 ----€ 15.269€ 15.269€ 15.269€ 15.269 ----€ 14.716€ 14.716€ 14.716€ 14.716 ----€ 14.579€ 14.579€ 14.579€ 14.579 ----€ 14.819€ 14.819€ 14.819€ 14.819

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.429€ 5.429€ 5.429€ 5.429 ----€ 5.396€ 5.396€ 5.396€ 5.396 ----€ 5.215€ 5.215€ 5.215€ 5.215 ----€ 5.208€ 5.208€ 5.208€ 5.208 ----€ 5.189€ 5.189€ 5.189€ 5.189

Subsidiekosten mln. € ----€ 10.776€ 10.776€ 10.776€ 10.776 ----€ 10.561€ 10.561€ 10.561€ 10.561 ----€ 10.121€ 10.121€ 10.121€ 10.121 ----€ 10.004€ 10.004€ 10.004€ 10.004 ----€ 10.180€ 10.180€ 10.180€ 10.180

Subsidieopbrengsten mln. € € 10.776€ 10.776€ 10.776€ 10.776 € 10.561€ 10.561€ 10.561€ 10.561 € 10.121€ 10.121€ 10.121€ 10.121 € 10.004€ 10.004€ 10.004€ 10.004 € 10.180€ 10.180€ 10.180€ 10.180

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 11.521€ 11.521€ 11.521€ 11.521 € 11.387€ 11.387€ 11.387€ 11.387 € 11.033€ 11.033€ 11.033€ 11.033 € 11.028€ 11.028€ 11.028€ 11.028 € 11.060€ 11.060€ 11.060€ 11.060

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.521€ 9.521€ 9.521€ 9.521 ----€ 9.278€ 9.278€ 9.278€ 9.278 ----€ 8.898€ 8.898€ 8.898€ 8.898 ----€ 8.759€ 8.759€ 8.759€ 8.759 ----€ 8.949€ 8.949€ 8.949€ 8.949

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € ----€ 186€ 186€ 186€ 186 ----€ 224€ 224€ 224€ 224 ----€ 232€ 232€ 232€ 232 ----€ 253€ 253€ 253€ 253 ----€ 731€ 731€ 731€ 731

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 52€ 52€ 52€ 52 ----€ 35€ 35€ 35€ 35 ----€ 52€ 52€ 52€ 52 ----€ 48€ 48€ 48€ 48 ----€ 39€ 39€ 39€ 39

Havens mln. € ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 19€ 19€ 19€ 19 ----€ 61€ 61€ 61€ 61 ----€ 93€ 93€ 93€ 93

Zandwinning mln. € ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 3€ 3€ 3€ 3 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 4€ 4€ 4€ 4 ----€ 4€ 4€ 4€ 4

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 384€ 384€ 384€ 384 ----€ 857€ 857€ 857€ 857 ----€ 436€ 436€ 436€ 436 ----€ 484€ 484€ 484€ 484 ----€ 897€ 897€ 897€ 897

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 156€ 156€ 156€ 156 ----€ 200€ 200€ 200€ 200 ----€ 203€ 203€ 203€ 203 ----€ 240€ 240€ 240€ 240 ----€ 757€ 757€ 757€ 757

Uitstoot bij omvaren mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 156€ 156€ 156€ 156 ----€ 200€ 200€ 200€ 200 ----€ 203€ 203€ 203€ 203 ----€ 240€ 240€ 240€ 240 ----€ 757€ 757€ 757€ 757

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 10.061€ 10.061€ 10.061€ 10.061 ----€ 10.334€ 10.334€ 10.334€ 10.334 ----€ 9.537€ 9.537€ 9.537€ 9.537 ----€ 9.484€ 9.484€ 9.484€ 9.484 ----€ 10.604€ 10.604€ 10.604€ 10.604



Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking 

(4,5%)(4,5%)(4,5%)(4,5%)
eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 19.343 -€ 18.968 -€ 18.894 -€ 18.928 -€ 18.791

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.497 -€ 7.536 -€ 7.460 -€ 7.437 -€ 7.344

Subsidiekosten mln. € -€ 15.752 -€ 15.496 -€ 15.318 -€ 15.323 -€ 15.183

Subsidieopbrengsten mln. € € 15.752 € 15.496 € 15.318 € 15.323 € 15.183

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 21.008€ 21.008€ 21.008€ 21.008 € 21.024€ 21.024€ 21.024€ 21.024 € 20.858€ 20.858€ 20.858€ 20.858 € 20.876€ 20.876€ 20.876€ 20.876 € 20.667€ 20.667€ 20.667€ 20.667

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 5.831€ 5.831€ 5.831€ 5.831 ----€ 5.480€ 5.480€ 5.480€ 5.480 ----€ 5.496€ 5.496€ 5.496€ 5.496 ----€ 5.489€ 5.489€ 5.489€ 5.489 ----€ 5.468€ 5.468€ 5.468€ 5.468

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 64 -€ 56 -€ 65 -€ 64 -€ 59

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 447€ 447€ 447€ 447 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 487€ 487€ 487€ 487 ----€ 557€ 557€ 557€ 557 ----€ 1.142€ 1.142€ 1.142€ 1.142

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 6.634€ 6.634€ 6.634€ 6.634 ----€ 6.833€ 6.833€ 6.833€ 6.833 ----€ 6.398€ 6.398€ 6.398€ 6.398 ----€ 6.509€ 6.509€ 6.509€ 6.509 ----€ 7.732€ 7.732€ 7.732€ 7.732

OntwikkelingOntwikkeling

Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking Lage discontovoet baten energieopwekking 

(4,5%)(4,5%)(4,5%)(4,5%)
eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € -€ 18.500 -€ 18.080 -€ 17.411 -€ 17.243 -€ 17.534

Exploitatiekosten mln. € -€ 7.352 -€ 7.304 -€ 7.055 -€ 7.043 -€ 7.017

Subsidiekosten mln. € -€ 14.825 -€ 14.513 -€ 13.873 -€ 13.703 -€ 13.949

Subsidieopbrengsten mln. € € 14.825 € 14.513 € 13.873 € 13.703 € 13.949

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 20.738€ 20.738€ 20.738€ 20.738 € 20.488€ 20.488€ 20.488€ 20.488 € 19.833€ 19.833€ 19.833€ 19.833 € 19.816€ 19.816€ 19.816€ 19.816 € 19.883€ 19.883€ 19.883€ 19.883

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 5.114€ 5.114€ 5.114€ 5.114 ----€ 4.895€ 4.895€ 4.895€ 4.895 ----€ 4.632€ 4.632€ 4.632€ 4.632 ----€ 4.471€ 4.471€ 4.471€ 4.471 ----€ 4.668€ 4.668€ 4.668€ 4.668

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € -€ 72 -€ 49 -€ 72 -€ 66 -€ 55

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 459€ 459€ 459€ 459 ----€ 941€ 941€ 941€ 941 ----€ 530€ 530€ 530€ 530 ----€ 596€ 596€ 596€ 596 ----€ 1.146€ 1.146€ 1.146€ 1.146

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157 -€ 157

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 356€ 356€ 356€ 356 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 416€ 416€ 416€ 416 ----€ 463€ 463€ 463€ 463 ----€ 1.121€ 1.121€ 1.121€ 1.121

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 5.929€ 5.929€ 5.929€ 5.929 ----€ 6.247€ 6.247€ 6.247€ 6.247 ----€ 5.578€ 5.578€ 5.578€ 5.578 ----€ 5.530€ 5.530€ 5.530€ 5.530 ----€ 6.935€ 6.935€ 6.935€ 6.935



Eenamlige aanlegEenamlige aanlegEenamlige aanlegEenamlige aanleg eenheideenheideenheideenheid Variant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basisVariant 2b basis Variant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basisVariant 3b basis Variant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basisVariant 4b basis Variant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basisVariant 5b basis Variant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basisVariant 6b basis

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 14.510€ 14.510€ 14.510€ 14.510 ----€ 14.244€ 14.244€ 14.244€ 14.244 ----€ 14.161€ 14.161€ 14.161€ 14.161 ----€ 14.189€ 14.189€ 14.189€ 14.189 ----€ 14.083€ 14.083€ 14.083€ 14.083

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.505€ 5.505€ 5.505€ 5.505 ----€ 5.534€ 5.534€ 5.534€ 5.534 ----€ 5.477€ 5.477€ 5.477€ 5.477 ----€ 5.461€ 5.461€ 5.461€ 5.461 ----€ 5.393€ 5.393€ 5.393€ 5.393

Subsidiekosten mln. € -€ 13.844 -€ 13.621 -€ 13.462 -€ 13.468 -€ 13.350

Subsidieopbrengsten mln. € € 13.844 € 13.621 € 13.462 € 13.468 € 13.350

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 10.987€ 10.987€ 10.987€ 10.987 € 10.995€ 10.995€ 10.995€ 10.995 € 10.907€ 10.907€ 10.907€ 10.907 € 10.916€ 10.916€ 10.916€ 10.916 € 10.808€ 10.808€ 10.808€ 10.808

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.028€ 9.028€ 9.028€ 9.028 ----€ 8.783€ 8.783€ 8.783€ 8.783 ----€ 8.731€ 8.731€ 8.731€ 8.731 ----€ 8.733€ 8.733€ 8.733€ 8.733 ----€ 8.669€ 8.669€ 8.669€ 8.669

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 572 -€ 100 -€ 89 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 44€ 44€ 44€ 44 ----€ 38€ 38€ 38€ 38 ----€ 44€ 44€ 44€ 44 ----€ 43€ 43€ 43€ 43 ----€ 40€ 40€ 40€ 40

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 1 -€ 2 € 0 € 0 € 0

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 426€ 426€ 426€ 426 ----€ 923€ 923€ 923€ 923 ----€ 465€ 465€ 465€ 465 ----€ 536€ 536€ 536€ 536 ----€ 1.122€ 1.122€ 1.122€ 1.122

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107 ----€ 107€ 107€ 107€ 107

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 6 17 15 9

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 25 27 19 19 29

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 305€ 305€ 305€ 305 ----€ 361€ 361€ 361€ 361 ----€ 365€ 365€ 365€ 365 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 1.071€ 1.071€ 1.071€ 1.071

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.758€ 9.758€ 9.758€ 9.758 ----€ 10.067€ 10.067€ 10.067€ 10.067 ----€ 9.561€ 9.561€ 9.561€ 9.561 ----€ 9.681€ 9.681€ 9.681€ 9.681 ----€ 10.862€ 10.862€ 10.862€ 10.862

OntwikkelingOntwikkeling

Eenamlige aanlegEenamlige aanlegEenamlige aanlegEenamlige aanleg eenheideenheideenheideenheid Variant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontwVariant 2b ontw Variant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontwVariant 3b ontw Variant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontwVariant 4b ontw Variant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontwVariant 5b ontw Variant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontwVariant 6b ontw

Directe effecten
Aanlegkosten mln. € ----€ 13.846€ 13.846€ 13.846€ 13.846 ----€ 13.542€ 13.542€ 13.542€ 13.542 ----€ 13.013€ 13.013€ 13.013€ 13.013 ----€ 12.884€ 12.884€ 12.884€ 12.884 ----€ 13.104€ 13.104€ 13.104€ 13.104

Exploitatiekosten mln. € ----€ 5.399€ 5.399€ 5.399€ 5.399 ----€ 5.365€ 5.365€ 5.365€ 5.365 ----€ 5.183€ 5.183€ 5.183€ 5.183 ----€ 5.175€ 5.175€ 5.175€ 5.175 ----€ 5.156€ 5.156€ 5.156€ 5.156

Subsidiekosten mln. € -€ 13.036 -€ 12.767 -€ 12.216 -€ 12.070 -€ 12.285

Subsidieopbrengsten mln. € € 13.036 € 12.767 € 12.216 € 12.070 € 12.285

Exploitatieopbrengsten (excl. subsidie) mln. € € 10.844€ 10.844€ 10.844€ 10.844 € 10.716€ 10.716€ 10.716€ 10.716 € 10.377€ 10.377€ 10.377€ 10.377 € 10.369€ 10.369€ 10.369€ 10.369 € 10.402€ 10.402€ 10.402€ 10.402

Knelpunten ronde 2 verleende vergunningen Aantal 0 6 1 0 0

Saldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effectenSaldo directe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 8.401€ 8.401€ 8.401€ 8.401 ----€ 8.191€ 8.191€ 8.191€ 8.191 ----€ 7.819€ 7.819€ 7.819€ 7.819 ----€ 7.690€ 7.690€ 7.690€ 7.690 ----€ 7.857€ 7.857€ 7.857€ 7.857

Indirecte effecten
Bereikbaarheid helicopterplatforms mln. € -PM -PM -PM -PM -PM

Niet te winnen olie en gasvoorraden mln. € -€ 138 -€ 574 -€ 128 -€ 117 -€ 28

Scheepvaart omvaren mln. € -€ 236 -€ 285 -€ 295 -€ 322 -€ 930

Scheepvaart veiligheid mln. € ----€ 49€ 49€ 49€ 49 ----€ 33€ 33€ 33€ 33 ----€ 49€ 49€ 49€ 49 ----€ 45€ 45€ 45€ 45 ----€ 37€ 37€ 37€ 37

Havens mln. € -€ 5 -€ 25 -€ 25 -€ 80 -€ 123

Zandwinning mln. € -€ 6 -€ 5 -€ 8 -€ 8 -€ 8

Visserij mln. € ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 1€ 1€ 1€ 1 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 2€ 2€ 2€ 2 ----€ 1€ 1€ 1€ 1

Radarverstoring Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Recreatie Kwalitatief PM PM PM PM PM

Saldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effectenSaldo indirecte effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 435€ 435€ 435€ 435 ----€ 924€ 924€ 924€ 924 ----€ 506€ 506€ 506€ 506 ----€ 574€ 574€ 574€ 574 ----€ 1.127€ 1.127€ 1.127€ 1.127

Externe effecten
CO2 uitstoot bij aanleg mln. € -€ 107 -€ 107 -€ 107 -€ 107 -€ 107

Uitstoot bij omvaren mln. € -€ 198 -€ 254 -€ 258 -€ 306 -€ 964

Ecologie: Mantelmeeuw Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Trekvogels Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Vislarven Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Zeehonden Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Ecologie: Overige zeezoogdieren Kwalitatief -PM -PM -PM -PM -PM

Vrij zicht: lengte windparken op de 12 mijlsgrens km 3 3 6 9 3

Vrij zicht: lengte windparken binnen de 12 mijlszone km 35 35 42 41 44

Saldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effectenSaldo externe effecten mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 305€ 305€ 305€ 305 ----€ 361€ 361€ 361€ 361 ----€ 365€ 365€ 365€ 365 ----€ 412€ 412€ 412€ 412 ----€ 1.071€ 1.071€ 1.071€ 1.071

Totaal saldoTotaal saldoTotaal saldoTotaal saldo mln. mln. mln. mln. €€€€ ----€ 9.142€ 9.142€ 9.142€ 9.142 ----€ 9.476€ 9.476€ 9.476€ 9.476 ----€ 8.690€ 8.690€ 8.690€ 8.690 ----€ 8.676€ 8.676€ 8.676€ 8.676 ----€ 10.055€ 10.055€ 10.055€ 10.055


