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Tweede Kamer opent deuren voor 

meer offshore wind in 2023 
Wind op zee is enorm in kostprijs gedaald en zou 

daarom volgens de Tweede Kamer tot speerpunt van 

het Nederlandse energiebeleid gemaakt moeten 

worden. Vrijdag 14 februari heeft de Tweede Kamer een 

aantal moties aangenomen die de ambities van de 

Kamer op dit gebied benadrukken. De drie 

belangrijkste moties zijn de volgende:  

 de regering dient zo snel mogelijk een onderzoek 

te doen naar de mogelijkheden voor een extra 

windpark op zee voor 2023, bovenop de in het 

Energieakkoord afgesproken ontwikkeling van 

3500MW extra windenergie op zee voor 2023; 

 bij het onderzoeken van nieuwe zoekgebieden voor 

de realisatie van nieuwe windparken op zee, dient 

ook de optie meegenomen te worden om grotere 

gebieden in één keer aan te besteden; en 

 de Kamer heeft de regering gevraagd een 

geloofwaardig tussendoel te stellen voor de 

hoeveelheid duurzame energie in 2030, met als 

minimum 30% duurzame energie in dat jaar. 

Minister Kamp gaf tijdens de bespreking van de moties 

echter aan dat deze haaks staan op de afspraken in het 

Energieakkoord. 

 

 

 

 

 

Energieakkoord  

In 2013 is in Nederland het Energieakkoord tussen 

overheid en marktpartijen afgesloten, waarin is afgesproken 

dat in 2023 op de Noordzee 4450MW windenergie 

gerealiseerd moet zijn. Hiervan is tot op heden bijna 

1000MW verwezenlijkt. Daarnaast zijn er voor de 

resterende 3500MW op dit moment drie offshore 

windparken in ontwikkeling, namelijk Borssele (1400MW), 

Hollandse Kust Zuid (1400MW) en Hollandse Kust Noord 

(700MW). Deze windparken dienen voor 2023 operationeel 

te zijn en worden opgeleverd in jaarlijkse tranches van 

700MW. 

Reactie minister Kamp op moties 

De indieners van de eerste motie sluiten aan bij een oproep 

van Ed Nijpels (voorzitter borgingscommissie 

Energieakkoord). Bij de publicatie van de 

voortgangsrapportage over het Energieakkoord heeft hij 

namelijk voorgesteld om door te bouwen op het succes van 

wind op zee en nog voor 2023, bij bijvoorbeeld IJmuiden 

Ver, tot een extra windpark op zee te komen (IJmuiden Ver 

heeft ruimte voor 6600MW aan windenergie). Volgens 

minister Kamp valt te betwijfelen of dit haalbaar is: "Ik kan 

die vijf grootste windparken op zee ter wereld niet nog 

sneller realiseren dan ik nu doe. We zitten echt op het 

hoogste niveau." De minister meent dat de regering al het 

maximale doet voor de aanleg van nieuwe windparken. 

"Over een periode van vijf jaar, wordt er ieder jaar, voor de 
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laatste keer in 2019, een nieuw windpark van 700MW 

aanbesteed. Het laatste besluit in 2019 moet ertoe leiden 

dat dat laatste windpark in 2023 draait." In 2020 wil minister 

Kamp doorgaan met het aanbesteden van in ieder geval 

zeven nieuwe windparken van ieder 1000MW. Dat eerste 

park zal dan meteen aansluitend op 2023 in het jaar 2024 

gaan draaien. Minister Kamp: "Ik leg aan de Kamer voor 

dat ik dat ga doen en dan krijg ik een motie waarin staat dat 

ik een extra windpark in 2023 moet aanleggen. Wat moet ik 

daar nu mee? Als je 5x700 aanlegt en direct aansluitend 

7x1.000, wat is er dan nog niet goed genoeg? Dat is mij 

een raadsel." 

Met de tweede motie heeft Kamp weinig moeite, maar de 

meerwaarde ervan ziet hij ook niet. "In het Energieakkoord 

zijn behalve de 5x700MW ook andere gebieden 

aangewezen, waaronder IJmuiden Ver. De uitvoering 

hiervan zal vanaf 2024 van start gaan en hiermee is de 

periode 2024-2031 vastgelegd. De nieuwe zoekgebieden 

staan in grote lijnen vast en zijn ook al vastgelegd op 

kaarten. Om nu, in 2017, alweer nieuwe zoekgebieden te 

onderzoeken?" 

Van de derde motie heeft Kamp eerder aangegeven dit niet 

te kunnen of willen regelen. Een belangrijke doelstelling 

van het Energieakkoord is de reductie van CO2-emissie. 

De Kamer vraagt met de motie het tegenovergestelde te 

doen, namelijk na 2023 dit beleid niet met één, maar met 

drie doelstellingen voort te zetten: naast de doelstelling van 

reductie van CO2-emissie, ook een doelstelling voor 

energiebesparing en een voor duurzame energie. Volgens 

Kamp leiden de drie verschillende doelen er niet toe dat op 

de meest efficiënte manier tegen de laagste kosten het 

uiteindelijke doel bereikt wordt. Kamp: "Het doel is 

klimaatbeheersing. Je moet er dan voor zorgen dat er 

minder broeikasgassen zijn, dus minder CO2-emissie. Door 

op CO2-emissie te sturen, kun je optimaal zorgen voor 

energiebesparing en voor duurzame energie. Wat hier 

wordt gevraagd, namelijk om het anders te doen en niet 

alleen te sturen op CO2-reductie, is tegengesteld aan wat 

er in het Energieakkoord staat." 

Afsluitende opmerkingen 

De aangenomen moties bieden ruimte voor een uitbreiding 

van de huidige targets voor de opwekking van windenergie 

op zee in Nederland. De moties druisen echter in tegen de 

lijn die door de regering nog niet heel lang geleden in het 

Energieakkoord is ingezet. Minister Kamp heeft meerdere 

malen aangegeven niet (nu al) af te willen wijken van de 

afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Maar nu 

de moties zijn aangenomen zal Kamp hier toch op enigerlei 

wijze rekening mee moeten houden. Het is de vraag of en 

op welke wijze de moties door de regering uitgevoerd 

zullen worden. To be continued. 
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