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Opdracht 

› Ontwerpen tenderregeling voor windpark Hollandse Kust 
(west), kavels VI en VII (2 x 700 MW) onder de 
gewijzigde Wet windenergie op zee:

– Welke procedure(s) toepassen en regels uitwerken?

– Vergunningsduur, vast te stellen in de kavelbesluiten (ten 
hoogste 40 jaar)

– Waarborgsom of de bankgarantie hoogte en voorwaarden

– Markttoets amendement: ‘Bij ministeriële regeling wordt, na 
overleg met Onze Minister van Financiën, bepaalt welke 
procedure of procedures worden toegepast. Voorafgaand 
aan de keuze welke procedure of procedures worden 
toegepast, onderzoekt Onze Minister de marktcondities. 
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Aandacht voor afspraken en ontwikkelingen:

– Klimaatakkoord C5.4.g.: Partijen onderzoeken – om de zekerheid van realisatie van de 
windparken te vergroten – met ingang van 2019 voorafgaand aan iedere tender de rentabiliteit 
van de businesscase voor wind op zee. Hier wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling 
van de vraag en de inpassing in het energiesysteem (bv. Koppeling met opslag of vraag). De 
Rijksoverheid gebruikt deze informatie voor de besluitvorming over de tendersystematiek. De 
resultaten van het onderzoek zullen ter beschikking worden gesteld aan ieder die geïnteresseerd 
is om op de tender in te schrijven. 

– Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet 
(stikstofreductie en natuurverbetering) en Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) Stikstofreductie en natuurverbetering

– Europeesrechtelijke aspecten op Nederlandse regels tot vergunningverlening 
windenergie op zee post periode 2015 – 2019

– Transparantie en gelijk speelveld

– Tweede Kamer informeren over stand van zaken uitrol windenergie op zee
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Voorlopig advies 
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› Tender zal plaatsvinden onder de nieuwe wet in de vorm van een vergelijkende 
toets.

– Nader te bepalen Europeesrechtelijke aspecten doorslaggevend voor wel of niet financieel bod 

– HKW kavelbesluiten VI en VII stellen levensduur op 35 jaar 

› Twee losse tenders van 700MW met verschillende regelingen parallel in planning:

– De een houdt tijdlijn opleverdatum Alpha 2024, Q1 aan en focust op ecologische innovatie

– De ander houdt tijdlijn opleverdatum Bèta 2026, Q1 aan en focust op systeemintegratie

› Waarborgsom € 70mln per kavel (zie Borssele)

› Stikstof AMvB toepassing wordt uitgewerkt in consultatie met stakeholders. Indien 
van toepassing wordt een verder afbouwpad in samenspraak met betrokkenen 
uitgewerkt, geen onderdeel van rangschikkingscriteria. 



Vervolgstappen
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› Verder uitwerken denkrichting i.s.m. stakeholders en experts

› Tweede ontwerp kavelbesluiten HKW VI en VII publiceren onder de nieuwe wet; 
35 jaar vergunningsduur + evt. stikstof AMvB (afhankelijk van stakeholder-
consultatietraject)

› Planmatig en inhoudelijk nauw afstemmen overige trajecten (stikstof, AMvB 
schadevergoeding Net op zee, ontwikkelkader, oplevering platform, vergunningen 
Net op zee (NOZ), Europeesrechtelijke aspecten)

› Concept tenderregeling publiceren (Q2) 

› Definitieve regeling publiceren (Q3)

› Opening tender (Q4)

› Sluiting tender (Q1, 2022)


