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Kapotte kabels blijken achilleshiel van offshorewindparken

Honderdenmiljoenenschade
bijwindmolensopzee

Bert vanDijk
Amsterdam

Technische problemen bij de aanleg van
windparken op zee in Europa leiden tot
honderden miljoenen euro’s schade per
jaar. Het gaat vooral om problemen met
kabels. Zowel exploitanten, netbeheerders
als consumenten zijn daarvan de dupe. De
exploitanten lopen inkomstenmis, denet
beheerdersmoeten de exploitanten deels
compenseren en de consumenten krijgen
de rekening doorgeschoven door de net
beheerders.

VoorNederlandzijnderisico’svandeaan
legvanoffshorewindparkenrelevant.Neder
land staat aan de vooravond van een grote
uitrolvanoffshorewindparkenindekomen
dedecennia.Tot2023zijnervijfwindparken
gepland voor deNederlandse kust en in de
periodena2023moetenernogzevenwind
parken in zeebij komen.

Alleenal indewaterenvoordeDuitsekust
hebben tot 2014 acht windparken proble
menondervondenbijdeaansluitingophet
elektriciteitsnet,zoblijktuitonderzoekvan
deuniversiteitHertieSchoolofGovernance
uit2015.Doordevertragingkondendewind
energiebedrijveneentijd langgeenstroom
leveren.Daardoor liepenzegezamenlijk in
komstenvanmeerdan€1mrdmis.Voordie
schadezijnzeconformdeDuitsewetgecom
penseerddoordenetbeheerders,waaronder
hetNederlandseTennet.
De netbeheerders op hun beurt hebben

diekostendoorberekendaandeconsument.
Ookna 2014waren er problemen.DeDuit

Turbines voor de Nederlandse kust. Met name problemenmet kabels zorgen voor schade bij windparken op zee. FOTO: HH

se consument betaalde vorig jaar opnieuw
ruim€163mln en voor dit jaar verwachten
denetbeheerderseenbedragvan€243mln
aanwindparkexploitantentemoetenuitke
rendoorproblemenmetdeaansluitingvan
dewindparken.

Hoewel de bedragen in absolute termen
groot zijn, zijn de compensatiebetalingen
volgens Tennet, een van de vier netbeheer
ders inDuitsland, nog geen1%vande tota
le investeringskosten vandewindparken.
Het Deense Dong, ’s werelds grootste

windenergiebedrijf,was in2016eenvande
belangrijkste gedupeerden in Duitsland.
Een defect aan een kabel bij het windpark
GodeWindtennoordenvanDuitslandheeft

tot een last voor het bedrijf geleid van om
gerekend tientallenmiljoenen euro’s. Dat
is na compensatie van 90%.De totale scha
debelooptderhalveenkelehonderdenmil
joeneneuro’s.

VolgenseenwoordvoerdervanDongistij
dens een test een kabel van de netaanslui
tingherhaaldelijkuitgevallen.Hetpark ligt
al sinds 7 november helemaal stil. Netbe
heerderTennet,dieverantwoordelijk isvoor
deaansluitingvanhetwindparkophetDuit
senet, verwachtdatdekabelvolgendeweek
gerepareerd is.
Ook bij de grote windparken Anholt en

Horns Rev 2 inDenemarken en de parken
Bard en Riffgat in Duitsland waren er de
afgelopen jaren aanzienlijke technische
problemen.

Het aantal verzekeringsclaims in de sec
torneemtde laatste jarensterk toe, consta
teertRobertBatesvanGCubeUnderwriting,
een grote Britse verzekeraar vanduurzame
energieprojecten. ‘Indeafgelopentienjaar
hebbenweeengrote stijginggezienvanzo
wel de ernst als de frequentie van claims in
offshorewind’, aldusBates.

Problemenmetkabelszijngoedvoorver
reweghetgrootstedeelvanalleverzekerings
claims, constateert de verzekeraar. ‘In het
licht van de ernst van recente incidenten,
zullendetotaleclaimsover2016waarschijn
lijk in de honderdenmiljoenen euro’s lo
pen’,aldusBatesvanGCubeUnderwriting.
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Na 2023moeten er nog zeven
windparken voor de Neder-
landse kust bij komen.

Tot 2023 zijn er vijf nieuwe
windparken gepland voor de
Nederlandse kust.
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