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Υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ολλανδία. 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 22-24/10/2018 τ.ε. στο Άμστερνταμ η Έκθεση ‘Offshore Energy 

Exhibition & Conference 2018’ η οποία αφορούσε στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας κατά την οποία εταιρείες aαπό διάφορες χώρες παρουσίασαν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το τριήμερο πρόγραμμα, με πλήθος συνεδριών, κάλυψε 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον κλάδο, την προστασία 

και την ενεργειακή ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την κερδοφορία και χρηματοδότηση 

των αιολικών πάρκων, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τους τρόπους μείωσης του κόστους 

των ανεμογεννητριών, την τεχνολογική καινοτομία, τις στρατηγικές προκλήσεις. Ο 

αριθμός των εκθετών ανήλθαν σε περίπου 600 ενώ εκτιμάται ότι την εν λόγω  Έκθεση 

επισκέφθηκαν 12.500 επισκέπτες από 90 χώρες. Το πρόγραμμα της Έκθεσης με την 

αναλυτική θεματολογία των συνεδριών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  

https://www.offshore-energy.biz/program-

4?date=&type=&category=&pricing=&search=&sorting=undefined&active=42 

Θα πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με την ανωτέρω Έκθεση ότι ο τομέας της υπεράκτιας 

παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι πολύ σημαντικός στην Ολλανδία. Η υπεράκτια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 ήταν 1.130 εκ. kwh (σε σύνολο 7. 550 εκ. kwh) 

ενώ το 2016 ήταν 2.269 εκ. kwh (σε σύνολο 8.170 εκ. kwh) και το 2017 ήταν 3.700 kwh 

(σε σύνολο 10.569 kwh).  

Στην Εθνική Συμφωνία Ενέργειας της Ολλανδίας, το 2013, η ολλανδική κυβέρνηση, η 

ολλανδική βιομηχανική ένωση, οι εργοδότες, τα συνδικάτα και οι ΜΚΟ συμφώνησαν ότι 

το 16% της ενέργειας πρέπει να παραχθεί με βιώσιμο τρόπο μέχρι το 2023. Όλες οι 

διαθέσιμες πηγές βιώσιμης ενέργειας είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου 

και η υπεράκτια αιολική ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Ολλανδία ήταν μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που ολοκλήρωσαν υπεράκτια 

αιολικά πάρκα. Τα δύο πρώτα, Egmond aan Zee (2007) και Prinses Amalia (2008), έχουν 

συνολική χωρητικότητα 228 MW. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για την επέκταση της 

δυναμικότητας η οποία επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 με το έργο Luchterduinen 

που αποτελείται από 43 τουρμπίνες με συνδυασμένη ισχύ 129 MW. Ο Gemini, 85 χιλ. 

βόρεια της Ολλανδίας, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2017 με εγκατεστημένη ισχύ 600 

MW. Επιπλέον, το έργο ‘in-shore’ «Westermeerwind» πραγματοποιήθηκε το 2016 στη 

λίμνη IJsselmeer και έχει χωρητικότητα 100MW. 

Το 2015, το ολλανδικό κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο για την αιολική ενέργεια ανοικτής 

θάλασσας, ο οποίος ρυθμίζει τα της αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας που 

αναφέρονται στην Εθνική Συμφωνία Ενέργειας. Το 2016 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 

διαγωνισμός. Οι επιχορηγήσεις και οι άδειες για τις περιοχές αιολικής ενέργειας Borssele I 

και II απονεμήθηκαν στην DONG Energy. 

Η ολλανδική κυβέρνηση προσφέρει μια ποικιλία ανταγωνιστικών κινήτρων για την τόνωση 

της ενεργειακής καινοτομίας και την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, η Ολλανδία έχει ενισχύσει την θέση της στην έρευνα και 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα στην τεχνολογία ανεμογεννητριών. 

Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από στρατηγικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, όπως η Top Consortium for Offshore Winds 

https://www.offshore-energy.biz/program-4?date=&type=&category=&pricing=&search=&sorting=undefined&active=42
https://www.offshore-energy.biz/program-4?date=&type=&category=&pricing=&search=&sorting=undefined&active=42
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(TKI Wind op Zee), το Κέντρο Ερευνών Ενέργειας (ECN) και το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Delft - ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της βιώσιμης 

ενέργειας παγκοσμίως. 

Το Offshore Wind Program λειτουργεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας Stimulation of 

Sustainable Energy Production (SDE+) που αποτελεί ένα μηχανισμό παροχής κινήτρων με 

μορφή επιδοτήσεων που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανώσεις (μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα) για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ολλανδία. Σύμφωνα με 

το SDE + για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, η τιμή για την παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια υπόκειται σε ένα όριο, παρέχοντας ένα βασικό ποσό για τον υπολογισμό της 

επιδότησης που θα εισπραχθεί. Οι εταιρείες καλούνται να υποβάλουν προσφορές για έργα 

σε κάθε διαγωνισμό, με τη χαμηλότερη τιμή να πληροί όλες τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών κερδίζοντας τόσο μια 15ετή επιχορήγηση SDE + όσο και 30ετή άδεια 

κατασκευής και λειτουργίας του σχετικού αιολικού πάρκου. 

 

Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι προσφορές για τις ζώνες αιολικών πάρκων που θα 

κατασκευαστούν. Περιλαμβάνει επίσης τις ζώνες αιολικών πάρκων για τις οποίες θα 

ζητούνται προσφορές στο μέλλον. 

 

 

 2015: Borssele Wind Farm Zone, Sites I and II: 752 MW. 

 2016: Borssele Wind Farm Zone, Sites III and IV: 731.5 MW. 

 2017: Hollandse Kust Zuid Wind Farm Zone, Sites I and II: 740 MW. 

 2017: Borssele Wind Farm Zone, Innovation Site V: 19 MW. 

 2018: Hollandse Kust (Zuid) Wind Farm Zone Sites III and IV: 700 MW.  

 2019: Hollandse Kust Noord Wind Farm Zone, Site V: 700 MW 

 2021: Wind Farm Zone Hollandse Kust (west): 1400 MW. 

 2022: Wind Farm Zone north of the Wadden Islands: 700 MW. 

 2023 – 2026: Wind Farm Zone IJmuiden Ver: 4000 MW. 

 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 

Ολλανδίας, ‘Εστίαση στο κόστος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας’, η τιμή της παραγωγής 

ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες στη θάλασσα αναμένεται να μειωθεί θεαματικά. 

Ωστόσο, τα αιολικά πάρκα ανοικτής θάλασσας χωρίς επιδοτήσεις δεν θα είναι ακόμη 

γεγονός. Ο έλεγχος αυτός του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκλήθηκε από ισχυρισμούς του 

Υπουργού Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής ότι το κόστος της υπεράκτιας αιολικής 

ενέργειας θα πέσει ταχύτερα και περισσότερο από το αναμενόμενο και ότι τα πρώτα 

αιολικά πάρκα στον κόσμο που πρόκειται να κατασκευαστούν χωρίς επιδότηση θα 

κατασκευαστούν στις ακτές της Ολλανδίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διερεύνησε αν οι 

ισχυρισμοί αυτοί ήταν αληθινοί. Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η φιλοδοξία μείωσης του 

κόστους της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας κατά 40% μεταξύ 2013 και 2023 ήταν εφικτή. 

Το κόστος που αναφέρθηκε στο διαγωνισμό για το αιολικό πάρκο Hollandse Kust (zuid), 

το οποίο απονεμήθηκε φέτος και πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το 2022, είναι 70% 

χαμηλότερο από το εκτιμώμενο το 2013. Ωστόσο, χωρίς επιδοτήσεις, οι υπεράκτιες 

αιολικές μονάδες δεν μπορούν να παρέχουν ενέργεια στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη επιχορηγώντας το 

κόστος σύνδεσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα στα ανοικτά των ολλανδικών ακτών που θα τεθούν σε ισχύ το 

2022 δεν θα είναι επομένως τα «πρώτα αιολικά πάρκα στον κόσμο που θα 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sde/offshore-wind-energy/borssele-wind-farm-sites-i-ii
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sde/offshore-wind-energy/borssele-wind-farm-sites-iii-iv
https://english.rvo.nl/hollandse-kust-zuid-wind-farm-zone
https://english.rvo.nl/borssele-wind-farm-site-v-innovation-site
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sde/offshore-wind-energy/hollandse-kust-zuid-wind-farm-zone-sites-iii-and-iv
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κατασκευαστούν χωρίς επιδότηση», όπως ανέφερε  ο Υπουργός Οικονομίας και 

Κλιματικής Πολιτικής στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο τ.ε. 

Η ολλανδική βιομηχανία αιολικής ενέργειας καλύπτει την ανάπτυξη και τη διαχείριση 

αιολικών πάρκων καθώς και την κατασκευή και προμήθεια εξαρτημάτων 

ανεμογεννητριών, την Ε & Α, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για το περιβάλλον, την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Ολλανδία βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επιτύχει τις 

μέγιστες επιδόσεις στην παγκόσμια υπεράκτια αιολική βιομηχανία. Με μακρά εμπειρία 

στην υπεράκτια ενεργειακή βιομηχανία είναι ήδη ένα κέντρο αναγνωρισμένης 

τεχνογνωσίας στον τομέα. Αναμένεται ότι θα διατηρήσει αυτή τη θέση στην υπεράκτια 

αιολική ενέργεια και οι ολλανδικές εταιρείες με την γνώση και την εμπειρία τους θα 

μπορούν να αναπτύσσονται σε κάθε υπεράκτιο αιολικό πάρκο σε όλο τον κόσμο.  
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Wind energy; electricity production, capacity and supply of wind by month 
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2015 7550 6420 1130 1031 986 1387 3391 3034 357 7907 6953 954 

 
2016 8170 5901 2269 827 794 928 4257 3300 957 10607 7663 2944 

 
2017** 10569 6869 3700 1006 908 1257 4202 3245 957 10548 7605 2944 

 2018 

Januar

y* 1394 967 428 . . . . . . . . . 

 2018 

Februa

ry* 932 618 314 . . . . . . . . . 

 2018 

March

* 1069 739 330 . . . . . . . . . 

 2018 

April* 779 488 292 . . . . . . . . . 

 2018 

May* 627 395 232 . . . . . . . . . 

 2018 

June* 571 370 201 . . . . . . . . . 

 2018 

July* 424 294 130 . . . . . . . . . 

 2018 

August

* 591 374 216 . . . . . . . . . 

 
Source: CBS 

             


