
 
 

 
Persuitnodiging 
 
DEN HAAG – 24 oktober 2014 

 

Debat: de zin of onzin van windenergie op zee 
 
Onlangs ontstond ophef over het maatschappelijk nut van windenergie. De 

maatschappelijke baten zouden negatief zijn, terwijl ook geen milieuwinst te boeken zou 
zijn. Maar wat zegt die analyse van de maatschappelijke kosten en baten precies? Hoe er 

met de elektriciteitsprijs wordt gerekend of met de bespaarde CO2, blijkt zwaar aan te 

tikken. Tegelijkertijd is bekend dat windenergie op zee alleen rendabel is met een forse 
subsidie. En hoe zit het eigenlijk met de energiesubsidies in het algemeen, vallen die voor 

wind op zee te rechtvaardigen? 
 

Aanleiding voor het journaalitem ‘wind op zee heeft geen zin’ van 5 oktober jl. was het rapport van 
Decisio en Witteveen+Bos over de maatschappelijke afweging van windenergie op zee, binnen en buiten 

de 12-mijlszone. Daaruit blijkt dat de maatschappelijke kosten ruim vier miljard hoger zijn dan de baten. 

Het Centraal Planbureau refereerde in reactie daarop aan een studie uit 2005: kosten en baten van 
windenergie op zee zijn alleen redelijk in balans te brengen door gefaseerde uitvoering, én als er 

tegelijkertijd sprake is van een stringent internationaal klimaatbeleid. Zonder dat laatste ontstaat een 
waterbedeffect: CO2 die wind op zee hier uitspaart, wordt elders weer opgevuld. 

Op datzelfde moment verscheen een studie van Ecofys en CE Delft over mogelijkheden en beperkingen 

van maatschappelijke kosten- en batenanalyses rond windenergie op zee. Zij concluderen dat de wijze 
waarop met elektriciteits- en CO2-prijzen wordt gerekend van grote invloed is op de uitkomst. 

Tot slot is onlangs de studie verschenen van Ecofys naar subsidies op energie in Europa. De subsidie voor 
wind op zee wordt zodoende in een breder kader geplaatst. 

 
Over deze onderwerpen organiseert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) op 3 november 2014 

een debat met de samenstellers van de rapporten over windenergie, te weten: 

- Ruben Abma, Witteveen+Bos 
- Niels Hoefsloot, Decisio 

- David de Jager, Ecofys 
- Annemiek Verrips, Centraal Planbureau. 

 

Programma 3 november: 
15.15 - 15.30 Ontvangst 

15.30 - 16.45 Lezingen door bovengenoemde sprekers 
16.45 – 17.30 Debat 

17.30 – 19.30 Netwerkmoment 
 

Locatie: 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 te Den Haag 
 
  



 

 
Noot voor de redactie: 

 
Over het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) 

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI zet zich in voor het 
ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en draagt het belang uit van ingenieurs en 
techniek voor de samenleving. KIVI werkt met dit doel samen met het hoger onderwijs en de 
technologische industrie en in Europees verband met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs. 
 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich svp aan via marshareubsaet@kivi.nl. 
 

Voor meer informatie kunt u eveneens terecht bij 

Marsha Reubsaet 
Telefoon: 070 3919825 

E-mail: marshareubsaet@kivi.nl 
 

www.kivi.nl 


