
Jeroen Boerkamps

Hoe realiseer ik mijn (grote) windpark?

Kunnen grote windenergieprojecten wel doorgaan nu er druk 
staat op de prijzen, levering, toeleveranciers en zekerheid bij 

turbineleveranciers?

Er komen andere prijsscenario’s wanneer projecten vertraging 
oplopen, bijvoorbeeld wanneer contracten verlopen.

Hoe gaan we daar mee om?
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Haalbaarheid

We onderzoeken alle ruimtelijke, 

politieke en financiële aspecten die 

nodig zijn voor de realisatie van een 

windenergieproject.

Wat wij doen

(Her)ontwikkeling

Green Trust kan u adviseren en ondersteunen 

bij o.a.: grondovereenkomsten,  

vergunningen, m.e.r.-procedures, 

stakeholdermanagement en participatie. 

Engineering

Wij hebben de technische en civieltechnische 

knowhow in huis om een optimale 

parklayout en technisch ontwerp te maken.

Contractering & Financiering

Green Trust kan u optimaal 

ondersteunen met eigen 

contractvormen en uitgebreide kennis 

over projectfinanciering.

Bouw

We zijn ervaren in het bouwen van 

windparken in binnen- en buitenland. Ons 

doel is het veilig en op tijd opleveren van 

uw windpark.

Operationeel management

Een windpark optimaal, maar wel veilig 

laten draaien? Daar kan Green Trust u in 

ondersteunen.
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Onze mensen 3



Green Trust is betrokken bij veel
grote projecten in Nederland

•NOP Agrowind

•Windpark Kreekraksluis

•Windcollectief Wieringermeer

•Windpark Krammer

•Windpark Zeewolde

•Kroningswind
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Contractvorming:

balanceren tussen zekerheid en flexibiliteit



Typische kenmerken van windturbinecontracten
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Wat wil de klant? Wat wil de fabrikant? Resultaat, meestal…

Zekerheid over prijzen en 
loyaliteit fabrikant

Offerte: kort geldig
Exclusiviteit

“Notice to Proceed”
Indexatie prijzen
Prijsvoorbehoud

Financierbaar contract
Exclusief tot datum X
Prijs vast tot datum Y

(ruim ná financial close)
Daarna indexatie

Kwaliteitseisen vastleggen
Duidelijke afspraken over 

bouwproces

Standaard product leveren
met zo min mogelijk interventie

door klant

Fidic Yellow contract met 
Particular Conditions

Contractor’s Proposal conform 
Employer’s Requirements
Op elkaar afstemmen bij

contractvorming én uitvoering!

Vaste levertermijn
Variabele levertermijn,

volgt uit productieplanning
Levertermijn vast

tot datum Z



Wat is er anders bij grote projecten in Nederland?

•Veel groter projectteam, veel meer afstemming en interfaces, langere doorlooptijd

•Kleine details, grote gevolgen: kEUR per WTG --> mEUR per project

•Alle issues van een groot projectgebied bij elkaar

•Onoverzichtelijke, veelkoppige draak van conflicterende issues. Past niet in je hoofd, 
past niet in Excel lijstjes: gebruik bijvoorbeeld systems engineering

•Planningseisen SDE, vergunningen, levertijden

•Conflicterend, complex en verstoringsgevoelig: herplannen, herplannen, …
•Veel bouwploegen nodig: beschikbaar?

•Financiering: hogere eisen aan project, meer werk

•Minder flexibiliteit door grote impact wijzigingen

•Grotere druk markt om het project te verkopen: issue in aanloop naar bouw

•Burnouts in projectteams
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Is dit geen negatieve economy of scale?



Groot project: impact op contractkenmerken
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Wat wil de klant?
Wat wil de 
fabrikant?

Resultaat, 
meestal…

Grote projecten

Zo lang mogelijk zekerheid
over prijzen

Offerte: kort geldig
Exclusiviteit

“Notice to Proceed”
Indexatie prijzen
Prijsvoorbehoud

Financierbaar contract
Exclusief tot datum X
Prijs vast tot datum Y

(ruim ná financial close)
Daarna indexatie

Contract en prijs kort
vast:

Meer afbreukrisico

Kwaliteitseisen vastleggen
Duidelijke afspraken over 

bouwproces

Standaard product leveren
met zo min mogelijk
interventie door klant

Fidic Yellow contract met 
Particular Conditions

Contractor’s Proposal 
conform Employer’s 

Requirements
Op elkaar afstemmen bij

contractvorming!

Lange, gedetailleerde
onderhandelingen

met meerdere teams

Vaste levertermijn
Variabele levertijd,

volgt uit productieplanning
Levertermijn vast

tot datum Z

Gefaseerde afroep
contract door 
projectissues

Is dit geen negatieve economy of scale?



Projectrisico’s: wat kan er nu verkeerd gaan?
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Risico’s in de huidige markt (1)
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Risico Gevolg Beheersmaatregel?

Te weinig financieel
gezonde

fabrikanten

Slechtere financierbaarheid
Weinig opties

Grote vertraging bij uitloop
planning

Hogere prijzen
Reorganisaties

Issues capaciteit en kwaliteit

Extra zekerheden
Alternatieven hebben

Nieuwe partijen (track record?)
Accepteren dat het moet zoals het 

gaat?

Sterk dalende
subsidies & lage
stroomprijzen

Laag rendement
Meer eigen vermogen

Geen ruimte voor tegenvallers

Nog scherpere prijzen?
Realistische SDE++ tarieven

Grotere windturbines vergunnen

Hoogtebeperkingen
lokale overheden, 

focus op zon

Geen business case en straks ook
weinig projecten?

Blijven praten met lokale
beleidsmakers



Risico’s in de huidige markt (2)
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Risico Gevolg Beheersmaatregel?

Snelle groei
afmetingen

windturbines

Doorlooptijd certificering lang
Issues met financiering, kwaliteit

en planning

Transportproblemen bladen

Dilemma: conservatief kiezen of 
meer tijd nemen?

Speciale trailers. Zeppelins?
RDW: regels aanpassen

Hoge werkdruk bij
NL aannemers en 

netbeheerders

Levertijden lang
Prijzen hoog

Voorwaarden matig

Tijdig aanbesteden, parallel met 
windturbines

Buitenlandse aannemers

Tekort aan 
adviseurs in 
windmarkt

Kwaliteitsrisico’s
Vertraging

Frustratie/stress

Tijdig inhuren
Extra mensen opleiden

Standaardiseren
Buitenlandse adviseurs



Voorwaarden voor een succesvol (groot) project in Nederland

• Algemeen: simpel is beter! (projectstructuur, vergunningen, grondovereenkomsten…)

• Vergunningen

•Zoveel mogelijk ruimte in duur en afmetingen; anders geen business case?
•Voorkom complexe en onuitvoerbare eisen

•Niet té scherpe SDE++ tarieven en financierbare PPA

•Neem de tijd, als je die hebt, voor voorbereiding en aanbesteding. Haastige spoed…

• Betrek tijdig stakeholders, adviseurs en leveranciers

•Maak een goed plan en houd je daar zoveel mogelijk aan

• Toets projectstructuur vroegtijdig bij banken. Langere levensduur: langere financiering?

•Geen onderhandeling zonder alternatief

• Ben scherp op de kosten, business case wordt krapper

• Bereid je voor op tegenvallers (tijd, geld, kwaliteit) in proces tot financial close, en daarna
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Stationsweg 6

6861 EG Oosterbeek

The Netherlands

T +31 (0)26 339 28 92

E info@greentrust.nl

www.greentrust.nl

Vragen?


