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EPC of split contract?

De voor- en nadelen tijdens contractering en bouw van windparken

hands-on experience
in wind energy



Inhoud

1. BLIX

2. Projectcyclus

3. Wat is EPC, wat is split 

contract?

4. Voor- en nadelen EPC / split 

contract

5. Welke contractvormen?

6. WP Nieuw-Prinsenland

7. Resultaten & geleerde lessen

8. Visie BLIX op contract- en 

projectmanagement

2



BLIX Consultancy BV

Kernactiviteit - onafhankelijk adviesbureau in windenergie

- diensten in alle fasen, onshore en offshore

- actief in NL, BE, DU, VK en DK

- opgericht in 2009, nu 12 werknemers

Onze visie Wij willen bijdragen aan het versnellen van de

energietransitie. Vanuit onze kennis en ervaring met

windprojecten geven we strategisch advies en draaien

we mee in projectteams. We kennen de weg in board

rooms en op bouwsites.
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Klanten
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Content

Project Value

Project Risks

Return on investment
Permit & Grid Connection

Concession

Financial Close

Operation

construction
engineering, 

contracting, financing
development operation &

maintenance
feasibility
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Project cyclus



Constructie
Ontwerp, contractering, 

financiering
Ontwikkeling

Beheer &

onderhoudHaalbaarheid
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Diensten BLIX

• Locatie-

onderzoek 

• Analyse (milieu-) 

technische 

belemmeringen

• Opstellen 

financieel model

• Opstellen plan 

van aanpak 

ontwikkelfase

• Vergunning-

traject

• Begeleiden 

m.e.r.-procedure

• Communicatie

• Wegnemen 

belemmeringen

• Parkontwerp 

(civiel- en 

electra)

• Aanvraag SDE+

• Contractering

bodem-, golf- en 

windonderzoek 

(offshore)

• Contractstrategie en -

management

• Opstellen tenderdocs en 

technische specs

• Uitonderhandelen 

contracten 

• Aansturen design & 

engineering

• Opstellen QHSE plannen

• Due diligence

• Financiële modellering

• PPAs

• Verzekeringen

• Opstellen financiële 

contracten

• Bouw-

management

• Site supervisie

• V&G plannen 

• QA/QC

• Overname 

inspecties

• Claims 

management

• Opstellen O&M 

strategie

• Aansturing 

onderhoud / 

beheer

• Eindegarantie 

inspecties van 

windturbines

• Contract & 

projectmanage-

ment

grootschalige 

reparaties



Wat is EPC, wat is split contract?

Wat is EPC?
• Engineering, Procurement & 

Construction

• Aannemer volledig verantwoordelijk

Wat is split contract?
• Verdeling van scope in sub-scopes (lots)

• Opdrachtgever verantwoordelijk voor 

interface management

Lots worden vaak als volgt verdeeld:

1. Windturbine scope (TSA + SA)

2. Fundaties en civiele scope

3. Elektrische scope 
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Voor- en nadelen EPC / split contract
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- Eén contractpartij

- Geen interfaces, beter 

financierbaar

- Kleiner projectteam bij 

opdrachtgever

- Investeringskosten makkelijker in 

te schatten

- Het kan lastig zijn om voor complexe 

projecten één aannemer te vinden, 

die de hele scope aan kan

- Minder controle op projectplanning 

- Niet alle risico’s goed in beeld bij de 

opdrachtgever

- Potentieel hogere kosten omdat 

sommige EPC partijen de risico’s van 

het andere pakket slecht kunnen 

inschatten

- Op elk scope onderdeel een 

gespecialiseerde partij

- Risico’s belegd bij partij die ze het 

best managen kan

- Meer controle op interfaces en 

daarmee op de projectplanning

- Potentieel kostenvoordeel

- Extra kosten voor interface 

management

Voordelen Nadelen

EPC

Split

Contract



Welke contractvormen?

9

- Internationaal

- Zeer bekend in de sector

- Geschreven vanuit de aannemer

- Positie van The Engineer

- Stevige aanpassingen middels 

particular conditions nodig

- Geschreven vanuit de 

opdrachtgever

- Uitvraag vanuit vraag specificatie 

(voorlopig tot definitief ontwerp) 

biedt ruimte voor innovatieve 

oplossingen van aannemers

- De partij met de meeste ervaring 

(risicobeheersing) en meest 

vernieuwende ideeën komt 

bovendrijven

- Kostenvoordelen

- Nationaal

- Nog wat onbekend soms, maar wint 

snel terrein

Voordelen Nadelen

WTG scope: 

Fidic Yellow

BoP scope:

UAVgc



WP Nieuw-Prinsenland – De Basis
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Aanleggen zandpakket met drainage
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‘Met de voeten in de klei’



Ophogen van -1,5 naar +7,5 m NAP
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‘Met de voeten in de klei’



Vaste grond onder de voeten
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Eindresultaat



Resultaten en geleerde lessen

• Project opgeleverd binnen 

(krappe) planning

• Project opgeleverd binnen budget 

(op zeer lastige en uitdagende 

locatie)

• Wat ging goed:
• Goedkope innovatieve 

oplossing

• Risico- en raakvlakmanagement

• Samenwerking en 

communicatie

• Wat kan beter:
• Krappe planning -> 

ontwerpproces en uitvoering 

lopen deels parallel in plaats 

van na elkaar
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Visie BLIX op contract- & projectmanagement

• Inzet personen met meerdere 

competenties op kleine tot 

middelgrote projecten

• Max. 2 personen die alle 

processen beheersen & bewaken

• Projectleider met site manager

• Zo min mogelijk overdracht

• Effectieve inzet op:
- Projectmanagement

- Site-supervisie

- QA-management

- HSE

- Risico-, raakvlakmanagement

- Omgevingsmanagement

- Afname inspecties (windturbines)
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Albert van der Hem

albert@blix-bv.com

+31-6-13304177

Dank voor uw aandacht


