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Energietransitie: Minister Marghem bereidt de bouw van nieuwe 

windmolenparken op de Noordzee voor 

 

In overeenstemming met de interfederale energiestrategie zal de goedkeuring 

door de Ministerraad van de principenota rond de aanbesteding ‘offshore 

windmolenparken’ deze vrijdag de verdubbeling van de Belgische capaciteit 

mogelijk maken, dat is te zeggen 4 GW windenergie tegen 2030. 

Minister Marghem en Staatsecretaris Philippe De Backer brengen de 

energietransitie naar een hoger niveau en zorgen voor echte concurrentie 

tussen investeerders in groene energie. 

De ontwikkeling van offshore-windcapaciteit is een sleutelelement in de 

energietransitie in het algemeen en in de vervanging van kernenergie in het 

bijzonder. Deze capaciteit, die vanaf 2025 zal worden gebouwd, zal in 2030 een 

totale hoeveelheid elektriciteit produceren die overeenkomt met die van twee 

kernreactoren.  

Er zijn momenteel vier operationele parken, er zijn er twee in aanbouw en er 

zijn er drie gepland voor 2020. De voltooiing van deze laatste bouwfase van 

2,2 GW zal de federale regering in staat stellen haar verplichtingen na te komen 

met betrekking tot de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen 2020 die 

13% hernieuwbare energie in de energiemix beogen.  

Bovendien zal de lancering van de aanbesteding een beslissende bijdrage 

leveren aan de verwezenlijking van de komende Europese doelstellingen. Zo zal 

de minister tijdens de presentatie van de werkzaamheden van het NEKP 

(Nationaal Energie- en Klimaatplan) 2030 aan Europees Commissaris Cañete op 

4 september de evolutie van het Belgische traject en de ambitie van de 

federale regering onderstrepen. 
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Tijdens de onderhandelingen over de laatste parken in de afgelopen twee jaar 

hebben Minister Marghem en Staatssecretaris van de Noordzee De Backer na 

lange onderhandelingen het steunniveau gehalveerd en een besparing van 

5 miljard euro gerealiseerd ten opzichte van de vorige regering. De nieuwe 

aanbestedingsprocedure zal het mogelijk maken te evolueren naar een 

steunniveau dat dicht bij nul ligt. 

De implementatie van dit nieuwe beleid zal het mogelijk maken om de 

aanzienlijke ontwikkeling van hernieuwbare energie voort te zetten in 

overeenstemming met de milieuregelgeving en de Europese regels om de beste 

prijs voor bedrijven en huishoudens te garanderen. 
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