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INLEIDING 

Op 18 oktober 2021 ontving de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) 
van de nv Elia Transmission Belgium (hierna: Elia) het verzoek om een advies te verstrekken over het 
voorstel van uitbreiding van het Modular Offshore Grid, zoals bedoeld in artikel 6/4, § 2 van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Het voorstel van uitbreiding van het Modular Offshore Grid waarop dit advies betrekking heeft, is 
bijgevoegd in bijlage aan dit advies. Dit voorstel bevat drie varianten waaronder de eilandvariant. 

Dit advies wordt geformuleerd nadat de Ministerraad het principe van aansluiting van windenergie 
vanuit de Prinses Elisabethzone via een energie-eiland gevalideerd heeft op 15 oktober 2021. 

Het directiecomité van de CREG keurde dit advies goed via schriftelijke procedure op 
26 november 2021. 

1. ANTECEDENTEN 

1. Op 12 augustus 2021 heeft Elia een ontwerpdossier overgemaakt aan de leden van de 
Taskforce Tendering Offshore1.  

2. Op 24 augustus 2021 heeft de CREG haar opmerkingen bij deze ontwerpversie overgemaakt 
aan Elia. 

3. Tijdens de Taskforce Tendering Offshore van 26 augustus 2021 werden de opmerkingen van 
de CREG en van andere leden van de Taskforce besproken. 

4. Op 15 oktober 2021 heeft de Ministerraad het principe van aansluiting van windenergie vanuit 
de Prinses Elisabethzone via een energie-eiland gevalideerd. Aan de netbeheerder wordt gevraagd de 
details voor de aansluiting van de Prinses Elisabethzone uit te werken en ter goedkeuring voor te 
leggen aan de ministerraad. 

5. Op 18 oktober 2021 heeft Elia het grid design dossier bij de CREG ingediend voor advies. 

6. Tijdens de Taskforce Tendering Offshore van 27 oktober 2021 heeft Elia het ingediende grid 
design dossier toegelicht. 

7. Op 29 oktober 2021 heeft Elia, op vraag van de CREG, bijkomende informatie bezorgd van de 
eenheidsprijzen en de totale kosten per variant.  

 

1 De Taskforce Tendering Offshore bestaat uit vertegenwoordigers van kabinet energie, kabinet Noodzee, FOD Economie -AD 
Energie, FOD Volksgezondheid – Dienst marien Milieu, BMM, Elia en de CREG. 
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2. HET VOORSTEL VAN UITBREIDING VAN HET 
MODULAR OFFSHORE GRID 

8. Voor de aansluiting van de offshore windproductie (3,15 – 3,5 GW) in de Prinses Elisabethzone 
heeft Elia drie varianten onderzocht en met elkaar vergeleken. Deze drie varianten zijn: 

- variant 1: een aansluiting via vijf AC platformen van 700 MW; 

- variant 2: een aansluiting via AC en HVDC op een kunstmatig eiland;  

- variant 3: een aansluiting via drie AC platformen van 700 MW en één HVDC platform van 
1.400 MW. 

Elia heeft de drie varianten met elkaar vergeleken op basis van volgende criteria: 

- investeringskost; 

- onderhoudskost; 

- kabellengtes; 

- timing; 

- beschikbaarheid en betrouwbaarheid; 

- flexibiliteit ten opzichte van veilingstrategie en aantal kavels voor windparken; 

- impact op het milieu en vergunningsprocedures; 

- technische complexiteit; 

- toekomstperspectief. 

Elia concludeert dat de ontwikkeling van een offshore hub op een kunstmatig eiland (variant 2) de 
beste oplossing biedt voor het aansluiten van 3,1 - 3,5 GW offshore wind in de Prinses Elisabethzone. 

De CREG formuleert hierna haar opmerkingen bij deze variantenanalyse en de voorgestelde 
netuitbreiding. 
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3. OPMERKINGEN  

3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE VOORGESTELDE 
NETUITBREDING 

3.1.1. Beperkte informatie en gebrek aan kwantitatieve gegevens ter ondersteuning van 
de beoordeling van bepaalde criteria 

9. Om een volledige vergelijking te maken tussen de drie varianten voor het voorgestelde concept 
van het offshore netwerk had de evaluatie van bepaalde criteria van de variantenanalyse meer 
ondersteund kunnen worden door kwantitatieve gegevens. Een kwalitatieve evaluatie van de criteria 
volstaat niet en laat de CREG vooral niet toe om de analyse van Elia of de conclusies van deze analyses 
te verifiëren.  De CREG had met name graag gezien dat de beoordeling van de criteria inzake 
onderhoudskosten, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en toekomstperspectieven met 
kwantitatieve gegevens was onderbouwd.  

3.1.2. Toekomstig Europees offshore netwerk via knooppunten 

10. Vooreerst verwijst de CREG naar de communicatie van de Europese Commissie van 
19 november 2020 met betrekking tot hun offshore strategie. In deze communicatie wordt gesteld dat 
het regulatoir framework anticipatory investments zou moeten toelaten/stimuleren2: 

“To prepare for higher future volumes of offshore energy and more innovative and forward-
looking grid solutions, including hydrogen infrastructure, the regulatory framework should 
enable anticipatory investments, for instance to develop offshore grids with a larger 
capacity than initially needed, or grids supplied with technological features above what is 
needed in the short term.” 

Deze “anticipatory investments” worden in dezelfde communicatie expliciet vermeld in de daarmee 
verbonden “key actions” die o.m. mee moeten gerealiseerd worden door de NRAs: 

“Within their respective remits, the Commission, Member States and regulators will develop 
a framework to enable TSOs to make anticipatory investments in offshore grids to prepare 
for future upscaling and development (2021 onwards)” 

11. In het ingediende dossier haalt Elia als belangrijk voordeel van de voorgestelde netuitbreiding 
via een eiland het volgende aan3: 

“De opportuniteit van een offshore knooppunt en de routering van toekomstige hybride 
interconnectoren via dit knooppunt worden meegenomen in het design van de uitbreiding 
van het Modular Offshore Grid. Dit niet doen is een gemiste kans en zal leiden tot extra 
investeringen in de toekomst, meer nood aan netinvesteringen op land en een minder snelle 
integratie van en transitie naar hernieuwbare energiebronnen.” 

 

 

 

2 COM(2020)741, An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future, p.14. 
3 Modular Offshore Grid Fase 2, Project voor de uitbreiding van het transmissienet op zee, p.5. 
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12. [VERTROUWELIJK]4, 5  

13. [VERTROUWELIJK]. 

14. Daarnaast vermeldt Elia dat, indien er niet geïnvesteerd wordt in een offshore knooppunt, er 
nood is aan netinvesteringen op land. De CREG merkt op dat deze netinvesteringen altijd nodig zullen 
zijn gegeven de maximale onthaalcapaciteit van 3,5 GW in de kustregio voor bijkomende offshore 
windproductie en/of interconnectie. Indien er één of meerdere interconnecties worden aangesloten 
in DC op het eiland, zal er ook nog een inlandse DC verbinding dienen te worden gebouwd.  

3.1.3. Optimaal ruimtegebruik op het eiland 

15. De CREG stelt vast dat het exacte ruimtegebruik van het eiland niet volledig uitgeschreven is. 
Zo wordt er bijvoorbeeld in het ingediende dossier de mogelijkheid opengelaten om commerciële 
activiteiten uit te baten op het eiland. Ook wordt vermeld dat er de mogelijkheid is om één of meer 
hybride interconnectoren aan te sluiten op het eiland. In dit kader onderzoekt Elia vandaag twee 
opties: een tweede verbinding met het Verenigd Koninkrijk (het Nautilus project genaamd) en een 
verbinding naar het toekomstige Deense energie-eiland. 

In het dossier ontbreekt echter de informatie over de totale (benutbare) oppervlakte van het eiland 
en hoeveel plaats elke activiteit inneemt: 

- Hoeveel plaats neemt de hoofdactiviteit (de aansluiting & transmissie van de Prinses 
Elisabethzone) in? 

- Hoeveel plaats neemt één interconnector in? Hoeveel extra plaats is er dan nog is voor 
andere interconnectoren? 

- Is er dan nog plaats over voor andere activiteiten? 

Bovendien is het vandaag nog onduidelijk of de kosten-batenanalyse van meer dan één bijkomende 
interconnector positief zou zijn.  

16. De CREG stelt op basis van het ingediende dossier en de toelichtingen tijdens de Taskforce 
Tendering Offshore vast dat de technische opbouw, de exacte omvang en het ruimtegebruik van het 
eiland niet volledig duidelijk zijn. Anderzijds zou de prijs van het eiland gekend zijn, namelijk 
450 miljoen €. De CREG vraagt zich bijgevolg af welke de onzekerheidsmarge is op de investeringskost 
van het eiland.   

3.2. OPMERKINGEN BIJ DE VARIANTENANALYSE 

3.2.1. Investeringskost 

17. De investeringskost van de drie varianten wordt door Elia als volgt ingeschat6.  

[VERTROUWELIJK] 

 

 

4 [VERTROUWELIJK] 
5 [VERTROUWELIJK] 
6 [VERTROUWELIJK] 
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18.  De kosten van de 66 kV AC inter array kabels heeft Elia niet meegenomen in de CAPEX-
vergelijking. Hoewel deze kosten inderdaad niet worden gedragen door Elia (en dus niet gerecupereerd 
worden in de transmissienettarieven) dienen deze wel te worden meegenomen in de 
kostenvergelijking. Deze kosten zullen meegenomen worden in de tendering door de offshore 
windexploitanten en dus betaald worden door de samenleving (hetzij via de elektriciteitsverbruiker, 
hetzij via de overheidsmiddelen). Zoals Elia zelf aanhaalt, is het aantal km inter array kabels sterk 
afhankelijk van het scenario en is er dus per scenario een andere maatschappelijke kost.  

Indien de kosten van de inter array kabels worden meegenomen, leidt de som van beide componenten 
(op basis van de informatie in het dossier) tot het volgende resultaat. 

[VERTROUWELIJK] 

Op basis van de kwantitatieve berekeningen in het dossier, is de CREG niet in staat om de uitspraak 
van Elia te onderschrijven dat de aansluiting via een eiland het meest kostenefficiënt is. Dankzij de 
Recovery and Resilience Facility-subsidie van maximaal 100 miljoen €, kunnen de meerkosten mogelijks 
wel beperkt blijven. Dit is echter zonder rekening te houden met de evoluties wat betreft de 
aansluitingsinfrastructuur (zie § 13) waardoor het mogelijk is dat de kostprijs van een variant 1, 
[VERTROUWELIJK], mogelijks lager komt te liggen. 

19. Bij de drie varianten is een kostenpost “Overig (PM, verzekering, risico, overhead)” 
opgenomen in de investeringskost. Deze post wordt bepaald als [VERTROUWELIJK] % van de 
investeringskost in alle varianten. Het is echter onduidelijk of hierbij de kosten en contingencies voor 
de geïdentificeerde risico’s voor de verschillende varianten op dezelfde wijze zijn bepaald en in 
rekening gebracht. De CREG haalt hierna enkele voorbeelden aan. 

Op pagina 44 vermeldt Elia over de impact op het milieu het volgende: “De bouw en aanwezigheid van 
een eiland genereert grotendeels gelijksoortige effecten als platformen (habitatverlies, 
habitatwijziging/introductie hard materiaal, wijziging erosie-sedimentatiepatronen, wijziging 
turbiditeit, …), al wordt verwacht dat de effecten van een andere grootteorde zullen zijn.” Aangezien 
verwacht kan worden dat de negatieve effecten op het milieu groter zijn bij een eilandversie, kan men 
verwachten dat de kostprijs van de mitigerende maatregelen, die opgelegd zullen worden door de 
milieuvergunning, hoger is bij variant 2. Een hogere risicoprovisie zou dan ook gerechtvaardigd zijn.  

In het ingediende dossier licht Elia kort het mogelijk probleem van stabiliteit en resonantiefrequentie 
toe bij het plaatsen van 10 onshore AC kabels in variant 1. Daardoor verwacht Elia dat zij bijkomende 
investeringen in het onshore netwerk zal voorzien om de stabiliteit van het net te kunnen garanderen. 
Momenteel heeft Elia dit probleem niet in detail bestudeerd, maar toch neemt ze een extra 
risicobudget van [VERTROUWELIJK] miljoen € op.  

3.2.2. Onderhoudskost 

20. Voor Elia is het kwantificeren van het volledige onderhoudsbudget voor de verschillende 
varianten in dit stadium onmogelijk, maar ze schat in dat de extra onderhoudskosten van een 
kunstmatig eiland gecompenseerd zullen worden door een vermindering in logistieke kosten en 
verzekeringspremies. Als conclusie in de variantenanalyse neemt Elia dan ook op dat de 
onderhoudskosten voor de drie varianten vergelijkbaar zijn.  

21. Voor de CREG is het op dit ogenblik onmogelijk om deze stelling te valideren aangezien er enkel 
een kwalitatieve analyse is opgenomen en neemt dus akte van de beoordeling van Elia dat de kosten 
van de drie varianten vergelijkbaar zijn.  
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3.2.3. Impact op kabellengtes 

22. De inter array kabels zijn in de eilandvariant bijna 2 keer zo lang als bij variant 1 en 3. Naast 
een kostenimpact (zie 3.2.1) heeft dit ook een impact op de netverliezen en dus de business case van 
de exploitant:  hoe langer de inter array kabels, hoe groter de netverliezen. De impact van deze 
netverliezen wordt in de variantenanalyse niet gekwantificeerd en in rekening gebracht.   

3.2.4. Timingrisico  

23. Elia schat het timing-risico voor de drie varianten gelijkaardig in. Het is mogelijk de eerste 
2,1 GW aan toekomstige windparken aan te sluiten binnen de timing van de onshore versterkingen van 
Ventilus en Boucle du Hainaut.  

24. De CREG merkt op dat er een hoge kostimpact is indien het eiland niet tijdig wordt gebouwd. 
Indien het eiland niet gerealiseerd is vóór 31 augustus 2026 verliest België de Recovery and Resilience 
Facility-subsidie van maximaal 100 miljoen €. Daarom is de CREG van mening dat de financiële impact 
van het niet verkrijgen van een RFF subsidie voor het eiland omwille van een laattijdige realisatie, niet 
zou mogen doorgerekend worden aan de netgebruiker. 

3.2.5. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en redundantie 

25. Elia geeft aan dat in een N-1 situatie de maximale productie wordt teruggebracht tot een 
bepaald percentage van het nominale vermogen (54 % in geval van verlies van een exportkabel op een 
AC-onderstation van 700 MW, in het geval dat er geen verbinding is met de andere onderstations). Elia 
geeft ook aan dat de ontwikkeling van de redundantie van de modulaire netwerkinfrastructuur het 
mogelijk maakt om de N-1-reductiedrempel te verhogen. De CREG had graag gezien dat Elia voor elke 
variant had aangegeven welke verhoging van de N-1-reductiedrempel Elia hoopt te bereiken dankzij 
de interconnectie tussen de 700 MW AC-onderstations.   

26. Voor variant 2 geeft Elia aan dat centralisatie een positief effect heeft op de beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid van installaties, in vergelijking met varianten met platformen, met name vanwege 
de beperkte lengte van interconnectiekabels, de mogelijkheid om het ééndraadsschema te 
optimaliseren en reserveonderdelen op het eiland op te slaan. De CREG stelt vast dat de verwachte 
winst ten opzichte van varianten 1 en 3 niet werd gekwantificeerd.  

27. Bovendien stelt Elia in het geval van Variant 2 ook dat het onmogelijk is om de volledige 
transportinfrastructuur te verliezen als gevolg van een aanvaring, op voorwaarde dat de verschillende 
elementen van het net correct zijn ontworpen en gerangschikt. De CREG had graag gezien dat Elia had 
aangegeven of deze voorwaarden reeds bestudeerd werden en of de vervulling van deze voorwaarden 
een budgettaire impact heeft. Daarnaast is het voor de CREG niet duidelijk wat de impact is van een 
brand bij de verschillende varianten, in het bijzonder bij Variant 2 waar alle transportinfrastructuur op 
een zelfde oppervlakte geconcentreerd wordt.  

28. Voor de varianten 2 en 3 geeft Elia aan dat het gebruik van HVDC-elementen de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties vermindert omdat het onvoorziene verlies van 
een kabel of transformator een grotere impact heeft dan in een wisselstroomblok. De CREG had graag 
gezien dat Elia had gespecificeerd tot welk percentage van de nominale productie de maximale 
productie moet worden verlaagd in een situatie N-1, in geval van verlies van een DC-exportkabel, in 
variant 2 (waar het mogelijk lijkt om het HVDC-onderstation aan te sluiten op de AC-onderstations) en 
in variant 3 (waar deze interconnectie tussen het HVDC-blok en de AC-blokken niet haalbaar lijkt). 
Gezien de rechtstreekse impact van de beschikbare capaciteit in N-1 situatie’s op de commercieel 
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beschikbare capaciteit voor de markt, is dit een belangrijk ontbrekend element in de vergelijking tussen 
varianten 2 en 3 (zie ook paragraaf 32).  

29. Tot slot geeft Elia voor variant 3 aan dat er geen kosteneffectieve manier is om het HVDC-
platform aan te sluiten op AC-platformen. Elementen of kosteninschattingen ter staving hiervan 
werden niet toegevoegd in het dossier.  

3.2.6. Technische complexiteit 

30. Elia schat varianten 1 en 2 als middelmatig complex, terwijl variant 3 volgens haar het meest 
complex is. De CREG stelt vast dat de eiland-variant net hetzelfde ingeschaald wordt qua technische 
complexiteit als de AC-platformen, ondanks het feit dat Elia ook meldt dat “de ontwikkeling en bouw 
van een kunstmatig eiland (first of a kind in de Noordzee) is complexer dan een AC platform”.   

De CREG neemt akte hiervan en zal deze beoordeling meenemen bij het vastleggen van de Tarifaire 
Methodologie. 

3.2.7. Toekomstperspectief 

31. Elia vermeldt dat uit de eerste analyses al blijkt dat de integratie van MOG 2 in een groter en 
geïntegreerd geheel een positief effect heeft op de socio-economische welvaart. De CREG had graag 
bijkomende informatie ontvangen over deze eerste analyses en in het bijzonder kwantitatieve 
gegevens over de inschatting van het positieve effect op de socio-economische welvaart. 

32. Zoals toegelicht in 3.1.2 is de CREG van mening dat toekomstige opportuniteiten zoals een 
Europees offshore netwerk niet alleen gerealiseerd kunnen worden via een Belgische eiland, maar 
eveneens via offshore platformen. De CREG erkent dat er een mogelijk voordeel (kostenbesparing) is 
op de eerst volgende interconnector bij een eiland omwille van het gedeeld gebruik van assets. Maar 
hiervoor moet er dan een bijkomende interconnector worden gerealiseerd. Daarnaast erkent de CREG 
dat er een mogelijk voordeel is op niveau van N-1 beschikbare capaciteit tussen variant 2 en variant 3 
(zie paragraaf 28), maar stelt de CREG vast dat dit mogelijk voordeel niet werd gedetailleerd, 
gekwantificeerd of de kosten hiervoor gebudgetteerd. Het is dus ook niet duidelijk wat de impact 
hiervan is op de socio-economische welvaart tussen beide varianten.   

4. CONCLUSIE 

Op basis van artikel 6/4, §2 van de Elektriciteitswet formuleert de CREG haar opmerkingen bij het 
ingediende grid design dossier voor de uitbreiding van het Modular Offshore Grid.  

Dit advies wordt geformuleerd nadat de Ministerraad het principe van aansluiting van windenergie 
vanuit de Prinses Elisabethzone via een energie-eiland gevalideerd heeft op 15 oktober 2021. De 
netbeheerder werd gevraagd de details verder uit te werken. Elia heeft dan ook het grid design dossier 
ingediend op 18 oktober 2021. 
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In het aan de CREG voorgelegde grid design dossier stelt Elia dat een energie-eiland geen bijkomende 
risico’s inhoudt qua timing, technische complexiteit en onderhoudskosten ten opzichte van 
alternatieve grid design varianten met platformen. Voor de toekomstige uitbreiding van het offshore 
netwerk, prijst Elia dan ook een uitbreiding aan via een energie-eiland met AC/HVDC transmissie-
elementen.  

Toekomstige opportuniteiten (zoals een Europees offshore netwerk waarbij interconnectoren worden 
gecombineerd met de aansluiting van offshore windparken) kunnen, volgens de CREG, niet alleen 
gerealiseerd worden via een eiland, maar eveneens via offshore platformen mits de laatste technische 
evoluties op gebied van de aansluitingsinfrastructuur in rekening worden gebracht. [VERTROUWELIJK].  

De CREG begrijpt uit het grid design dossier dat een energie-eiland mogelijks voordelen biedt op niveau 
van beschikbare capaciteit in N-1 situaties en een positief effect heeft op de socio-economische 
welvaart, maar merkt op dat deze standpunten niet voldoende en niet kwantitatief uitgewerkt 
worden. Bijgevolg kan de CREG de geschatte impact van deze mogelijke voordelen niet evalueren.  

Voor de CREG is deze toekomstgerichte investering mogelijk indien er geen extra risico’s (en/of hogere 
kosten) worden gelegd bij de elektriciteitsconsument ten opzichte van een aansluiting via platformen 
(variant 1) tenzij aangetoond wordt dat er bijkomende baten zijn die momenteel nog niet 
geïdentificeerd en gekwantificeerd zijn. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Modular Offshore Grid fase 2, Project voor de uitbreiding van het 

transmissienet op zee 

[VERTROUWELIJK] 


