
Geachte mevrouw/heer, 

Wanneer zijn de panelen van Windplanblauw en Windplangroen genoeg verschoven om 
ingrijpen te rechtvaardigen? 

Mogelijk hebben de volgende berichten u niet bereikt of zijn aan uw aandacht ontsnapt: 

• Overwinst windparkinitiatiefnemers artikel de Telegraaf (zie ook bijlage: 
investeerders maken veel overwinst) 

• Windpark N33 ervaringen (zie bijlage: De noordelijke Rekenkamer)) 

Ad 1.  

De Groningse onderzoeker Daan Hulshof promoveerde afgelopen donderdag 22 april op een 
proefschrift over overwinsten die gesubsidieerde groene energie projecten 
‘behalen’.  Windplanblauw gaf nooit openheid van zaken over hun rendementen, nu weten 
we dat de circa 150 WPB deelnemers tussen de 30 tot 50% rendement behalen op hun 
investering! De extra belasting die wij per kilowattuur betalen verdwijnt rechtstreeks in de 
zakken van WPB (zie bijlage investeerders maken veel overwinst). 
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’Van subsidie windturbines tot 
50% overwinst ondernemer’  

Door EDWIN TIMMER 

GRONINGEN - Van de uitgekeerde subsidies voor windturbines verdwijnt 30% 
tot 50% als overwinst in de portemonnee van initiatiefnemers. Dat blijkt uit een 
promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen 

Econoom en energie-expert Daan Hulshof bekeek hoeveel subsidie nodig zou zijn 
voor een windpark op vrijwel iedere locatie in Nederland en hoeveel daadwerkelijk 
wordt betaald uit de SDE-potten van het ministerie van EZK. Zijn conclusie is dat 
veel investeerders in hernieuwbare energie een stuk minder subsidie nodig hebben dan 
ze ontvangen. 

De overwinsten voor windturbines behelzen vele miljarden euro’s. Volgens Hulshof 
zorgt een dergelijk hoog rendement voor een ’ongewenste’ situatie en is het een risico 
voor de maatschappelijke steun voor ’noodzakelijke klimaatmaatregelen’. 

"Deze subsidies zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het behalen 
van onze klimaatdoelen, niet om investeerders overmatig te belonen" 

Hulshof: „Het zorgt ervoor dat de overheid meer belasting moet heffen om deze 
subsidies te financieren. Dit is niet alleen inefficiënt, maar ook ongewenst vanwege de 
onrechtvaardigheid. Deze subsidies zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het 
behalen van onze klimaatdoelen, niet om investeerders overmatig te belonen.” 



Een kleine groep investeerders geniet van ’hoge lusten’, terwijl de samenleving zucht 
onder ’hogere lasten’. 

Een bepaald deel overwinst is onvermijdelijk, omdat de overheid de energietransitie 
wil aanjagen en nooit exact de karakteristieken van elk apart energieproject kent. 
Verbetering is volgens de Groningse wetenschapper wel mogelijk. 

Snelheid meewegen 

„Voor wind-op-land zou je de specifieke windsnelheid op de locatie en hoogte van 
een molen kunnen laten meewegen”, oppert Hulshof. Een andere optie is een 
veilingsysteem waarbij investeerders inschrijven voor een windpark tegen het laagste 
subsidiebedrag. 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) spreekt tegen dat 
overwinsten bij wind op land zó hoog zijn. „Het lijkt erop dat het onderzoek de 
aanloopkosten bij projecten is vergeten, net als de kosten voor de projecten die niet 
doorgaan. Voorbereiding van projecten is tijdrovend en kostbaar, dat moet je 
terugverdienen via de projecten die het wel halen. Daarnaast zijn er ook forse niet-
technische kosten, zoals overleg, participatie en het aanvragen van vergunningen”, 
reageert directeur Olof van der Gaag. 

’Buitensporige zelfverrijking’ 

Niet verbaasd over de ’exorbitante’ overwinsten is Kees Pieters van Nederwind, die 
organisaties van omwonenden van windparken verenigt. Hij waarschuwt al jaren voor 
de in zijn ogen „buitensporige zelfverrijking” op kosten van de belastingbetaler. 

Volgens Pieters was tijdens de onderhandelingen aan de klimaattafels al duidelijk dat 
wind op zee goedkoper is en dat daar bovendien genoeg ruimte is om alle benodigde 
windenergie op te wekken. Onderhandelaars, waaronder energiebedrijven, kozen 
echter ook voor lucratieve opwekking op land. 

Hoge overwinsten en de daarmee gepaard gaande extra belastingdruk hebben 
consequenties voor Nederlandse huishoudens. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat energiearmoede – huishoudens die amper gas en licht 
kunnen betalen – toeneemt. Onderzoeksbureau Ecorys schatte dit aantal op 665.000 in 
2019 en sluit een toename niet uit tot 1,5 miljoen huishoudens in 2030 

Ad 2. 

zie bijlage: 'De Noordelijke Rekenkamer..' voor recente ervaringen met Windpark N33 dat 
qua hoogte van de turbines, afstand tot het dorp (Meeden) en de afdracht aan het 
gebiedsfonds vergelijkbaar is met Windplanblauw. 

Met vriendelijke groet.  

Stichting Windbrekers-Swifterbant 



Investeerders in groene energie maken veel winst door 
subsidies 
 

Daan Hulshof 
Door: Daan Hulshof, onderzoeker en docent executive programma Succesvolle Energietransitie met 
Multidisciplinaire Aanpak (University of Groningen Business School) 
 
“Uit mijn analyse van het Nederlandse subsidiesysteem blijkt dat veel investeerders in hernieuwbare 
energie een stuk minder subsidie nodig hebben dan ze in de praktijk ontvangen. Dit zorgt ervoor dat 
deze investeerders relatief hoge winsten, oftewel ‘overwinsten’, behalen op hun gesubsidieerde 
projecten. Ik heb nu becijferd dat die overwinsten voor een willekeurig (rendabel) project meer dan 
30% bedragen. In de praktijk kiezen investeerders hun projecten echter niet willekeurig, maar weten 
ze juist de meest rendabele projecten uit te kiezen. Hierdoor bedragen de overwinsten van de 
daadwerkelijk ondernomen projecten zelfs 50%. Dit zorgt ervoor dat de overheid meer belasting 
moet heffen (bv. op gas en stroom) om deze subsidies te financieren. Dit is niet alleen inefficiënt (o.a. 
vanwege de administratiekosten die gemoeid zijn met het belastingheffing en subsidieverstrekking), 
maar ook ongewenst vanwege de onrechtvaardigheid die ervan uitgaat. Deze subsidies, grotendeels 
opgebracht door burgers, zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het behalen van onze 
klimaatdoelen en niet om investeerders overmatig te belonen. Het lijkt me daarom wenselijk dat het 
bestaande subsidiesysteem tegen het licht wordt gehouden. 
 
Subsidie als bron van overwinst 
Overwinsten bij duurzaamheidsprojecten ontstaan wanneer subsidies hoger ligger dan het minimale 
subsidiebedrag dat nodig zou zijn geweest voor het realiseren van een project. Een moeilijkheid bij 
het beperken van overwinsten is dat de kosten verschillen van project tot project. Hierdoor verschilt 
ook het minimaal benodigde subsidiebedrag per project. De overheid kan die verschillen echter niet 
direct inschatten, maar ook niet vertrouwen op de informatie die investeerders daarover geven 
vanwege hun prikkel om het benodigde subsidiebedrag te overschatten. In de praktijk wordt er 
daarom vaak een vast subsidiebedrag bepaald per hernieuwbare techniek, of categorie (zoals wind-
op-land in gemeentes in een bepaalde geografische zone). Uit mijn analyse blijkt echter dat er ook 
binnen zo’n categorie in de praktijk nog steeds grote verschillen bestaan in het minimaal vereiste 
subsidiebedrag. Hierdoor krijgen de relatief gunstige projecten (veel) meer subsidie dan ze nodig 
zouden hebben om hun project rendabel te krijgen. 
 
(On)rechtvaardigheid en de steun voor klimaatmaatregelen 
De onrechtvaardigheid van te genereuze subsidies zit hem erin dat subsidies worden gefinancierd uit 
publiek geld. Huishoudens en bedrijven (m.n. die eerste) worden extra belast voor iedere kilowattuur 



stroom en kubieke meter gas die ze verbruiken en de opbrengst wordt ingezet voor een belangrijk 
publiek belang: het behalen van onze klimaatdoelen. En hier wringt de schoen: het bovenmatige deel 
van “te hoge” subsidies zorgt niet voor meer hernieuwbare energie maar wel voor een verschuiving 
van geld van energiegebruikers en belastingbetalers naar investeerders. Het resultaat van genereuze 
subsidies is dus een kleine groep investeerders met hoge lusten, terwijl de overige samenleving geen 
extra lusten geniet maar wel te maken heeft met hogere lasten. Dat is niet rechtvaardig en bedreigt 
daarom de steun voor de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Om die steun te behouden en 
vergroten moet de overheid doelmatig klimaatbeleid voeren, met maatregelen die CO2-emissies 
reduceren tegen zo laag mogelijke kosten én niet resulteren in overwinsten voor gesubsidieerde 
investeerders. 
 
Mogelijke oplossingen 
Er zijn verschillende opties om de overwinsten uit subsidies te beperken. Ten eerste kan bij het 
bepalen van het subsidiebedrag meer rekening gehouden worden met project-specifieke 
karakteristieken. Voor wind-op-land zou je bijvoorbeeld de specifieke windsnelheid op de locatie en 
hoogte van een molen kunnen laten meewegen, in plaats van simpelweg de gemiddelde 
windsnelheid op een vaste hoogte in de hele gemeente aan te houden. Dit resulteert dan in een 
project-specifiek subsidiebedrag. Een andere optie is een veilingsysteem waarbij investeerders 
concurreren om een windmolenpark te bouwen tegen het laagste subsidiebedrag. We zien al 
bemoedigende resultaten van dit soort systemen in Nederland bij wind-op-zee, maar ook bij wind-
op-landprojecten in omringende landen. Een belangrijk voordeel van zo’n systeem is dat de overheid 
zelf geen inschatting hoeft te maken van de kosten en opbrengsten van projecten, en hoe dit 
verschilt tussen projecten. Wanneer de kosten dalen, of investeerders bereid zijn lagere subsidies te 
accepteren gegeven de kosten, resulteert dit direct in lagere subsidies. 
 
Het is van groot belang dat we de klimaatdoelen gaan realiseren. Gegeven de lange weg die we nog 
te gaan hebben, zal dit alleen maar meer klimaatbeleid vereisen. Tegelijkertijd zijn er nu al grote 
bedragen gemoeid met subsidies voor hernieuwbare energie: de afgelopen 5 jaar is er meer dan €45 
miljard toegezegd. Daarom is het van belang om subsidiesystemen slim te ontwerpen. Dit draagt bij 
aan het realiseren van een efficiënte energietransitie die op steun kan rekenen van burgers.” 
 
> Daan Hulshof verdedigt op 22 april 2021 zijn proefschrift, mede over dit onderzoek, aan de 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Promotoren zijn prof. dr. Machiel Mulder en prof. 
dr. mr. Catrinus Jepma. 
 

https://www.rug.nl/staff/d.hulshof/


Ter info, enkele ervaringen met windpark N33 dat qua hoogte van de turbines en afstand tot het 
dorp (Meeden) vergelijkbaar is met Winplanblauw: 

 

 



De geldstromen van windpark N33 zijn in beeld gebracht in het rapport van de Noordelijke 
rekenkamer:  

‘Verdeling onder hoogspanning: Een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten 
rondom wind- en zonneparken in de provincie Groningen’ 

 

• De Noordelijke Rekenkamer berekent dat de initiatiefnemers van Windpark N33 (Meeden) in 
het eerste jaar van exploitatie 18 miljoen euro subsidie ontvingen en 10 miljoen winst 
maakten zie Fig. 3 hieronder. 

• naar verwachting ruim € 10 miljoen aan winst wordt gemaakt in het eerste jaar. In de 
daaropvolgende jaren zal dit naar verwachting geleidelijk toenemen, waarna het in jaar 16 
(als de SDE+ subsidie afloopt) fors terugloopt. p.62 

• De afdracht in het gebiedsfonds bij windpark N33 vormt slechts een fractie (< 1%) van het 
totaal aan jaarlijkse kosten die de initiatiefnemers maken. p.62 

 

 

 

 

 

https://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2019-Energietransitie-Lusten-
Lasten/NR_20200302_Verdeling-onder-hoogspanning_Gr.pdf 
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