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DONG Energy wint tender windparken op zee
www.dongenergy.nl

Het Ministerie van Economische Zaken heeft DONG Energy aangewezen
als de winnaar van de tender voor twee windparken op zee: Borssele 1 en 2.
DONG Energy heeft de tender gewonnen met een gemiddelde prijs van
7,27 eurocent per KWh voor een periode van vijftien jaar, exclusief de
kosten voor het netwerk op zee. Daarna ontvangt DONG Energy de
marktprijs voor de geleverde elektriciteit.
Vier jaar geleden stelde DONG Energy het ambitieuze doel om in 2020
windenergie op zee te leveren voor 10 eurocent per KWh voor de volledige
levensduur van een windpark, inclusief kosten voor het netwerk op zee. Dat
doel, dat later is overgenomen door de internationale offshore wind sector,
is nu gerealiseerd.
Samuel Leupold, Executive Vice President en Head of Wind Power van
DONG Energy: “Het winnen van deze tender met veel concurrentie is een
nieuwe bevestiging van onze positie als marktleider en ons succesvolle
business model. Dat model is gebaseerd op doorlopende innovatie en
schaalvergroting. Met Borssele 1 en 2 hebben we voor het eerst ons doel
gerealiseerd: windenergie op zee voor minder dan 10 cent per KWh. Dat is
een bijzondere mijlpaal voor de windenergie op zee sector, drie jaar eerder
dan beoogd. Dat toont het grote potentieel van windenergie op zee aan,”
aldus Samuel Leupold.
De parken Borssele 1 en 2 worden door DONG Energy de komende vier
jaar gebouwd. Er is een wettelijke uitlooptermijn van maximaal één jaar. De
nieuwe windparken hebben een capaciteit van 2x 350 MW en kunnen een
hoeveelheid duurzame energie leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse
stroomverbruik van één miljoen Nederlandse huishoudens.
Jasper Vis, directeur van DONG Energy Nederland: “De Nederlandse
overheid heeft een ambitieus programma voor windenergie op zee. De
windparken Borssele 1 en 2 zijn voor Nederland een mijlpaal in de
duurzame energietransitie. DONG Energy levert met deze windparken
graag een bijdrage aan het realiseren van deze doelen. Daarbij zetten we
ruim twintig jaar ervaring op het gebied van windenergie op zee in.”

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) is één van de leidende energiebedrijven
in Noordwest-Europa. Het hoofdkwartier is gevestigd in Denemarken. Ongeveer
6.700 medewerkers werken aan het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van
windparken op zee; elektriciteit en warmte uit onze energiecentrales; het leveren
van energie aan huishoudens en bedrijven en het produceren van olie en gas. De
omzet van DONG Energy bedroeg in 2015 9,5 miljard euro (71 miljard Deense
kronen). Kijk voor meer informatie op www.dongenergy.nl.
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Kostenreductie door innovatie en schaalvoordelen
De kosten van windenergie op zee zijn lager geworden door samenwerking
binnen de hele offshore sector, voortdurende innovatie van turbines,
doorlopende verbeteringen van het ontwerp van funderingen en
installatiemethoden, een hogere kabelcapaciteit en schaalvoordelen door
Borssele 1 en 2 tegelijkertijd te kunnen bouwen. Ook zijn de
omstandigheden in Nederland gunstig: stabiele en hoge windsnelheden en
een geschikte zeebodem.
Bovenstaande informatie heeft geen invloed op de verwachte investeringen
van DONG Energy voor 2016-2017 en de financial guidance voor het
financiële jaar 2016.
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