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Σχέδια ολλανδικής Κυβέρνησης για διπλασιασμό παραγωγής ενέργειας από    
            υπεράκτια αιολικά πάρκα 
           
Η ολλανδική Κυβέρνηση προέβη στον καθορισμό τριών περιοχών για την κατασκευή υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων και στην επιβεβαίωση προηγούμενου καθορισμού δύο ακόμη περιοχών. Τα 
αιολικά πάρκα που θα κατασκευαστούν σε εν λόγω περιοχές, θα έχουν συνολικό ενεργειακό 
δυναμικό 10,7 GW και θα διπλασιάσουν το συνολικό δυναμικό από υπεράκτια αιολική ενέργεια σε 
21 GW μέχρι το 2030. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα καταστεί η 
μεγαλύτερη πηγή ενέργειας, κάτι που εμπίπτει στα σχέδια της Ολλανδίας για αύξηση της 
παραγωγής βιώσιμης ενέργειας ώστε να μην χρειάζεται πλέον να εισάγει άνθρακα, φυσικό αέριο ή 
πετρέλαιο.  

Εν λόγω περιοχές αποτελούν μέρος του ολλανδικού ενεργειακού προγράμματος Βόρειας Θάλασσα, 
βρίσκονται στα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας και θα ληφθεί μέριμνα για να διασφαλισθεί ότι 
η κατασκευή των αιολικών πάρκων δεν θα διαταράξει τη ναυτιλία, την αλιεία, την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και θέματα άμυνας.  

Η Κυβέρνηση προτείνει να αξιοποιηθεί το Ταμείο για το Κλίμα για να καλυφθεί μέρος των 
δαπανών: πρόκειται για ποσό 1,69 δισ. € που θα καλύπτει την ασφάλεια της ναυτιλίας, την 
βελτίωση της βιωσιμότητας της αλιείας, την προστασία του οικοσυστήματος της Βόρειας 
Θάλασσας και την διασύνδεσή του με το χερσαίο δίκτυο ενέργειας.  

Έως ότου τα ανωτέρω σχέδια υλοποιηθούν, η Κυβέρνηση αναζητά τρόπους εξασφάλισης 
επάρκειας φυσικού αερίου. Στόχος της είναι πριν τον ερχόμενο χειμώνα να είναι σε θέση να 
εισάγει περισσότερο αέριο από χώρες εκτός της Ρωσίας και να διασφαλίσει επαρκή αποθέματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, κυβερνητική αντιπροσωπεία που θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα το Ομάν και 
τα ΗΑΕ στο πλαίσιο μίας από καιρό προγραμματισμένης επίσκεψης, πρόκειται να προσθέσει 
εκτάκτως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τις δυνατότητες αύξησης προμήθειας LNG από τις 
δύο χώρες του Κόλπου.  
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