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 1. Inleiding 
In dit document wordt een toelichting gegeven bij de Inkomstenmodule van de Netbeheerder van het Net op 
zee. TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is per 5 september 2016 aangewezen als de Netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhouden van het Net op 
zee.  
 
TenneT heef t de wettelijke taak om het Net op Zee uit te leggen overeenkomstig het Ontwikkelkader windenergie op zee. De projecten binnen het ontwikkelkader zijn op dit moment opgesplitst in twee fases. 
Onder fase I vallen alle projecten die tot en met 2023 opgeleverd worden (kavels Borssele I t/m IV, 
Hollandse Kust I t/m V). Van deze projecten is Borssele Alpha in augustus 2019 in gebruik genomen en 
Borssele Beta in juli 2020. De overige fase I projecten zijn Hollandse Kust Zuid (Alpha en Beta) en Hollandse Kust Noord. Projecten die na 2023 worden opgeleverd vallen onder fase II.  
 Fase I subsidie 
Het Ministerie van Economische Zaken verstrekt een subsidie in overeenstemming met artikel 77g van de E-wet, die de toegestane tariefinkomsten van het Net op Zee fase I zal bekostigen. Dit betekent concreet voor 
het jaar 2022 dat TenneT verwacht dat de subsidie gelijk is aan de inkomsten van het Net op Zee fase I en 
er derhalve geen inkomsten conform artikel 42a, derde lid, van de E-wet moeten worden toegevoegd aan de 
tarief inkomsten van de landelijke netbeheerder.  Fase II toevoegen aan tariefinkomsten netbeheerder landelijk hoogspanningsnet Voor de projecten die betrekking hebben op het Net op zee fase II heef t het Ministerie van Economische 
Zaken geen besluit genomen om de  inkomsten op gelijksoortige manier aan TenneT te vergoeden. Bij het 
tarievenvoorstel van 2021 heeft TenneT reeds aangegeven dat zij deze inkomsten in het tarievenvoorstel 
2022 zou verwerken overeenkomstig artikel 42a, derde lid van de E-wet. Derhalve voegt TenneT de inkomsten voor het Net op Zee fase II toe aan TAR 2022, het gaat hierbij om een bedrag van EUR 44 
miljoen tot en met 2022. Dit bedrag bestaat uit EUR 35 miljoen inkomsten 2022 en EUR 9 miljoen aan 
inkomsten voor de periode 2018 tot en met 2021.   
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2. Inkomsten van de netbeheerder op zee in 2022 
De inkomsten voor het Net op zee bedragen in 2022 EUR 211 miljoen voor fase I en EUR 35 miljoen voor fase II en bestaan uit de volgende componenten: 
 

• Inkomsten op basis van wettelijke formule 2022 
 Deze vergoeding is vastgesteld door de ACM op basis van het x -factorbesluit dat is gebaseerd op 
het Methodebesluit Netbeheerder van het Net op Zee TenneT 2022-2026 met kenmerk 
ACM/UIT/505481 voor de Netbeheerder op zee. 
 

• Vergoeding voor geschatte vermogenskosten 2022 tijdens de bouwfase van projecten. 
 
De vergoeding voor geschatte vermogenskosten tijdens de bouw is gebaseerd op een prognose van 
TenneT. Deze prognose is gebaseerd op het ontwikkelkader van het Net op zee, met daaraan gekoppeld de verwachte voortgang van het project. 
 

• Nacalculatie van gerealiseerde vermogenskosten 2020 tijdens de bouwfase van projecten 
 Het verschil tussen de prognose en de realisatie van de vermogenskosten wordt nagecalculeerd. In 
de inkomsten 2022 is de nacalculatie van de gerealiseerde vermogenskosten over 2020 verwerkt. 
 

• Vergoeding van geschatte kosten 2022 voor projecten die in bedrijf zijn genomen.  
De vergoeding voor de kosten voor in gebruik genomen projecten is gebaseerd op een prognose 
van TenneT. Deze prognose is gebaseerd op het ontwikkelkader van het Net op zee, met daaraan 
gekoppeld de verwachte voortgang van het project.  

• Nacalculatie voor operationele kosten 2020 
 
Ten gevolge van de CBb-uitspraak d.d. 28 november 2019 worden de gerealiseerde operationele kosten voor het Net op zee van het jaar 2020 nagecalculeerd. 




