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Anbaric bevestigt
interesse in Duits
netwerk Tennet
Hans Verbraeken
Amsterdam
De Amerikaanse ontwikkelaar

van elektriciteitsprojecten Anbaric bevestigteerdere berichten van
begin deze maand dat de onderneming wil investeren in het Duitse energienetwerk van Tennet, de
Nederlandse stroomtransporteur.
Anbaric is van plan zich voor
minstens 4 mrd in te kopen, zo
zei bestuursvoorzitter Edward N.
Krapels afgelopen zaterdag in een
interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.
Krapels zegt al een aantal sterke
Amerikaanse en Europese investeerders achter zich te hebben. En
hij heeft naar eigen zeggen al overleg gevoerd met Tennet, de Duitse bondsregering en de Europese
Commissie.
'We willen Tennet graag hel-

groot deel van Duitsland. Tennet
begon zijn Duitse activiteiten in
2010, toen het een groot Duits net
kocht. Door de snelle opkomst
van groene stroom, vooral geproduceerd door windparken op zee,
moet Tennet nu miljarden euro's
investeren in kabels die de windmolenparken verbinden met het

hoogspanningsnet.
Op die investeringen is

tra druk komen te staan door de
Energiewende' in Duitsland, de
overstap van kernenergie naar
groene stroom. Duitsland mikt
erop in 2020 10.000 megawatt
'

uit windenergie te winnen, uit de
windparken in de Noord- en de
Oostzee, goed voor tien conventionele energiecentrales.
Alle windparken in de Noordzee vallen onder het netwerk van
Tennet. Maar bij de investeringen
in de aansluitingen, die zich op
den duur wel terugverdienen, gaat
de kost voor de baat uit. Hierdoor
wordt de financiële positie van
Tennet uitgehold. Ook het vinden
van nieuwe investeerders is niet

pen', zegt Krapels tegenover Handelsblatt. Hij verwijst daarbij naar
de ervaringen van Anbaric bij de
planning, uitvoering en financiering van stroomkabelverbindingen in de Verenigde Staten.
Tennet is als staatsbedrijf verantwoordelijk voor het transport gemakkelijk.
Een van de
van stroom in Nederland en een

ex-

problemen bij het
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aantrekken van nieuwe ge nteresseerden is de vraag wie ervoor
de schade opdraait wanneer een
aansluiting van een windpark op
het hoogspanningsnet vertraagd
raakt of disfunctioneert. Daarvoor
heeftde Duitse regeringna overleg
met de sector een procedure vastgesteld. De eerste 100 min is voor
rekening van de netbeheerder
zelf. Voor het grootste deel draaien
de stroomverbruikers op. Krapels
is nogmet Berlijn in gesprek en wil
het bedrag van 100 min verkleinen, aldus Handelsblatt.

Tennet in Duitsland
Nieuw kapitaal
Tennet heeft te weinig
kapitaal om windparken op

zee aan te sluiten op het
Duitse hoogspanningsnet
Anbaric wil minstens
4mrd investeren
Anbaric bundelt

Amerikaanse en Europese
investeerders
Overleg

met Berlijn over

risico's bij projectvertraging
of disfunctioneren
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