
Ocean Winds, een 
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400 MW PPA in de 
VS 
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ENGIE is verheugd aan te kondigen dat Ocean Winds, zijn 50/50 joint venture met 

EDPR gewijd aan offshore wind, een 400 MW Power Purchase Agreement (“PPA”) 

heeft gesloten voor Mayflower Wind, de 50/50 joint venture die eigendom is van 

Ocean Winds en Shell New Energies, om schone offshore windenergie te leveren aan 

Massachusetts. 

Deze 400 MW aan PPA komen bovenop de reeds 804 MW PPA verzekerde capaciteit 

door Mayflower Wind aangekondigd in 2019. In totaal heeft Mayflower Wind nu 

c. 1.200 MW aan beveiligde capaciteit, om klanten in heel Massachusetts van schone 

energie te voorzien. 

Met de aankondiging van vandaag zal Mayflower Wind beginnen met de ontwikkeling 

van het federale huurgebied en doorgaan met het nastreven van aanvullende 

energiecontracten om haar totale huurrechten op de zeebodem van 2.000 MW te 

dekken. Afhankelijk van een toekomstige investeringsbeslissing, zullen de operaties 

naar verwachting medio 2020 in gebruik worden genomen. 

“ We zijn erg trots dat Ocean Winds en zijn partner een 400 MW PPA hebben verkregen, 

toegekend door het Gemenebest van Massachusetts, via Mayflower Wind. De Amerikaanse 



markt en offshore windenergie zijn twee hoofdprioriteiten binnen de strategie van ENGIE 

op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, en zullen aanzienlijk bijdragen aan het 

bereiken van de ambitieuze doelstelling van de Groep om tegen het einde van 2020 op te 

schalen van 31 GW naar 50 GW in 2025 ”, aldus Paulo ALMIRANTE , ENGIE Senior 

Executive Vice President, verantwoordelijk voor hernieuwbare energiebronnen, 

energiebeheer en nucleaire activiteiten. 

Met deze PPA bereikt ENGIE's offshore windenergie in aanbouw of beveiligde 

capaciteit 4 GW, naast de 0,5 GW die al in bedrijf is. 
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• ENGIE HQ Perscontact: 

Telefoon. Frankrijk : +33 (0)1 44 22 24 35 

E-mail:  engiepress@engie.com 

• Contactpersoon investeerdersrelaties: 

Telefoon. : +33 (0)1 44 22 66 29 

E-mail:  ir@engie.com 
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