
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Offshore windenergie 

Energy Valley 
 

Kansen voor het Noorden van Nederland 

februari 2010 

 

 

Energy Valley in samenwerking met NHN, NOM en ATO 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport is een productie van Stichting Energy Valley, in samenwerking met ECN, NHN, NOM en ATO. 

 

Opgesteld door: Chris Westra (ECN), Arvid Krechting en Pieter Bergmeijer (Stichting Energy Valley) 

 

Inventarisatie bedrijven: Guido Roegholt 

 

Klankbordgroep: Hans Bais (ATO), Allard van Dijk (NOM), Vera van Vuuren (NHN), Jan Batstra (NHN) 

 

 

 

© 2010 Stichting Energy Valley 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, 

kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Energy Valley. 

 

Stichting Energy Valley  

Laan Corpus den Hoorn 300 

9728 JT Groningen 

Nederland 

 

E-mail:  info@energyvalley.nl  

Telefoon:  +31 (0) 50 789 00 10 

Fax:   +31 (0) 50 789 00 19 

 

 

mailto:info@energyvalley.nl


 

 

Inhoudsopgave 
 

1 INLEIDING ............................................................ 5 

1.1 DIT RAPPORT ........................................................ 5 

2 EUROPA ................................................................. 8 

2.1 ALGEMEEN ........................................................... 8 
2.2 BELANGRIJKE EUROPESE SPELERS ................................ 8 

2.2.1 Denemarken ................................................. 8 
2.2.2 Duitsland ..................................................... 8 
2.2.3 Verenigd Koninkrijk ...................................... 10 

2.3 SAMENWERKING EN ELEKTRISCHE INFRASTRUCTUUR .......... 10 
2.4 FINANCIERING ...................................................... 11 

3 NEDERLAND ........................................................ 13 

3.1 DRIE RONDES....................................................... 13 
3.1.1 Ronde 1 ...................................................... 13 
3.1.2 Ronde 2 ...................................................... 13 
3.1.3 Ronde 3 ...................................................... 15 
3.1.4 Na ronde 3 .................................................. 15 

3.2 HET BEDRIJFSLEVEN ............................................... 15 
3.3 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING .................................. 17 
3.4 HAVENS ............................................................. 17 
3.5 NETAANSLUITING .................................................. 19 

4 VERKENNING KANSEN ......................................... 21 

4.1 WERKGELEGENHEID ............................................... 21 
4.2 CONSULTATIE BEDRIJFSLEVEN .................................... 23 

4.2.1 Marktontwikkeling ........................................ 23 
4.2.2 Technologieontwikkeling ............................... 23 
4.2.3 Opleidingen ................................................. 24 
4.2.4 Havens ....................................................... 24 

4.3 KENMERKEN BEDRIJFSLEVEN ...................................... 24 

5 ONTWIKKELLIJNEN ............................................. 25 

6 UITWERKING EN PLANNING ............................... 28 

BIJLAGE 1: VERKENNING HAVENS ............................ 33 

BIJLAGE 2: VERKENNING BEDRIJFSLEVEN ............... 44 



 

 

 

4 

 

Opgesteld vermogen (MW)

3072

228

656

868

Groot-Brittannië

Denemarken

Nederland

Duitsland

België

 
Figuur 1: Opgesteld windvermogen op de Noordzee, eind 2009 
(EWEA, Windenergieagentur Bremerhaven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Ontwikkeling kostprijs energie uit offshore wind 

(We@Sea) 
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1 Inleiding 
 
Vanuit milieu- en klimaatbeleid wordt wereldwijd ingezien dat 
omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk is. 
Windenergie zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de 

productie van schone elektriciteit en CO2-reductie. Nederland 
heeft een doelstelling van 6.000 MW offshore windenergie in het 
jaar 2020 geformuleerd. Het Ministerie van Economische Zaken 

(EZ) wil een beheerste en gelijkmatige ontwikkeling van offshore 
windenergie, waarin kostenreductie door innovatie een 
belangrijke rol speelt. Het Nederlandse continentale plat biedt een 
groot potentieel van meer dan 20.000 MW aan geschikte 

bouwlocaties voor windturbineparken. Het Nederlandse deel van 
de Noordzee heeft een groot oppervlak en relatief geringe 
waterdieptes. De toekomst van windenergie voor Nederland ligt 
op de Noordzee en kan nieuwe economische activiteiten met zich 
meebrengen. Diverse studies en analyses wijzen uit dat offshore 
windenergie rond 2025 kan concurreren met fossiele energie. Om 
dit te realiseren, is voor de ontwikkeling van offshore windenergie 

een goede samenwerking tussen markt en overheid nodig. De 

overheid moet zorgen voor een consistent en consequent 
doorgevoerd beleid, dat het bedrijfsleven ervaart als een stabiel 
investeringsklimaat.  
 
Figuur 1 toont dat Nederland op het gebied van offshore 

windenergie in Europees verband goed mee doet. Groot-
Brittannië is de aanvoerder gevolgd door Denemarken. De 
ambities in Groot-Brittannië en Duitsland zijn groot en zullen snel 
zichtbaar worden. 
 
Offshore windenergie biedt grote kansen voor het Nederlands 
bedrijfsleven en kennisinstituten, waarvan er nu al een aantal een 

toonaangevende rol vervult. Omdat de komende decennia de 
ontwikkeling van offshore windenergie vooral in het zuidelijk deel 
van de Noordzee zal plaatsvinden, is een grote rol voor Nederland 
weggelegd vanwege onder meer de gunstige ligging van onze 
havens. Vooral de havens van IJmuiden en Den Helder en de 

Eemshaven gooien hoge ogen. Vanuit deze havens zullen de 
Nederlandse windturbineparken maar ook die van buurlanden op 
de Noordzee - Groot-Brittannië en Duitsland - gebouwd en 
onderhouden worden. Deze nationale en internationale markt 
brengt een enorme werkgelegenheid met zich mee. Geschat 

wordt dat dit tot 2030 kan leiden tot 25.000 nieuwe banen in 
Nederland. Om dit echter te kunnen realiseren, is er wel behoefte 
aan een duidelijk beleid en een krachtige aanpak van overheid en 
bedrijfsleven. Alle partijen zullen actief hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Dit maakt een succesvolle ontwikkeling van 

windenergie op de Noordzee mogelijk. De overheid zal het 
ruimtelijk beleid voor de lange termijn moeten vaststellen en een 

transparant vergunningensysteem, een financieel 
stimuleringsbeleid en de ontwikkeling en realisatie van elektrische 
infrastructuur ter hand moeten nemen. Het bedrijfsleven is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren 
van de windturbineparken. 
 
De prijsontwikkeling van offshore windenergie zal volgens een 

leercurve verlopen, waarbij de volumetoename leidt tot 
kostenverlaging. Figuur 2 toont dit. De daling van de kostprijs en 
de toename van het opgestelde vermogen zijn sterk gecorreleerd. 

Het moment waarop de kostprijs van elektriciteit van zee de 
concurrentie met fossiele energie aan kan, hangt af van de 
ontwikkeling van de techniek, de baten, de hoogte van de 
olieprijs (energieprijzen) en de economische waardering van de 

maatschappelijke en milieuvoordelen van (offshore) windenergie. 

 

1.1 Dit rapport 
Het doel van dit rapport is het verkennen van de kansen die 
offshore windenergie biedt voor de Energy Valley regio. In Noord-
Holland hebben we de grens daarbij wat ruimer getrokken en de 
haven IJmuiden betrokken bij de verkenning.  

 

De centrale vraag is op welke wijze de regio kan profiteren van de 
verwachte werkgelegenheidsgroei in deze sector 
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Met relevante spelers in het veld zijn gesprekken gevoerd. 
Daarnaast is geïnventariseerd welke Nederlandse bedrijven direct 
of indirect betrokken zijn bij offshore windenergie. 
In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de sterkten van 
de regio optimaal te benutten en verder uit te bouwen.  

 
De Stichting Energy Valley heeft bij deze verkenning nauw 
samengewerkt met ATO en de regionale ontwikkelingsbedrijven 
NOM en NHN en daarnaast dankbaar gebruik gemaakt van de 
kennis en expertise van Chris Westra van ECN en manager van 

We@Sea. 
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Figuur 3: Overzicht van bestaand en in aanbouw zijnd vermogen 
(EWEA, Windenergieagentur Bremerhaven) 
 

 

Figuur 4: Vergelijking windenergiepotentieel Noordzee met 
olieproductie Midden-Oosten (Stichting Natuur en Milieu) 

 

 
 

Projecten Turbines MW Projecten Turbines MW

V.K. 10 288 868 6 581 2.074

Denemarken 10 313 656 1 90 207

Nederland 2 96 228 0 0 0

Duitsland 4 15 72 3 188 697
België 1 6 30 2 79 309

Totaal 27 718 1.854 12 938 3.287

In gebruik In aanbouw

Energieproductie 
van de Perzische 
Golf nu (11.300 
TWh) vergeleken 
met die op de 
Noordzee in 
2008 (4 TWh) en 
in 2020 (ECN-
projectie) (1.300 
TWh) en de 
theoretische 
productiecapacit
eit (13.400 
TWh).

Masterplan Zeekracht

Energieproductie 
van de Perzische 
Golf nu (11.300 
TWh) vergeleken 
met die op de 
Noordzee in 
2008 (4 TWh) en 
in 2020 (ECN-
projectie) (1.300 
TWh) en de 
theoretische 
productiecapacit
eit (13.400 
TWh).

Masterplan Zeekracht
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2 Europa 
 

2.1 Algemeen 
Voor de middellange termijn is windenergie, en offshore 
windenergie in het bijzonder, de belangrijkste duurzame 
energiebron voor Europa. Voor de Noordzee bestaan de meeste 

plannen en projecten, op afstand gevolgd door de Oostzee, de 
Ierse Zee en de Middellandse Zee. De tabel in figuur 3 toont de 

bestaande en in aanbouw zijnde offshore windparken op de 
Noordzee. Verwacht wordt dat de offshore windenergiemarkt in 
Europa vanaf 2010 sterk zal groeien. De Europese Windenergie 
Associatie (EWEA) voorziet een gemiddelde jaarlijkse toename 
van ruim 3.000 MW in de periode tot 2020. In de daarop 
volgende 10 jaar neemt het vermogen met gemiddeld ruim 

10.000 MW per jaar toe. Dit resulteert in 150.000 MW in 2030. 
De markt voor wind op land heeft volgens cijfers van EWEA een 
vergelijkbare groei laten zien tussen 1992 en 2004.  
 

Het potentieel van windenergie op de Noordzee is immens. Het 
Masterplan Zeekracht heeft dit verbeeld zoals aangegeven in 
figuur 4. Daaruit blijkt dat de Noordzee qua productie van energie 

kan wedijveren met het Midden-Oosten. Daarvoor is echter nog 
een lange weg te gaan. Maar de plannen van de landen rond de 
Noordzee (Groot Brittannië, België, Nederland, Duitsland en 
Denemarken) zijn ambitieus.  

 

2.2 Belangrijke Europese spelers 
In figuur 5 zijn de bestaande en geplande locaties in het Britse, 

Deense en Duitse deel van de Noordzee weergegeven.  

2.2.1 Denemarken 

Denemarken neemt al decennia een voorname rol in op het 
gebied van windenergie. Het opgestelde vermogen op land zorgt 

voor het hoogste nationale percentage windenergie van het totale 
energiegebruik van alle landen ter wereld. De huidige verzadiging 
op land en de waterrijke omgeving maken een overstap naar 
offshore projecten logisch. Vestas is het vlaggenschip van de 
Deense windindustrie, die in totaal bijna 25.000 mensen werk 
biedt. Denemarken voert al decennialang een duidelijk 

energiebeleid, dat stimulerend werkt voor de Deense industrie. 

Sinds de jaren zeventig is er een heldere subsidieregeling. 
 
In Denemarken is op dit moment 656 MW op zee operationeel, 
verdeeld over 10 projecten, waarvan het project Middelgrunden al 
in 2001 in bedrijf werd genomen. Volgend jaar komt er nog 207 
MW in bedrijf en er zijn plannen voor nog bijna 3.000 MW na 

2011. 

 

2.2.2 Duitsland 

Ondanks het feit dat Duitsland slechts een relatief klein gedeelte 

van de Noordzee tot zijn beschikking heeft, zijn de ambities hoog. 
Momenteel zijn 15 offshore windturbines in bedrijf met een 
gezamenlijk vermogen van 72 MW. Overheden hebben de 
afgelopen jaren veel gedaan om de ontwikkeling van windenergie 
te accommoderen. Op landelijk niveau is het ruimtelijk beleid 
uitgewerkt en is er duidelijkheid over locaties, maar ook over de 

subsidies. Daarnaast heeft de Duitse overheid door investeringen 
in meetmasten en onderzoek laten zien dat het menens is met de 
ontwikkeling van offshore windenergie. Daardoor is er vertrouwen 
gewekt bij de industrie. Duitse bedrijven zijn aan de slag gegaan 
met de ontwikkeling van grote offshore windturbines (> 5 MW) en 
daarbij behorende fundaties voor waterdiepten van 30 meter en 

meer.  

 
Op lokaal niveau is een aantal havens ingesprongen op de 
offshore ontwikkelingen. Plaatsen als Bremerhaven, Emden en 
Cuxhaven hebben nu allemaal actieve bedrijven op het gebied  
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Figuur 5: Ontwikkelgebieden offshore windenergie Noordzee 
(EWEA) 

Figuur 6: Bestaande (rood) en te ontwikkelen 
stroomverbindingen (EWEA) 
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van offshore windenergie. In Duitsland zijn inmiddels ongeveer 
40.000 mensen werkzaam in de windsector (onshore en 
offshore), met Enercon, Bard, Siemens, REpower en Multibrid als 
belangrijke bedrijven. Het doel van Duitsland is 25.000 MW 
offshore windenergie te realiseren in 2025. Momenteel draait er 

72 MW. In aanbouw is 1.002,5 MW, onder meer door het project 
Bard Offshore 1 (400 MW, eind 2010 operationeel). In de pijplijn 
zit dus nog 23.708 MW, die met name op de Noordzee gebouwd 
moeten worden. Een kleiner gedeelte zal in de Oostzee 
geïnstalleerd worden. Voor de Noordzee zijn 22 vergunningen 

afgegeven.  
 

Alpha Ventus is het eerste Duitse windturbinepark in de 
Noordzee. Het gaat om een pilot-project waar zeker de komende 
tien jaar veel onderzoek zal worden verricht door betrokken 
Duitse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Hiertoe is het 
samenwerkingsverband DOTI (Deutsche Offshore-Testfeld und 
Infrastruktur GmbH & Co) opgericht. Op 16 november 2009 is de 
laatste turbine geplaatst. Er staan twee series van zes 

windturbines van Multibrid en REpower, ieder met een vermogen 
van 5 MW. Het testturbinepark is 400 meter vanaf het 
meetplatform FINO 1 gebouwd. Dit platform verzamelt weer- en 

windgegevens sinds 2003. Platform FINO 2 staat in de Baltische 
zee en FINO 3 is 45 zeemijlen ten noordwesten van het eiland 
Sylt in de Noordzee geplaatst. De drie meetplatformen zijn 
betaald door de overheid, met een bijdrage uit het Europese 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

 

2.2.3 Verenigd Koninkrijk 

De geografische ligging van het Verenigd Koninkrijk maakt dat 
het de beschikking heeft over grote wateren. Zowel voor de 
Noordzee als de Ierse Zee zijn er ambitieuze doelstellingen, die 
ook in relatief hoog tempo uitgevoerd worden. Het Verenigd 

Koninkrijk heeft een duidelijk subsidie- en ruimtelijk beleid. De 
Crown Estate, het Engelse equivalent van onze Domeinen, speelt 

een belangrijke rol in de uitgifte van gronden. Ondanks de 
grootschalige ontwikkeling heeft het Verenigd Koninkrijk weinig 

eigen windindustrie en ook weinig geschikte havens. Zo wordt de 
haven van Vlissingen op dit moment gebruikt als logistiek 
knooppunt voor het Britse project Greater Gabbard.  
 
Op het Britse deel van de Noordzee draait momenteel 600 MW, 

met 1.246 MW in aanbouw. In totaal wordt er ruim 15.000 MW 
ontwikkeld. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich ten doel gesteld 
om in 2020 over meer dan 25.000 MW offshore windenergie te 
beschikken. Ook het grootste Europese windpark op zee wordt in 
de Britse wateren gebouwd. Het park London Array is gesitueerd 

in de monding van de Theems en zal bestaan uit 271 turbines 
met een gezamenlijk vermogen van ca 1.000 MW. 

 

 

2.3 Samenwerking en elektrische 
infrastructuur 
Het opvangen van schommelingen in het opgewekte vermogen is 
één van de belangrijke vraagstukken in het windenergiedossier. 
Door internationale netwerken te maken, worden regionale 
verschillen in vraag en aanbod meer uitgemiddeld en verbetert de 

stabiliteit van het netwerk als geheel. Dat gebeurt nu al met 
interconnectoren tussen bijvoorbeeld Noorwegen en Nederland en 
binnenkort tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor 

grootschalige toepassing van windenergie op de Noordzee is een 
Europees elektrisch netwerk noodzakelijk voor de 
leveringszekerheid. Verder wordt gedacht aan koppeling van het 
Europese netwerk aan de Noorse waterkrachtcentrales, energie-
eilanden met opslag in de vorm van hoogteverschillen van water 
(valmeren) en mogelijk het opslaan van energie door middel van 

perslucht in de zeebodem. Door EWEA is onderzocht hoe zo‟n 
netwerk er in 2030 uit zou kunnen zien. Men heeft zich daarbij 
onder meer gebaseerd op lopende studies en plannen van de 

diverse nationale netbeheerders over hun netontwikkelingen. In 
figuur 6 is dit toekomstige net geschetst. 
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2.4 Financiering 
Discussies over windenergie draaien meestal om knelpunten op 
technisch vlak en afhankelijkheid van subsidies van overheden. In 
Nederland wordt de subsidie voor offshore windenergie bepaald 
via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE), 
die via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken 
betaald wordt. De verwachte stijging van de hoeveelheid 
benodigde subsidie, gecombineerd met bezuinigingen die de 

rijksoverheid de komende jaren zal moeten doorvoeren om de 
effecten van de mondiale financiële crisis te beteugelen, maakt 
dat de subsidieverstrekking de komende jaren anders 
georganiseerd zal moeten worden. Het ligt voor de hand om de 
systematiek van de Duitse en Britse centrale overheid over te 
nemen, waarbij energiesubsidies betaald worden via de 
energierekening van consumenten, via een feed-in tarief. 

Daarmee zouden de subsidies van de rijksbegroting af gaan, en 
worden ze minder kwetsbaar voor politieke veranderingen. 
 
De bouwvolumes die voorspeld worden, zullen echter ook een 
zwaar beroep doen op de financieringsmogelijkheden van banken, 

overheden en energiebedrijven. Uitgaande van een investering 

van € 3 tot € 3,5 miljoen per MW in de eerste jaren en een 
kostenreductie volgens de leercurve zal er tot 2030 tussen € 200 
en € 300 miljard geïnvesteerd gaat worden in offshore 
windenergie. Dat betekent meerdere miljarden per jaar. 
Momenteel zijn er in Europa 18 banken die ervaring hebben en 
bereid zijn om te investeren in windenergie. Omdat er nog maar 
twee projecten op projectbasis gefinancierd zijn, en er weinig 

ervaring is met de exploitatie, zijn er veel banken bij de 
financiering betrokken om risico‟s te spreiden. In de komende 
jaren zullen institutionele investeerders zoals gemeenten, 
bijvoorbeeld via Meewind, en pensioenfondsen een rol gaan 
spelen op het gebied van offshore windenergie. Daarnaast zijn 

internationaal opererende energiebedrijven zoals Dong 
belangrijke partijen op de markt voor financiering. 
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Figuur 7: Overzicht definitief vergunde windparken per 18 december 
2009 (Rijkswaterstaat) 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

13 

3 Nederland 
Momenteel staat op het Nederlandse deel van de Noordzee 228 
MW te draaien. Nederland neemt daarmee in Europa de derde 
positie in na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Als alles 
voorspoedig verloopt, zal 950 MW worden bijgebouwd in de 
periode tussen 2010 en 2015. Voor dit vermogen is een totaal 

SDE subsidiebedrag gereserveerd van € 5,31 miljard voor een 
periode van 15 jaar. Daarmee komt het totaal op de Nederlandse 

wateren geïnstalleerde offshore windvermogen op ongeveer 1200 
MW in 2015. 
  
Om de doelstelling van 6.000 MW in 2020 te halen, zal er dus 
tussen 2015 en 2020 bijna 5.000 MW moeten worden 

bijgebouwd; ofwel 1.000 MW per jaar. Na 2020 kan verder 
doorgegroeid worden naar 20.000 MW en meer, om op de lange 
termijn de hele Nederlandse elektriciteitsvoorziening op duurzame 
stroom te kunnen laten draaien. 
 
In de Energienota noemt het Ministerie van Economische Zaken 
de Noordzee als een belangrijke leverancier van energie. Ook 

door de milieuorganisaties wordt veel druk uitgeoefend om 
windenergie op de Noordzee snel en grootschalig te ontwikkelen. 
Tevens neemt de politieke wil toe om een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van een Europees elektriciteitsnet op zee. 
 

3.1 Drie rondes 

3.1.1 Ronde 1 

In de eerste ronde zijn er twee offshore windparken gebouwd met 
een gezamenlijk vermogen van 228 MW. Dit zijn:  

 
 OWEZ (Offshore Windpark Egmond aan Zee). 
 Prinses Amalia (voorheen windpark Q7). 
 

Op het kaartje in figuur 7 zijn beide windparken aangegeven met 
de nummers 1 en 2. 

3.1.2 Ronde 2 

Momenteel zit Nederland in de zogenaamde ronde 2. Inmiddels 
zijn er twaalf vergunningen afgegeven voor het bouwen van 
windturbineparken op zee. De kaart van figuur 7 toont de locaties 
van deze potentiële windparken met de nummers 3 tot en met 
14. Van deze twaalf mogelijke parken met een gezamenlijk 

vermogen van ruim 3.000 MW liggen er drie boven de 
Waddeneilanden ter hoogte van Schiermonnikoog, drie op de 

locatie “IJmuiden ver” en de resterende versnipperd tussen de 
scheepsroutes langs de Hollandse kust. De vergunninghouders 
zullen voor de realisatie van het project een beroep doen op de 
subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Er is 
inmiddels voor 950 MW subsidie gereserveerd. Uiterlijk eind 
maart 2010 moeten de consortia hun plannen indienen bij het 

Ministerie van Economische Zaken. Eind mei zal bekend zijn 
welke drie à vier parken financiële steun van de overheid krijgen. 
Aan het eind van deze kabinetsperiode in 2011 zal duidelijk zijn 
welke windturbineparken er ook daadwerkelijk zullen worden 
gebouwd. De verwachting is dat er door juridische procedures en 

technische voorbereidingen vertraging zal optreden in de 
daadwerkelijke bouw.  

 
De scheepvaartsector heeft grote moeite met de veiligheidszone 
van 500 meter die bij sommige projecten wordt aangehouden. De 
scheepvaartsector ziet twee nautische zeemijlen als een veilige 
afstand tussen de vaarroutes en de windturbineparken. Deze 
houding kan ertoe leiden dat een aantal van de huidige projecten 
uiteindelijk niet zal worden uitgevoerd door bezwaren van de 

scheepvaartsector. De projecten 5, 6 en 7 liggen in het 
zogenaamde gebied "IJmuiden ver" en lopen net als de drie 
projecten 9, 10 en 11 ten noorden van de Waddeneilanden, 

minder gevaar, omdat deze locaties twee nautische zeemijlen van 
de vaarroutes liggen.  
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Figuur 8: Ontwikkelvisie Noordzee uit Nationaal Waterplan met windgebieden IJmuiden ver (2) en Eemsmond Noordwest (4) 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 
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De verwachting is dat de bouw van de windturbineparken uit 
ronde 2 pas in 2013 van start zullen gaan. Dit is mede afhankelijk 
van de beschikbaarheid van windturbines en installatieschepen. 
Verwacht wordt dat begin 2015 vier Nederlandse windparken met 
een gezamenlijk vermogen van bijna 1200 MW zullen draaien. Er 

zullen dan wel grote stappen voorwaarts gemaakt moeten 
worden. Dat kan alleen als er duidelijkheid is over de gebieden 
waar gebouwd kan worden (ruimtelijke ordening) en de financiële 
bijdrage aan offshore windenergie van de Nederlandse overheid. 
Dan zal ook de aanleg van de elektrische infrastructuur ter hand 

kunnen worden genomen en kan er een stabiel 
investeringsklimaat ontstaan op basis van het overheidsbeleid. 

 

3.1.3 Ronde 3 

Gelijktijdig met de tweede ronde voor het vergunnen van de 
bouwvergunningen en de SDE-subsidies, is het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat bezig met de ruimtelijke ontwikkeling voor 
de derde ronde. Ronde 3 heeft betrekking op de periode tussen 
2015 en 2020 waarin bijna 5.000 MW moet worden gerealiseerd. 
Dat is 1.000 MW per jaar, of 200 windturbines van elk 5 MW. In 
het Nationaal Waterplan en de beleidsnota Noordzee is de opgave 

gesteld om ruimte voor dit vermogen te vinden. Het concept van 
de beleidsnota Noordzee wijst twee windenergiegebieden, 

"IJmuiden ver" (2) en "Borssele" (1) aan. Zie figuur 8. Daarnaast 
zijn twee zoekgebieden aangegeven, namelijk ten noorden van de 
Waddeneilanden (4) en in het zoekgebied Hollandse kust (3) 
relatief dicht onder de kust tussen Hoek van Holland en Texel. In 
dit gebied zijn de spanningen tussen de belangen van de 
scheepvaartsector en windenergie echter erg groot. 
  

Een andere beperking in dit gebied is de luchtvaartveiligheid voor 
helikopters van en naar de olie- en gasplatforms. Het zoekgebied 
is echter zeer aantrekkelijk vanwege de relatief ondiepe en de 

beperkte afstand tot het aanlandingspunt voor de elektriciteit in 
IJmuiden. De Nederlandse overheid heeft aangegeven veel 
waarde te hechten aan het vinden van locaties voor 

windturbineparken dicht bij de kust in verband met de kosten.  

Voor het beschikbaar krijgen van het gebied (4) ten noorden van 
de Waddeneilanden worden onderhandelingen gevoerd met het 
Ministerie van Defensie. Het blijkt mogelijk om 1.000 MW 
windvermogen met een netto ruimtebeslag van 165 km2 te 
bouwen in dit gebied, zonder in conflict te komen met de 

belangen van het ministerie. In het defensiegebied is echter 
plaats voor wel 8.000 tot 10.000 MW. 
 
De verwachting is dat het gebied "IJmuiden ver" (ongeveer 80 km 
uit de kust vanaf IJmuiden met circa 5.000 MW volgebouwd gaat 

worden. Deze locatie en de locatie ten noorden van de 
Waddeneilanden bieden enorme kansen voor de bedrijven langs 

de kust van IJmuiden tot aan de Eemshaven, zeker als daarbij 
rekening wordt gehouden met de offshore activiteiten van Groot-
Brittannië en Duitsland. Vooral de beperkte havencapaciteit voor 
de ontwikkeling van offshore windenergie in het Verenigd 
Koninkrijk biedt grote kansen voor Nederlandse havens. 
 

3.1.4 Na ronde 3 

Na ronde 3 zullen gebieden verder van de kust worden gezocht 
voor de verdere uitbouw van offshore windenergie. In het 

Nationaal Waterplan, uitgebracht door Rijkswaterstaat, staan 
ontwikkelingsgebieden in de buurt van de Doggersbank. Deze 

gebieden zullen waarschijnlijk niet ontwikkeld worden zonder 
gecoördineerd Europees beleid. Ruimtelijke ordening, ontsluiting 
en infrastructuur zullen geharmoniseerd moeten worden. 
Scenario‟s van EWEA en ook het Masterplan Zeekracht wijzen 
erop dat windenergie op termijn heel Europa van elektrische 
stroom kan voorzien. 

3.2 Het bedrijfsleven 
In alle delen van de offshore windenergie waardeketen zijn 

Nederlandse bedrijven actief. Figuur 9 toont de meest prominente 

bedrijven. Bij alle offshore windenergieprojecten zijn tot nu toe 
Nederlandse bedrijven betrokken.  
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Figuur 9: Overzicht van de belangrijkste Nederlandse bedrijven gerangschikt over de waardeketen van offshore 
windenergie (NWEA) 
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Leiders op de wereldmarkt van offshore bedrijvigheid zijn 
bedrijven zoals Heerema, Van Oord, Ballast Nedam, Gusto MSC 
en IHC Merwede. Ze hebben kennis en ervaring opgedaan bij het 
ontwerpen en installeren van offshore installatie voor de olie- en 
gasindustrie. Ook beschikken ze over de „gereedschappen‟ zoals 

werkschepen en apparatuur om fundaties te plaatsen en daarop 
de torens, gondels en wieken te assembleren.  
 
Er zijn nog vele andere Nederlandse bedrijven die een bijdrage 
leveren aan de ontwikkelingen van offshore windenergie, zoals 

kleine bedrijven die actief zijn op het gebied van design van 
windturbines. Ze leveren ontwerpen voor complete windturbines 

en onderdelen voor landen waar ze geproduceerd worden zoals in 
Azië. 
 
Het zijn vooral de grote Europese energiebedrijven die investeren 
in offshore windenergie. Gezien de recente ontwikkelingen op de 
Europese stroommarkt is het redelijk om te verwachten dat 
elektriciteitsbedrijven zich niet zullen beperken tot hun thuisland, 

maar zullen zoeken naar goed renderende projecten door heel 
Europa.  
 

3.3 Onderzoek en ontwikkeling 
ECN en TU Delft (TUD) hebben een goede naam en belangrijke 
positie op het gebied van windenergie R&D. Zij hebben de 
beschikking over verschillende testfaciliteiten zoals een 
windtunnel (OJF), een windturbinetestveld (EWTW), een 
kenniscentrum materialen / constructies annex faciliteit voor 

vermoeiingsproeven (WMC) en een onderzoekswindpark op 
schaal. Hiermee beschikken TUD en ECN over een, ook 
internationaal gezien, breed spectrum aan onderzoeksfaciliteiten. 
 
Daarnaast spelen ATO en de recent opgerichte Maritime Campus 

Netherlands (MCN) een rol bij de ontwikkeling en het op de markt 
brengen van offshore gerelateerde producten en diensten. Zij 

werken daarbij nauw samen met kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven. MCN richt zich ook samen met Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden op (offshore) windenergie opleidingen. 
 

3.4 Havens 
Voor de assemblage van windturbines, het laden en het 
uiteindelijke vervoer naar de locatie op zee, zijn havens van groot 
belang. Gezien de toenemende grootte van de turbines die op zee 
geplaatst worden, zal de windindustrie steeds meer 

watergebonden worden. Vervoer over de weg van rotorbladen 
van 60 meter en meer wordt zeer problematisch. Ontwikkelaars 
van windenergieprojecten zoeken havens met open verbindingen 
met zee die over voldoende ruimte voor opslag, assemblage en 
kadelengte voor installatieschepen en overslag beschikken.  
De ervaring met de installatie van de Nederlandse parken heeft 
geleerd dat voor de bouw van een vermogen van 500 MW 

gedurende een jaar 100 tot 200 meter kadelengte en 4 tot 
8 hectare opslagterrein nodig is. 
In de Energy Valley Regio zijn vier havens die deze ruimte 
kunnen bieden en in enkele gevallen zelfs veel meer. Dit zijn: 
 

 IJmuiden en het Noordzeekanaalgebied; 

 Den Helder (evt. met Texel); 
 Harlingen; 
 Eemshaven. 
 
In bijlage 1 staan meer gegevens over deze havens. In totaal is 
er in deze vier havens ongeveer 1.600 meter geschikte 
kadelengte beschikbaar en meer dan 160 hectare aan terreinen.  

De capaciteit van de Nederlandse havens lijkt daarom geen 
knelpunt te vormen voor de bouw van windturbineparken, zeker 
als ook andere havens door projectontwikkelaars geschikt worden 
gevonden zoals bijvoorbeeld Scheveningen, Vlissingen, Rotterdam 
en de NIOZ-haven op Texel. 
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Figuur 10: Aansluitmogelijkheden Eemshaven volgens rapport Net op Zee (Ministerie van Economische Zaken) 
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3.5 Netaansluiting 
Beide Nederlandse offshore windturbineparken zijn afzonderlijk 
aangesloten op het net bij Velsen-Noord. De kosten voor de 
netaansluiting zijn voor rekening van de projectontwikkelaar. 
Onlangs heeft de Minister van Economische Zaken voorgesteld 
om TenneT, de netbeheerder van het landelijke elektriciteitsnet, 
de wettelijke taak te geven voor de aanleg en het beheer van een 
net op zee ten behoeve van de aansluiting van offshore 

windparken. De vraag is nog hoe de doorberekening van de 
kosten van het net op zee naar producenten, netbeheerders en 
afnemers moet plaatsvinden. 
 
De kosten voor een elektriciteitsnetwerk op zee bedragen tussen 
de € 5 en € 11 miljard. Dit zijn aanlegkosten en 
onderhoudskosten voor een netwerk dat het mogelijk maakt om 

in de periode tussen 2012 en 2020 de ontwikkeling van 6.000 MW 
productiecapaciteit van windparken op zee mogelijk te maken. 
Dat blijkt uit het rapport Net op Zee van het Ministerie van 
Economische Zaken. 
 

Het zwaartepunt van de aanlandingen (tenminste 3.000 MW) zal 

liggen bij IJmuiden omdat daar voldoende capaciteit beschikbaar 
is. Bij de Eemshaven lijkt dit een probleem te worden. De huidige 
aanlandingscapaciteit is nu al zeer beperkt zoals figuur 10 toont. 
De Eemshaven verandert steeds meer in een energiehub, door de 
aanlanding van de NorNedkabel vanuit Noorwegen en in een 
latere fase de Cobrakabel vanuit Denemarken. Daarnaast neemt 
het fossiele productievermogen in de Eemshaven met meer dan 

5000 MW toe. Er wordt gewerkt aan meer transportcapaciteit 
naar de Randstad via het project NoordWest 380, maar voor het 
transport van een grote hoeveelheid windvermogen over land 
naar de Randstad is die verbinding niet toereikend. 
 

Ontsluiting van wind op zee via de Eemshaven lijkt onmogelijk 
tenzij nieuwe oplossingen worden gezocht in de vorm van een 

zeekabel naar het hoogspanningsnet in de Randstad. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee maar is goedkoper dan verdere 

verzwaring van de Noord-Zuidverbinding. Een nog te 
onderzoeken alternatief is een combinatie met de voorgenomen 
interconnectoren en/of aansluiting op het Duitse net. Daarnaast 
zijn er nu ontwikkelingen die de Eemshaven in een 
balanceringsplatform voor elektriciteit zouden kunnen 

veranderen. Door de onregelmatige stroom vanaf de windparken 
van zee te combineren met de internationale stroomkabels en 
vooral het balancerend vermogen van de in aanbouw zijnde 
energiecentrales in de Eemshaven, kan van deze regio een 
centraal punt in de Europese energievoorziening gemaakt 

worden. De noodzaak om die goed met de grote verbruikscentra 
te verbinden blijft bestaan. 
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4 Verkenning kansen 

4.1 Werkgelegenheid 
EWEA verwacht dat in 2030 er in totaal 150.000 MW aan offshore 
windenergie in Europese wateren opgesteld zal staan. Dit 
resulteert volgens deze branche vereniging in een 
werkgelegenheid van ongeveer 215.000 banen.  

 
Voor Nederland is vooral het zuidelijk deel van de Noordzee van 
belang. Wij gaan er van uit dat daar in 2030 ongeveer 

44.000 MW is geplaatst. De belangrijkste bijdragen leveren het 
Verenigd Koninkrijk (circa 15.000 MW), België (circa 2.000 MW), 
Duitsland (circa 17.000 MW) en Nederland (circa 10.000 MW). 
Het vermogen van 44.000 MW is aanmerkelijk lager dan het 
EWEA scenario. Waarschijnlijk zullen verschillende 
belemmeringen zoals beperkte financieringsruimte, trage 

opschaling van windturbineproductie, capaciteit van werkschepen 
het plaatsingstempo negatief beïnvloeden.   
 

Het EWEA-rapport Wind at Work geeft inzicht in de 
werkgelegenheidseffecten van offshore windindustrie. Op basis 
van gerealiseerde windparken leidt zij af dat iedere megawatt 
geïnstalleerd windvermogen tijdens de productie- en bouwfase 

aan 10 fte direct en 5 fte indirect werkgelegenheid biedt. Voor de 
onderhoudsfase bedraagt dit cijfer 0,4 fte per megawatt per jaar. 
De werkgelegenheid door onderhoud groeit dus met het aantal op 
zee geplaatste windturbines. 
 
Figuur 11 toont voor de productie- en bouwfase de verdeling van 
de arbeid over de verschillende werkzaamheden. Daaruit blijkt 

dat voor het produceren van de windturbines ongeveer 40% van 
de totale arbeidsinzet omvat ofwel circa 6 fte per MW. Hierbij zal 

de Nederlandse industrie voorlopig nog een zeer bescheiden rol 
spelen. Dit kan echter veranderen als een buitenlandse 
windturbineproducent besluit de productie in Nederland te 
vestigen. Op dit moment is het realistisch aan te nemen dat het 

Nederlandse bedrijfsleven vooral een rol kan spelen bij de overige 
werkzaamheden. Bij de tot nu toe gerealiseerde Nederlandse en 
buitenlandse offshore windparken speelden Nederlandse bedrijven 
een belangrijke rol. In figuur 12 is aangegeven hoe we de kansen 
van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen 

beoordelen in de waardeketen van ontwikkeling, bouw en 
exploitatie. Mede op grond van gesprekken met het bedrijfsleven 
is een inschatting gemaakt welk deel van de arbeidsvraag door 
Nederlandse bedrijven ingevuld kan worden. Dit is weergegeven 
in de onderstaande tabel. 

 

 

Arbeidsplaatsen 
in Nederland 
voor NL parken 
(fte/MW) 

Arbeidsplaatsen 
in Nederland 
voor EU parken 
(fte/MW) 

Productie en installatie   

> Productie turbine 0,3 0,0 

> Productie fundatie 2,1 0,3 

> Transport en installatie 1,5 0,3 

> E-infra 1,2 0,1 

> Voorbereiding 2,2 0,1 

Totaal 7,3 0,7 

Beheer en onderhoud 0,3 0,1 

 

 
De groei van de huidige 1.470 MW in de Noordzee naar ongeveer 

44.000 MW in 2030 kan resulteren in ongeveer nieuwe 
25.000 arbeidsplaatsen in Nederland, gebaseerd op bovenstaande 
tabel in combinatie met de ontwikkelingsscenario‟s voor 
Nederland en de ons omringende landen. Het verloop van deze 
ontwikkeling is verder geschetst in figuur 13. Daaruit blijkt dat 
onderhoud en beheer geleidelijk een steeds belangrijker deel van 

de totale werkgelegenheid vormen. Daarbij moet wel bedacht 

worden dat offshore windturbines steeds betrouwbaarder zullen 
worden en in vermogen toenemen. Dit zal leiden tot een daling 
van de onderhoudswerkzaamheden per geïnstalleerde MW. 
Hetzelfde zal in zekere mate gelden voor de productie van 
windturbines en de bouw van parken. Om die reden schatten we
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het totale effect op de Nederlandse werkgelegenheid in tussen 
15.000 en 25.000 fte. Opgemerkt dient te worden dat de 
windparken na een levensduur van 15 tot 20 jaar vernieuwd 
zullen moeten worden. Vanaf het moment dat ongeveer 15.000 
MW geïnstalleerd is, moeten de eerste parken vervangen worden 

waarna er een vervangingsmarkt met meer structurele 
werkgelegenheid ontstaat. 
 
In het vervolg van deze verkenning staat dan ook de vraag 
centraal wat de voorwaarden zijn om deze werkgelegenheid te 

realiseren met een zo groot mogelijk aandeel in de Energy Valley 
regio. 

 

4.2 Consultatie bedrijfsleven 
Belangrijke Nederlandse spelers op de offshore wind 

energiemarkt zijn in deze verkenning gevraagd naar hun visie op 
de ontwikkeling van de internationale offshore windenergiemarkt. 
Ook is geïnventariseerd hoeveel Nederlandse bedrijven direct en 
indirect betrokken zijn bij offshore windenergie activiteiten en 
hoeveel zij bijdragen aan de werkgelegenheid. Bijlage 2 geeft een 

overzicht van de benaderde bedrijven. Uit die gesprekken kwam 

een aantal punten en conclusies naar voren, die hieronder verder 
behandeld zullen worden. 

4.2.1 Marktontwikkeling 

 Een stabiel investeringsklimaat is noodzakelijk om grote 

investeringen zoals werkschepen te rechtvaardigen. Dit heeft 
tot nu toe ontbroken voor de thuismarkt; 

 Coördinatie op rijksniveau en versimpeling van procedures is 
nodig om de doorlooptijd van projecten te verkorten; 

 In het huidige tempo van ontwikkeling van de thuismarkt 
wordt hooguit 2.000 MW in plaats van 6.000 MW in 2020 

gehaald;  

 Voor een efficiënte ontwikkeling van wind op zee is het nodig 
dat er een gemeenschappelijk net wordt aangelegd waarop 
windparken kunnen aantakken; 

 Nederlandse bedrijven bevinden zich in een kansrijke 
uitgangspositie voor buitenlandse offshore 
windenergiemarkten. Dit betreft alle activiteiten uitgezonderd 
de productie van windturbines;  

 Grote buitenlandse bedrijven (producenten van windturbines 

en fundaties) zoeken geschikte locaties in Nederland. 
 
 

4.2.2 Technologieontwikkeling 

 Offshore windindustrie is nieuw en staat nog in de 

kinderschoenen 
 Het is wenselijk dat binnen parken pilot- en 

demonstratielocaties worden opgenomen;  
 Het Nederlandse kenniscluster is internationaal 

toonaangevend. Sterke punten zijn de kennis over direct-
drivesystemen, aerodynamica, turbineontwerp en fundaties; 

 Het kenniscluster beschikt nu over een breed scala aan 
testfaciliteiten maar uitbreiding is nodig om de sterke positie 
te handhaven. Genoemd worden een offshore testfaciliteit en 
een direct drive testfaciliteit. Daarnaast zal uitbreiding van 
het WMC en het testveld moeten plaatsvinden;  

 Het consortium FLOW (Far and Large Offshore Windenergy) 
bestaat uit een aantal sterke partijen in de waardeketen en 

heeft de ambitie om met een integraal productconcept voor 
grotere waterdiepte een voorsprong te nemen op de 
concurrentie; 

 Slim beheer en onderhoud inclusief de logistiek zijn van 
toenemend belang naarmate het volume van wind op zee 
toeneemt. Het Dutch Offshore Wind Energy Services  
(D OWES) concept wil hierin een strategische positie 

verwerven; 
 Er is behoefte aan een praktisch platform voor 

kennisontwikkeling en uitwisseling als logisch vervolg op 

We@Sea. Zo'n kennisnetwerkorganisatie organiseert 
bijeenkomsten voor betrokken bedrijven en instellingen en 
bevordert zo samenwerking kennis uitwisseling en mogelijk 

nieuwe initiatieven voor projecten en onderzoek. 
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4.2.3 Opleidingen 

 Bedrijven zien op korte termijn behoefte ontstaan aan 

medewerkers die geschoold zijn op het gebied van offshore 
windenergie; 

 De nadruk zal qua volume vooral liggen bij het opleiden van 
onderhoudsmedewerkers; 

 Bedrijven zijn bereid medewerking te geven aan de definitie 

van de eindtermen van (op maat gesneden) opleidingen. 
 

4.2.4 Havens 

 Vanuit de haven van IJmuiden zijn de beide Nederlandse 
offshore parken gebouwd. Vanuit deze haven wordt ook het 
onderhoud van beide parken verricht. Vestas heeft voor deze 

activiteiten aan de voorhaven een hal en kantoorruimten 
gebouwd. IJmuiden heeft ervaring met offshore industrie en is 
favoriet als haven voor de bouw van de komende Nederlandse 
windturbineparken;  

 Den Helder beschikt met een lucht- en een zeehaven over 

goede faciliteiten voor logistieke dienstverlening voor de 

offshore olie- en gasindustrie. Dit logistieke concept is mede 
drager van de ontwikkeling van D OWES. De haven van Den 
Helder is op dit moment door gebrek aan ruimte niet 
aantrekkelijk voor bouwactiviteiten. Wel zou de NIOZ-haven 
op Texel als een satelliethaven van Den Helder een rol 
kunnen spelen; 

 Harlingen heeft de ambitie om een rol te spelen bij zowel de 

bouw van parken als service-center. Men beschikt over zowel 
diepzeekade als ruimte voor opslag en assemblage;  

 Eemshaven heeft zowel qua ruimte als qua ligging een sterke 
positie voor de Nederlandse als Duitse markt. Vanuit 

Eemshaven is het Duitse testpark Alpha Ventus gebouwd. 
Door de grote lengte diepzeekade, de omvangrijke ruimte en 
directe ligging aan zee, is er belangstelling van bedrijven voor 

vestiging in de Eemshaven. Men oriënteert zich op de 

ontwikkeling van een heliport en faciliteitencentrum gericht 
op de offshore industrie;  

 Het bedrijfsleven geeft aan dat voor de bouw van 500 MW 
offshore windenergie per jaar 100 tot 200 meter diepzeekade 
(dieper van 8 meter) en 4 tot 8 hectare opslagterrein nodig 

is;  
 Voor de Nederlandse havens langs de westkust is er weinig 

concurrentie. Engelse havens hebben beperkte capaciteit en 
daardoor wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 
Vlissingen voor de bouw van Engelse parken. Eemshaven 

heeft als voornaamste concurrenten de Duitse havens Emden 
en Bremerhaven; 

 In de toekomst kan het concept „Haveneiland op Zee‟ een rol 
gaan spelen. Het bedrijfsleven ziet het als een optie voor de 
langere termijn, wanneer verder uit de kust gebouwd wordt, 
als locatie voor een „stopcontact op zee‟ en als uitvalsbasis 
voor onderhoud (zie ook hoofdstuk 6.4). 

 

4.3 Kenmerken bedrijfsleven 
Op dit moment zijn zo‟n 115 Nederlandse bedrijven direct of 

indirect betrokken bij offshore windenergie. Binnen deze (vaak 

grotere) organisaties wordt werk geboden aan ruim 1.500 
personen. Het zwaartepunt van zowel het aantal bedrijven als het 
aantal werkzame personen in de branche ligt buiten de Energy 
Valley regio. In de onderstaande tabel is dit weergegeven. 

 
 In Energy Valley regio Buiten Energy Valley regio 

bedrijven 25% 75% 

werknemers 10-15% 85-90% 
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5 Ontwikkellijnen 
De Energy Valley Regio van IJmuiden tot de Eemshaven heeft een 
sterke uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen op de 
internationale markt van offshore windenergie. De sterke punten 
zijn: 
 

 Provinciale overheden en een tweetal regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen die actief betrokken zijn bij dit 

thema; 
 Goed geëquipeerde havens met ruimte voor productie, 

assemblage, bouw en onderhoud; 
 Een sterk en internationaal gerespecteerd kenniscluster met 

een breed scala aan testfaciliteiten; 

 Aanlandingspunten voor offshore windelektriciteit bij IJmuiden 
en geprojecteerde interconnectoren (Norned 2 en Cobra) 
vanuit Eemshaven. 

 
Vanuit die positie wil en kan de regio zich ontwikkelen tot een 
internationaal belangrijke speler in deze sector. Daardoor zal een 
aanzienlijk deel van de verwachte werkgelegenheidsgroei plaats 

kunnen vinden in de Energy Valley regio. Om dit te bereiken gaat 
Energy Valley inzetten op: 
 
1. Een Platform Windenergie op Zee voor het bedrijfs-

leven als voortzetting van We@Sea 
De groei van de werkgelegenheid in de Energy Valley regio op 

het gebied van offshore windenergie komt enerzijds voort uit 
een toenemende bedrijvigheid van de al gevestigde bedrijven. 
Anderzijds willen we meer bedrijven op dit gebied naar het 
Noorden halen. Een platform dat informeert en faciliteert en 
nauw samenwerkt met de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, kan een katalyserende rol 

vervullen. Een sprekend voorbeeld voor een dergelijke 

aanpak is de succesvolle Windenergieagentur Bremerhaven 
(WAB).  

 

2. Investeren in versterking van het kenniscluster door 
onder meer het upgraden en uitbreiden van de 
testfaciliteiten 
Het kenniscluster op het gebied van (offshore) windenergie 
speelt een belangrijke rol in de internationale R&D op dit 

gebied. Met name voor de ontwikkelingskant is het kunnen 
beschikken over een breed scala aan state of the art 
testfaciliteiten een voorwaarde om die positie te behouden en 
uit te bouwen. Daarvoor is het nodig dat zowel het 
windturbinetestveld EWTW (ECN WindturbineTestveld 

Wieringermeer) als het kenniscentrum WMC (Windturbine 
Materialen en Constructies) de vraag uit de markt kunnen 

blijven honoreren. Daarnaast is er sterke behoefte aan 
nieuwe testfaciliteiten, namelijk een offshore testfaciliteit en 
een direct drive train testopstelling.  

 
3. De ontwikkeling van innovatieve concepten voor 

onderhoud en beheer krachtig ondersteunen en 
faciliteren  

Op den duur zal de grootste bijdrage van de werkgelegenheid 
voortkomen uit de onderhoudsactiviteiten. Hierop speelt het 
DOWES-project (Dutch Offshore Wind Energy Services) goed 

in. Door de integrale aanpak en de samenwerking met het 
bedrijfsleven biedt het uitzicht op een belangrijke 
economische activiteit. Het is dan ook van belang dat deze 
ontwikkeling waar nodig ondersteund wordt en over 

voldoende middelen beschikt. Daarnaast is het van belang dat 
er op termijn voldoende ruimte in havens beschikbaar is voor 
de opslag van reserveonderdelen en materialen voor 
onderhoud.  

 
4. Versterken van de opleidingscapaciteit in 

samenwerking met het bedrijfsleven 
Het bedrijfsleven ziet de beschikbaarheid van goed opgeleid 
personeel als een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Er 

bestaan al veel offshore opleidingen, vooral voor de olie- en 
gasindustrie. Specifiek voor offshore windenergie is door MCN 
in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(NHL) een eerste initiatief genomen. We willen deze 
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ontwikkeling versterken door met het bedrijfsleven volume en 
kwaliteit van de opleidingen te definiëren. Het onder punt 1 
genoemde platform biedt hiervoor een goed kader. 
 

5. Gebundelde inspanningen van de ontwikkelings-

bedrijven in de regio voor het aantrekken van bedrijven 
in deze sector 
Tijdens dit project is nauw samengewerkt met de 
ontwikkelingsbedrijven NHN en NOM. Dit heeft onder meer 
geleid tot nieuwe contacten met bedrijven die zich mogelijk 

willen vestigen in de regio. Het is van belang om deze 
samenwerking voort te zetten waarbij ontwikkelingen in de 

sector worden gedeeld. Ook is het wenselijk dat er 
focusgebieden worden gedefinieerd voor de diverse offshore 
windenergie activiteiten. Daarnaast kan gedacht worden aan 
een gezamenlijk optreden op internationale offshore beurzen 
om de Energy Valley regio te promoten. 

 
6. Het zoekgebied Eemshaven van het Nationaal 

Waterplan opwaarderen tot een windwingebied met 
een omvang van 5.000 tot 8.000 MW 
Het offshore windenergie zoekgebied Eemshaven is nu vooral 

beperkt door de aanlandingscapaciteit. In principe lijkt 
Defensie echter bereid om haar oefenterrein zodanig in te 
richten dat er een veel groter windvermogen geïnstalleerd 
kan worden. Van deze uitbreiding zal de bedrijvigheid in 

Eemshaven kunnen profiteren. Daarom wil Energy Valley met 
de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond en 
Groningen Seaports een lobby starten voor uitbreiding van dit 
windwingebied onder de naam Eemsmond Noordwest. 

 
7. Een integrale ontwikkeling van de elektriciteits-

infrastructuur bij Eemshaven.  
In directe relatie met het vorige punt staat het vergroten van 
de elektrische aanlandingscapaciteit bij Eemshaven. De 

conclusies uit het rapport Net op Zee zijn vooral gebaseerd op 
een nationale afweging. De stichting Energy Valley wil daarom 
verkennen of deze aanlandingscapaciteit – tegen lagere 
kosten dan via een zeekabel naar Beverwijk – mogelijk is 

door internationale samenwerking. Een voorbeeld daarvan is 
de samenwerking tussen Zweden, Denemarken en Duitsland 
in het project Kriegers Flak. Hier wordt een combinatie van 
interconnectoren en aansluiting van offshore windparken 
gerealiseerd als Europese pilot.  

 
8. Elektrisch opwekvermogen in de Eemshaven als 

balancering voor windvermogen van Eemsmond NW en 
Duitse offshore windparken.  
De aanleg van een robuuste elektrische infrastructuur van 

Nederlandse en Duitse parken naar Eemsmond biedt de 
mogelijkheid het gasgestookt elektrisch vermogen in de 

Eemshaven in te zetten voor balancering. Hierdoor ontstaat 
een belangrijk energieknooppunt met hoge toegevoegde 
waarde. Energy Valley laat de mogelijkheden op dit gebied 
onderzoeken. 

 
9. Regionale samenwerking in de Eemsmond organiseren 

De regio Eemsmond kan sterk profiteren van zowel de Duitse 

als de Nederlandse offshore windplannen, zeker als het 
zoekgebied Eemshaven wordt opgewaardeerd. De Eemshaven 
is voor veel Duitse projecten de dichtstbijzijnde haven en is 

daarmee een zeer aantrekkelijke locatie voor de bouw en 
onderhoud van Duitse windenergieprojecten. Meer 
samenwerking op het gebied van offshore windenergie tussen 
Nederlandse en Duitse bedrijven in de Eemsmond zal leiden 

tot meer economische activiteiten en dus meer 
werkgelegenheid. 

 
10. Europese harmonisatie van ruimtelijke ordening, wet- 

en regelgeving, financiële ondersteuning, door middel 
van fiscaliteit en een feed-in tarief is noodzakelijk voor 

de positie van Nederland 
Offshore windenergie is een internationale markt. Het is voor 
de ontwikkeling van deze markt en daarmee de positie van 

het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang dat er een 
level playing field ontstaat. De stichting Energy Valley wil zich 
daarom samen met andere belanghebbenden inzetten om de 
Europese harmonisatie versneld tot stand te brengen. 
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6 Uitwerking en planning 
De komende periode zullen de ontwikkellijnen uit het voorgaande 
hoofdstuk uitgewerkt worden. In dit hoofdstuk zijn deze 
ontwikkellijnen globaal uitgewerkt en gepland. Tevens is 
aangegeven welke rol de stichting Energy Valley zal vervullen in 
aanvulling op reeds betrokken partijen en initiatieven. 

 
1. Een Platform Windenergie op Zee voor het bedrijfs-

leven  
 

Er zijn in Nederland al verschillende platforms en 
verenigingen op het gebied van wind op zee. Deze richten 
zich vanuit verschillende sectoren vooral op lobby en R&D. 

Naar onze mening ontbreekt een platform dat zich vooral richt 
op regionale ontwikkeling. Een dergelijk platform moet zich 
richten op:  
 
 Stimuleren van samenwerking en regionale ontwikkeling; 
 Kennis- en informatiecentrum;  
 Belangenbehartiging; 

 Makelaar / schakelaar. 
 

Om te vermijden dat er weer een nieuwe organisatie ontstaat 
ligt samenwerking met een bestaand platform voor de hand. 
Hiervoor komt We@Sea het meest in aanmerking. Met dit 
platform is hierover contact geweest en zal leiden tot een 

verdere uitwerking tot een gezamenlijke aanpak. Daarbij  
staat de Windenergieagentur Bremerhaven model. 

 
Werkwijze 
Voor leden worden de volgende diensten aangeboden: 
netwerkbijeenkomsten, borrels, congressen, een 
themawebsite met eventueel vacatures. Verder houdt de 

organisatie zich bezig met lobbywerk en probeert zij goed 
vertegenwoordigd te zijn in overlegstructuren van overheden 
en op (inter)nationale congressen door middel van lezingen 
en publicaties. Ook moet de organisatie als een soort 
kennisbank gaan functioneren. Als een bedrijf of een 

bestuursorgaan met vragen zit omtrent offshore windenergie, 
moet het platform een logisch adres zijn om antwoorden te 

krijgen. 
 
Voor bedrijven is het essentieel dat er snel concrete 
resultaten en voordelen verbonden zijn aan een lidmaatschap 
van deze organisatie. Dit kan door op korte termijn voor 
bijeenkomsten te zorgen die bijvoorbeeld aparte bedrijven 
belichten of bekende knelpunten proberen op te helderen of 

weg te nemen. Onderwerpen die meteen na de start van het 
platform aangepakt worden: 
 

 Elektrische aansluiting op zee; 
 Het definiëren van eindtermen van opleidingen in de 

sector; 
 Het informeren en betrekken van indirect betrokken 

bedrijven; 
 Een informatiecampagne gericht op de havens en het 

daar gesitueerde bedrijfsleven, om hen bekend te maken 
met de ontwikkelingen in de offshore windenergiesector. 

 
In de komende maanden zal met We@Sea verder gewerkt 

worden aan een plan van aanpak inclusief bemensing en 
financiering. Na de zomer zal het platform zich presenteren 
door middel van een symposium, een persbericht en een 

website.   
 

 

Windenergieagentur Bremerhaven (WAB) is een goed voorbeeld 

van publiekprivate samenwerking die tot economische 
ontwikkeling leidt. In 2003 is daar vanuit de deelstaat het initiatief 
genomen om Bremerhaven te promoten als dé offshore 
windhaven van Noord-Duitsland. Inmiddels heeft er een 
grootschalige clustering van offshore windactiviteiten 
plaatsgevonden, met duizenden banen in een verder economisch 
niet heel sterke regio. Het WAB werkt goed samen met de 
regionale ontwikkelingsmaatschappij (BIS), en werkt als een 
katalysator voor alles wat er met windenergie in de regio gebeurt. 
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2. Investeren in versterking van het kenniscluster door 
onder meer het upgraden en uitbreiden van de 
testfaciliteiten 

 
Een sterk kenniscluster is een voorwaarde voor de 

ontwikkeling van werkgelegenheid. Het vormt een essentiële 
basis voor de uitbouw van bedrijvigheid en is de bron waar uit 
geput kan worden voor opleidingen zoals beschreven zal 
worden onder punt 4. Dit kenniscluster kent inmiddels een 
sterke vertegenwoordiging in Noord-Holland door 

samenwerking van ECN, TUD, Imares, TNO, ATO en MCN. 
Ook krijgt kennisdisseminatie vorm door de betrokkenheid 

van het regionale bedrijfsleven bij dit cluster. 
 
De positie van het kenniscluster is internationaal gezien sterk. 
Maar door het ontbreken van een krachtige nationale 
windturbine-industrie bestaat het gevaar dat het belang van 
dit kenniscluster wordt onderschat. Niettemin zijn er goede 
voorbeelden van buitenlandse turbinebouwers die intensief 

samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen. 
 
Wij pleiten dan ook voor een het verder versterken van het 

kenniscluster. Concrete aanbevelingen zijn: 
 
 Investeren in de uitbreiding van WMC om rotorbladen van 

ca 75 meter lengte te kunnen beproeven. Dit is nodig om de 

huidige vooraanstaande positie van WMC te kunnen 
handhaven en de hoogwaardige werkgelegenheid van 25 
medewerkers te garanderen en mogelijk te laten groeien. 
De totale investering bedraagt ca € 1 mln. 

 
 Investeren in een testcentrum voor direct drive 

toepassingen. Al langere tijd is er in Noord-Holland 
aandacht voor de toepassing van de onderhoudsvriendelijke 
direct drive in  (offshore) windturbines. Het kunnen 

beproeven van de dynamica en regeling van dit concept 
vereist een testfaciliteit. De omvang van de investering 
wordt geraamd op ca € 10 mln. 

 

 Investeren in een offshore testfaciliteit. Het doel hiervan is 
tweeledig. In de eerste plaats beoogt het onderzoek en 
kennisontwikkeling op het gebied van corrosie, degradatie, 
fouling, sedimentatie en ecologische aspecten. Daarnaast is 
deze faciliteit van belang voor onder meer de training en 

opleiding van onderhoudspersoneel en schippers die dit 
personeel veilig van en naar de windturbines moeten 
brengen. Uitgaande van een testfaciliteit bestaande uit één 
offshore windturbine zal de investering ca € 10 mln 
bedragen. 

 
 Ruimtelijke inpassing van en investering in uitbreiding van 

het windturbine testveld EWTW in de Wieringermeer met 
enkele fundaties voor grote (offshore) windturbines. Dit 
maakt deel uit van de opschaling van windenergie in de 
Wieringermeer. 

 
Over de realisatie van dit programma is overleg en 
samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. De 

inbreng in dit programma van zowel de provincie Noord-
Holland als het ontwikkelingsbedrijf NHN is naar onze mening 
relatief beperkt. Dit ondanks een reeds aanzienlijke financiële 

betrokkenheid door ondermeer de inzet van EFRO-middelen. 
Gezien het belang van een succesvolle uitvoering van dit 
programma lijkt het ons wenselijk dat de publiekprivate 
samenwerking rond de ontwikkeling van het kenniscluster 

beter gestructureerd wordt. Dit vereist in de eerste plaats dat 
zowel de provincie als NHN een duidelijke positie innemen en 
van daaruit mede sturing geven aan de uitvoering van het 
programma. Waar nodig wil de stichting Energy Valley dit 
ondersteunen.    
 

De planning zou er op gericht moeten zijn om medio 2010 de 
structuur en sturing van het programma vast te stellen. 
Vervolgens zullen 4 à 5 jaar nodig zijn om de 

programmadelen uit te voeren. 
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3. De ontwikkeling van innovatieve concepten voor 
onderhoud en beheer krachtig ondersteunen en 
faciliteren  

 
Beheer- en onderhoudskosten van offshore windenergie 

bedragen momenteel 25-30% van de totale kWh-kosten. Het 
is dus essentieel voor de rentabiliteit van windparken om deze 
kosten te optimaliseren. ECN doet op dit vlak al geruime tijd 
onderzoek en ontwikkelt tools voor deze optimalisatie. Mede 
op basis van deze kennis is het Dutch Offshore Wind Energy 

Services (D OWES) project gestart. Dit is gericht op de 
ontwikkeling van een innovatief ICT-systeem waarmee 

offshore windparken optimaal beheerd kunnen worden. Doel 
is een hoge beschikbaarheid tegen minimale kosten. Dus 
minimale stilstand door technisch falen, tegen minimale 
kosten.  
Het DOWES-project is een vierjarig R&D (Research & 
Development) project voor de ontwikkeling van een integraal 
systeem centraal gericht op correctief, adaptief en preventief 

onderhoud aan offshore windparken optimale kosten. 
Focusgebieden binnen het DOWES-project zijn: 
 

• Ontwikkeling van sensoren voor monitoring van bladen; 
• Ontwikkeling van corrosiesensoren; 
• Data warehousing en processing; 
• Integratie van spare part management; 

• Logistieke planning en service; 
• Kostenoptimalisering; 
• Ondersteuning van operationele en strategische besluit-

vorming. 
 
In dit project participeren ATO, ECN, TNO, AMT T&T en 

Peterson SBS. De samenwerking van kennisinstellingen en 
bedrijfsleven biedt een goede basis voor de ontwikkeling van 
commerciële dienstverlening op dit gebied. Mede gezien de 

werkgelegenheid die gepaard gaat met beheer en onderhoud 
is deze ontwikkeling voor de regio van groot belang. In 
overleg met deze partijen wil de stichting Energy Valley het 

tot stand komen van deze dienstverlening krachtig 
ondersteunen en waar mogelijk en gewenst faciliteren.  
   
Na een ontwikkelingstraject zullen praktijktesten van het 
systeem volgen. Opgedane inzichten en resultaten zullen 

meegenomen worden in de doorontwikkeling van het systeem 
tot een commerciële dienst. Naar verwachting zal deze dienst 
eind 2013 op de markt komen. 

 
4. Versterken van de opleidingscapaciteit in 

samenwerking met het bedrijfsleven 
 

Het bedrijfsleven ziet de beschikbaarheid van goed opgeleid 
personeel als een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Er 
bestaan al veel offshore opleidingen, vooral voor de olie- en 
gasindustrie. Specifiek voor offshore windenergie is door MCN 
in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(NHL) een eerste initiatief genomen. Deze ontwikkeling kan 
versterkt worden door met het bedrijfsleven volume en 

kwaliteit van opleidingen te definiëren. Het onder punt 1 
genoemde platform biedt hiervoor een goed kader. 
 

Het benoemen van specifieke kennisthema‟s waarop 
Nederland kan vooruitlopen op andere landen is essentieel 
voor het behouden van een competitief voordeel. Om dit te 
waarborgen en om de Energy Valley regio als kenniscentrum 

voor offshore windenergie uit te laten groeien, moeten de 
volgende acties ondernomen worden: 
 
 In samenwerking met ECN / TU Delft op HBO- en 

academisch niveau onderwijsproducten die de 
kennisthema‟s borgen en verder ontwikkelen; 

 In samenwerking met het bedrijfsleven formuleren van de 
omvang en eindtermen van opleidingen gericht op 
medewerkers op MBO niveau; 

 Bestaande opleidingen in de Energy Valley regio 
betrekken en samenbrengen, waarbij eventueel de 
samenwerking met Duitse onderwijsinstellingen gezocht 
kan worden; 
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 Het ontwikkelen van een gedegen curriculum, in 
samenwerking met de onderwijsinstellingen. 

 
Het bedrijvenplatform zal een belangrijke rol spelen bij het 
inventariseren van de behoefte bij het bedrijfsleven aan 

personeel. Door een overzicht te maken van de hoeveelheid 
benodigd nieuw personeel en het gewenste niveau van deze 
arbeidskrachten, kan de regio voorsorteren op de komende 
ontwikkelingen.  
 

 
5. Gebundelde inspanningen van de ontwikkelings-

bedrijven in de regio voor het aantrekken van bedrijven 
in deze sector 

 
De ontwikkelingsmaatschappijen NHN en NOM in de Energy 
Valley regio onderschrijven het belang van offshore 
windenergie voor de economische ontwikkeling van de regio. 
Ook is duidelijk dat het gaat om te profiteren van een 

internationale markt waarop grote spelers actief zijn. Dit 
vereist zowel nationale als internationale samenwerking om 
de kwaliteiten van de Energy Valley regio krachtig te 

presenteren. De stichting Energy Valley wil dan ook het 
initiatief nemen om dit samen met NOM en NHN vorm te 
geven. Dit moet er toe leiden dat op nationale en 
internationale podia de Energy Valley regio zich presenteert 

als een krachtige speler met een veelheid aan sterkten op het 
gebied van R&D, havens, bedrijventerreinen, ondersteuning 
bij bedrijfsvestiging, opleidingen, et cetera.  
 
De grote offshore windconferentie van EWEA wordt om de 
twee jaar gehouden. In 2011 is Nederland aan de beurt. EOW 

2011 zal in december plaatsvinden in Amsterdam. De 
planning is er op gericht om de Energy Valley regio krachtig 
te presenteren. 

 
 
 
 

6. Het zoekgebied Eemshaven van het Nationaal 
Waterplan opwaarderen tot een windwingebied met 
een omvang van 5.000 tot 8.000 MW. 

 
De status van het gebied ten noorden van de 

Waddeneilanden, dat op dit moment nog als oefengebied voor 
Defensie fungeert, wordt gedefinieerd in het Nationaal 
Waterplan, opgesteld door Rijkswaterstaat. De route om die 
status te wijzigen naar een ontwikkelgebied loopt via Den 
Haag en hangt sterk samen met de lobbyagenda in punt 9. 

 
 

7. De Eemsmond als elektriciteitsknooppunt van 
Noordwest-Europa 
 
In het vorige hoofdstuk is een tweetal ontwikkellijnen 
genoemd: 
 
 Een integrale ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur 

bij de Eemshaven.  
 Elektrisch opwekvermogen in de Eemshaven als balancering 

voor windvermogen van Eemsmond NW en Duitse offshore 

windparken.  
 
Om de ontwikkeling van elektriciteitsgerelateerde 
bedrijvigheid in Noord-Nederland te stimuleren, wil Energy 

Valley de mogelijkheid onderzoeken om de regio te laten 
functioneren als een 'Elektriciteitshub', een 
elektriciteitsknooppunt in Noordwest Europa. In de regio doen 
zich diverse ontwikkelingen voor die de infrastructuur van de 
elektriciteitsvoorziening ingrijpend beïnvloeden. Aan de 
opwekkingszijde is de ontwikkeling gepland van nieuwe 

grootschalige landcentrales, zoals de NUON Magnum en de 
Advanced Power gascentrales en de RWE Eemshaven 
kolen/biomassacentrale. 

 
Ook de productiecapaciteit van decentrale opwekeenheden op 
land neemt sterk toe. Op zee zal de ontwikkeling van grote 
windturbineparken een vlucht nemen, een deel daarvan zal 
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gepositioneerd worden ten noorden van de Waddeneilanden. 
Het is nog onzeker hoe deze parken op het landnet zullen 
worden aangesloten. Verschillende opties worden hierbij 
overwogen, zoals het aansluiten van alle turbines op één 
locatie op het land, het creëren van meerdere 

landaansluitingen of het realiseren van een centraal 
aansluitpunt op zee. Ook in Noordwest-Duitsland zijn vele 
offshore windparken gepland.  
 
Naast een aantrekkelijke vestigingslocatie voor 

productiecapaciteit, is de regio door zijn ligging ook een 
logische keuze voor het aansluiten van 

elektriciteitsverbindingen naar andere landen. Hiermee 
kunnen grote hoeveelheden elektriciteit worden 
getransporteerd. Zo is er de bestaande NorNed HVDC-
verbinding die uitwisseling tussen Nederland en Noorwegen 
mogelijk maakt, en wordt er gesproken over een tweede 
verbinding tussen dezelfde locaties. Verder zijn er plannen 
voor een zeeverbinding met Denemarken (Cobra) en voor de 

versterking van de verbindingen met Duitsland.  
 
De stichting Energy Valley heeft KEMA gevraagd om een 

integrale analyse te maken en op hoofdlijnen een plan neer te 
leggen van de toekomstmogelijkheden (2030) voor de 
inrichting van deze Elektriciteitshub. Deze analyse zal eind 
maart 2010 gereed zijn. Op basis van de resultaten zullen 

door de stichting Energy Valley vervolgstappen ondernomen 
worden. 

 
8. Regionale samenwerking in de Eemsmond organiseren 
 

Gezien de uitstekende uitgangspositie die de hele Eemsmond 

heeft bij de ontwikkeling van zowel de Noord-Nederlandse 
windparken als een groot deel van de Duitse plannen, is het 
zeer zinvol om te kijken naar de mogelijkheden om 

samenwerking tot stand te brengen in dit gebied. Het onder 
punt 1 genoemde platform kan gebruikt worden om 
Euregionale bijeenkomsten te organiseren waarbij 
bijvoorbeeld ondernemers uit de Eemshaven en Emden elkaar 

kunnen treffen. Waar het binnen Nederland al regelmatig 
voorkomt dat ondernemers niet van elkaar weten waarmee 
men bezig is, geldt dit voor Nederlandse en Duitse bedrijven 
nog sterker. Specifieke nationale specialiteiten kunnen 
gecombineerd worden om tot een dynamische windregio te 

komen waar alle onderdelen van de waardeketen 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Via het platform kan Energy Valley ondernemers, overheden 
en ontwikkelingsmaatschappijen bijeenbrengen om 

gezamenlijk de ontwikkeling van de Eemsmond ter hand te 
nemen. Daarbij kan Energy Valley een goede rol spelen bij 

het in kaart brengen van de behoeftes en randvoorwaarden 
om die economische ontwikkeling te schragen. 

 
9. Europese harmonisatie van ruimtelijke ordening, wet- 

en regelgeving, financiële ondersteuning, door middel 
van fiscaliteit en een feed-in tarief is noodzakelijk voor 
de positie van Nederland 

 
In samenwerking met de provinciale besturen van de Energy 
Valley regio, zal een „lobbyagenda‟ voor offshore wind 

opgesteld worden. Het doel van deze agenda is om zaken te 
beïnvloeden die nationaal beleid en/of besluitvorming 
betreffen. Onderwerpen die op deze agenda zullen staan zijn: 
 Opwaardering van de windlocatie Eeemshaven NoordWest 

tot 5000 à 8000 MW; 
 Het tot stand komen van een elektrische ontsluiting van dit 

windgebied; 
 Een financiële kWh-vergoeding die concurrerend is met de 

Duitse en Engelse tarieven; 
 Snelle besluitvorming over de ruimtelijke ordening op zee; 

 Investeringsbudgetten voor faciliteiten die de 
kennisontwikkeling op het gebied van offshore windenergie 
ondersteunen. 

 
Dit lobbytraject naar Den Haag moet leiden tot het snel tot 
stand komen van een competitieve thuismarkt van voldoende 
omvang.  
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Vlissingen

Esbjerg

Vlissingen

Esbjerg

Figuur 15: Afbakening Noordzee op basis van dichtstbijzijnde haven (Eigen bewerking van EWEA-kaart) 
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Bijlage 1: Verkenning havens 
 

Windhavens Energy Valley regio 
De Energy Valley regio beschikt over vier havens die faciliteiten 
hebben om offshore windindustrie te ondersteunen. Per haven 
wordt hier een overzicht gegeven van de mogelijkheden, ruimte, 
achterlandverbindingen en overige factoren die van belang zijn 
voor het succesvol faciliteren van offshore windindustrie. 

 

Uit gesprekken met mensen in de sector en EWEA-rapporten 
komt het volgende naar voren: 
 
Om de komende tien jaar 5.000 MW te bouwen, is per jaar 
minimaal ruimte nodig voor de assemblage en transport van 
ongeveer 500 MW, oplopend tot 1.000 MW in latere jaren. 

 
De jaarlijkse constructie van 500 MW geïnstalleerd vermogen op 
zee vraagt 4 tot 8 hectare en 100 tot 200 meter kadelengte. 
 
De eerste twee Nederlandse parken zijn vanuit IJmuiden gebouwd 
en worden ook vanuit deze haven onderhouden.  
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Figuur 16: Luchtfoto haven IJmuiden (GoogleEarth) 
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IJMUIDEN 
 
Naam: 

Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Grootte (hectare):  
 Circa 150 hectare 
 
Meters kade en diepte: 
 Circa 4.000 m 

 
Achterlandverbindingen: 

Water:  Open verbinding direct naar zee, Noordzeekanaal 
(via sluis) 

Weg: A22/A9 (7 km) 
 Spoor: Aansluiting bij Santpoort (6 km)  
 Lucht: Luchthaven Schiphol (20 km) 
 
Bestaande bedrijvigheid: 

Onderhoud van de bestaande windturbineparken Egmond 
aan Zee en Prinses Amalia, offshore, visafslag en opslag vis 
(diepvrieshuizen), staalindustrie, zandtransport, veerdienst 

naar Newcastle, cruises. 
 

Bestaande offshore activiteiten: 
Onderhoud van de windparken Egmond aan Zee en Prinses 

Amalia. Kantoor van Vestas Offshore Nederland, thuishaven 
en hoofdkantoor van Windcat workboats, projectbureau van 
Noordzeewind en bijzondere projecten olie- en gasindustrie. 
 

Ervaring met offshore windprojecten: 
Assemblage en installatie offshore windparken Egmond aan 

Zee en Prinses Amalia. 
 

Ruimte voor offshore windparken: 

12 hectare, 700 meter kade, bedrijfslocaties. 
 

Management (adres en contactpersoon): 
Zeehaven IJmuiden 

Peter van de Meerakker 
Halkade 4 
Postbus 541 
1970 AM  IJmuiden 
+31 255 547000 

info@zeehaven.nl 
 www.zeehaven.nl 

mailto:info@zeehaven.nl
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Figuur 17: Luchtfoto haven Den Helder (Google Earth) 

Figuur 18: Luchtfoto haven NIOZ Texel (Google Earth) 
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DEN HELDER/TEXEL  
 
Naam:  

Haven Den Helder en Texel (NIOZ) 
 

Grootte (hectare):  
 300 ha 
 
Meters kade (m) en diepte (m): 

Den Helder: 3.790 m, waarvan 890 m met een diepgang 

van 9 m of meer. 
Texel: 100 m bij 8 m 

 
Achterlandverbindingen: 

Water:  Open verbinding naar zee, Noord-Hollands kanaal 
(via sluis) 

 Weg: Provinciale wegen, A7 (24 km), A9 (45 km) 
 Spoor: Directe verbinding 

Lucht: Vliegveld De Kooy (3 km), Luchthaven Schiphol (87 

km) 
 
Bestaande bedrijvigheid: 

Offshore diensten olie- en gassector, marinehaven, 
veerdienst naar Texel. 

 
Bestaande offshore activiteiten: 

Ondersteunende diensten voor olie- en gasplatforms.  
Diverse bedrijven betrokken bij offshore windenergie: ATO, 
MCN, GBT, Harakosan, Peterson SBS, DHTC.  

 
Ervaring met offshore windprojecten: 

Vooral ervaring met logistieke diensten voor de offshore 

olie- en gassector. Dit vormt de basis voor toekomstige 
beheer- en onderhouddienstverlening. 

 

Ruimte: 
Aan open water: 
100 m kade en 5 ha terrein in de NIOZ haven op Texel 

Herstructurering van de haven van Den Helder zal ca 1 ha 
opleveren vooral voor onderhoud en logistiek 
In de nabije toekomst: 4 ha op Fort Harssens en verbreding 
van de Visserijkade 
 

Achter de sluis:   
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-
Holland 

 
Management (adres en contactpersoon): 

Haven Den Helder 
Brugt Hoogland 

Het Nieuwe Diep 33 
1781 AD Den Helder 
+31 223 613955 
haven@denhelder.nl 
www.havendenhelder.nl 
 

 

mailto:haven@denhelder.nl
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Figuur 19: Luchtfoto haven Harlingen (Google Earth) 
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HARLINGEN 
 
Naam:  

Harlingen Seaport 
 

Grootte (hectare): 
500 hectare, 1.500 fte, nog 20 hectare kadegebonden 
gebieden vrij 

 
Meters kade en diepte: 

 1.500 meter, 8,5 meter diep 
 

Achterlandverbindingen: 
Water:  Open verbinding naar zee, Via IJsselmeer naar 
Rotterdam en Amsterdam, Van Harinxmakanaal (via sluis) 

 Weg: N31/A31 (2 km) 
 Spoor: Direct 
 Lucht: Luchthaven Schiphol (130 km) 
 

Bestaande bedrijvigheid: 
Scheepsbouw, jachtbouw, offshore, logistiek, productie 
bouwstoffen, zout, houtverwerking, distributie, bio-energie, 

reststoffen, veerdiensten naar Vlieland, Terschelling, 
recreatievaart. 

 
Bestaande offshore activiteiten: 

Windpowercentre, faciliteringbedrijf voor de windindustrie 
www.windpowercentre.nl 

 
Ervaring met offshore windprojecten: 
 Diverse logistieke activiteiten voor de windturbine industrie per 

vrachtauto en schip; 

 Assemblage windturbineonderdelen; 
 Revisie windturbines; 
 Reparatie wieken; 

 Strategische opslag van windturbineonderdelen; 
 Overslag van windturbine onderdelen van hubcovers tot tripods. 
 
 

Ruimte voor offshore windactiviteiten: 
 10 hectare, 200 meter diepzeekade 
 
Management (adres en contactpersoon): 

Murk de Jong 

Waddenpromenade 1 
Postbus 10000 
8600 HA Harlingen  
+31 517 492232  
info@harlingenseaport.nl 

www.harlingenseaport.nl 
 

http://www.windpowercentre.nl/
mailto:info@harlingenseaport.nl
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Figuur 20: Luchtfoto Eemshaven (Google Earth) 
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EEMSHAVEN 
 
Naam:  

Eemshaven 
 

Grootte:  
1.400 hectare bruto (inclusief infrastructuur, dijken, water, 
etc.) 

 
Meters kade: 

 Huidig: totaal 2.425 meter 
Julianahaven Noord (Bulkkade):  700 meter 

Julianahaven Zuid:    1.100 meter 
Beatrixhaven Zuid:    375 meter 
Emmahaven Noord:    250 meter 

 
 Toekomstig: totaal 4.900 meter 

Julianahaven Noord (Bulkkade):  1.100 meter 
Julianahaven Zuid:    1.100 meter 

Beatrixhaven Zuid:    1.100 meter 
 Emmahaven Noord:    350 meter 
 Wilhelminahaven:    1.250 meter 

 
Achterlandverbindingen: 

Water:  Open verbinding naar zee, Dollard, Ems-
Dortmundkanaal, Eemskanaal 

 Weg: A7 ( km 9), N33 (2 km) 
 Spoor: Directe verbinding 

Lucht: Groningen Airport Eelde (52 km), helihaven in 
planning 

 
Bestaande bedrijvigheid: 

 Elektriciteitsproductie, industrie, veerdienst naar Borkum. 
 
Bestaande offshore activiteiten: 

Logistiek steunpunt voor de assemblage van offshore 
windturbines voor diverse fabrikanten waaronder BARD 
Offshore 1. 

 

 
Ervaring met offshore windprojecten: 

Aanvoerhaven voor het pilot project Alpha Ventus en BARD 
Offshore 1. 

 

Ruimte: 
 140 Hectare, 700+ meter diepzeekade 
 
Management (adres en contactpersoon): 
 Groningen Seaports 

 Gerlof Hotsma 
 Handelskade Oost 1 

 Postbus 20004 
9930 PA Delfzijl 
+31 596 640400 
info@groningen-seaports.com 
www.groningen-seaports.com 

mailto:info@groningen-seaports.com
http://www.groningen-seaports.com/
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Bijlage 2: Verkenning bedrijfsleven 

 
Interviewronde 
Voor deze brochure zijn de volgende bedrijven/instellingen 
geïnterviewd: 
 

ATO, WEOM, MCN, Haven Den Helder, Groningen Seaports, Ballast 
Nedam, Van Oord, Smulders Projects, NOGEPA, Fugro, IHC 

Merwede, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland-Noord, 
Siemens, SenterNovem, ECN, NWEA, Ecofys, Zeehaven IJmuiden, 
Harlingen Seaport, Taskforce Wind op Zee 
 
Met al deze partijen is een oriënterend gesprek gehouden, waarbij 

onder andere de status van windenergie in Nederland, regelgeving 
en de rol van de overheid en datgene wat de stichting Energy Valley 
voor bedrijven kan betekenen, aan de orde zijn gekomen. Daarbij is 
gelijk de steun voor een bedrijvenplatform in Nederland gepeild. 
 
Belronde 
Om een beter zicht te krijgen op de Nederlandse windindustrie, is 

aan de hand van deelnemerslijsten van een aantal belangrijke 
congressen (European Offshore Wind 2009, Offshore Energy 2009 
Den Helder, et cetera) een groslijst met Nederlandse bedrijven 
gemaakt. Deze lijst, die aanvankelijk ongeveer 400 bedrijven 
besloeg, is vervolgens via onderzoek van de websites teruggebracht 
tot een krappe 200 bedrijven die in ieder geval met windenergie of 

aanverwante industrie te maken hebben. Daarna zijn al deze 
bedrijven systematisch telefonisch benaderd met een aantal 
specifieke vragen naar offshore windenergieactiviteiten. Er zijn 
uiteindelijk zo‟n 115 bedrijven die zich uitsluitend met offshore 
windenergie bezighouden. Die bedrijven bieden werkgelegenheid 
aan ruim 1.500 mensen. Dit is in lijn met de 2.000 banen die door 

EWEA worden genoemd voor de totale Nederlandse windindustrie . 

De bedrijven zijn in te delen in categorieën, die ook een indicatie 
geven van de sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven sterker 
vertegenwoordigd is. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt 
tussen de voorbereidingsfase (consultancy, ontwikkeling, 

vergunningen, bodemonderzoek), de bouw (funderingen, turbines, 
hijskranen, bouwschepen) en de onderhoudsfase (monitoring, 
reparatie, onderhoudschepen).  

 
Tijdens de belronde kwam een aantal punten regelmatig terug. 

Bedrijven laken het tempo waarmee de overheid duurzame 
energieproductie mogelijk maakt in Nederland. Dat wordt 
geïllustreerd met vergelijkingen met de ontwikkelingen in onze 
buurlanden, het ontbreken van een duidelijke subsidieregeling, en 
het feit dat veel Nederlandse bedrijven vooral actief zijn in het 

buitenland. Bedrijven zien veel mogelijkheden voor synergie met de 
offshore olie- en gaswereld. De windindustrie ziet het potentieel van 

windenergie op zee en is daarom positief en optimistisch over de 
toekomst windenergie op zee. 


