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Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee
Waar staat “Wind op Zee” in Nederland?
Nederland heeft na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken het hoogste geïnstalleerde vermogen
van Europa (228 MW in 2011). De betrokken sector had in 2010 met EUR 1 miljard omzet 25% van de
Europese markt. Op het gebied van ondersteuningsconstructies, installatie, elektrische infrastructuur
en onderhoud hoort de sector bij de top en is Wind op Zee een sterk exportproduct. In Nederland
zijn speciale offshore turbines in ontwikkeling.
Wat is de essentie van het InnovatieContract?
Het InnovatieContract heeft tot doel de Nederlandse keten van research tot commerciële toepassing
van Wind op Zee te completeren en continueren. Eén belangrijke schakel ontbreekt in de keten: een
proeftuin op zee, waar geplande innovaties kunnen worden getest en concurrerend gemaakt. Het
InnovatieContract gaat ervan uit dat deze proeftuin gecombineerd met een demopark er komt, zoals
vastgelegd in de Green Deal Offshore Wind tussen overheid en NWEA (Nederlandse Wind Energie
Associatie) en zet daarnaast in op continuïteit van R&D activiteiten om de keten te blijven vullen.
Waarom Wind op Zee?
Wind op Zee is onontbeerlijk om de Nederlandse Duurzame Energie doelstelling, vastgelegd in de
NREAP, in 2020 te halen. 5,2 GW levert dan 23TWh per jaar (17% van het verbruik) en vermijdt per
jaar 14 Mton CO2 emissie. In 2030 kan dit groeien naar 20 GW, 95 TWh, 69% van het verbruik en 57
Mton. Het levert een nieuwe bedrijfstak op: het Europese windvermogen op zee dat in 2020 wordt
geïnstalleerd wordt geschat op 7 GW per jaar, tegen 1 GW in 2010. De ambitie van het
InnovatieContract is om in Nederland in 2020 EUR 6 miljard omzet te realiseren, en 12.500 FTE
werkgelegenheid. De vraag is niet of Wind op Zee groot wordt, maar of Nederland haar toppositie
kan handhaven.
Kunnen we Wind op Zee wel goed opvangen en gebruiken?
De geplande uitrol van Wind op Zee kan in Nederland zeker tot 2020 goed worden opgevangen in het
huidige elektriciteitssysteem. Bestaande elektriciteitscentrales en interconnectoren zijn voldoende
flexibel om het beoogde windvermogen van 5,2 GW op te vangen. Voor de langere termijn moeten
we echter nu al in Europees verband extra oplossingen gaan onderzoeken.
Wat draagt het InnovatieContract hieraan bij?
Voorwaarde is dat de industrie competitief blijft ten opzichte van het buitenland middels innovaties
die tot een reductie van de Cost of Energy leiden. Het InnovatieContract en het Topconsortium voor
Kennis en Innovatie (TKI) geven een organisatorisch en financieel raamwerk om deze innovaties
versneld te ontwikkelen, te testen en concurrerend te maken. Het TKI Wind op Zee wordt opgezet
naar het voorbeeld van FLOW.
Heeft de overheid al niet genoeg steun gegeven?
De overheid ondersteunt reeds het FLOW consortium en het windpark Q10. Continuïteit van R&D en
de realisatie van een proeftuin zorgen ervoor dat de innovaties zijn uitontwikkeld en in de praktijk
bewezen en door kostenreductie concurrerend gemaakt als de markt echt losgaat (2e helft van dit
decennium). Zo waarborgt Wind op Zee dat zowel eerdere als nieuwe investeringen renderen.
Welke industrie doet mee, hoe zeker zijn de plannen en eigen investeringen?
Een groot deel van de sector (50 bedrijven, vooral MKB) heeft zich in de Green Deal gecommitteerd
aan 40% reductie van de Cost of Energy van Wind op Zee in 2020. De daar benoemde innovaties zijn
uitgewerkt in dit InnovatieContract. Het budget voor de R&D activiteiten in dit InnovatieContract is
EUR 138,5 miljoen. Hiervan wordt EUR 46 miljoen gedragen door de industrie, EUR 69,5 miljoen door
publieke middelen en EUR 23 miljoen door kennisinstellingen. De extra kosten voor een proeftuin
bedragen EUR 180 miljoen, waarvan 50% door de industrie zal worden gedragen.
Gijs van Kuik
Ernst van Zuijlen

Wetenschappelijk directeur DUwind
Directeur FLOW, Eneco

g.a.m.vankuik@tudelft.nl
vanzuijlen@flow-offshore.nl
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Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy
What is the position of the Netherlands in offshore wind energy?
After the United Kingdom, the Netherlands has the highest installed capacity in Europe (228 MW in
2011). The Dutch offshore wind energy sector had a EUR 1 billion turnover in 2010, accounting for
25% of the European market. In foundations, installations, electrical infrastructure and maintenance,
the Dutch sector holds top positions; it is a strong export sector; and turbines for offshore wind are
being developed.
What is the essence of the Innovation Contract?
The objective of the InnovationContract is to complement and to continue the R&D value chain all
the way from research to commercial application. One important step in the chain is missing today:
an offshore test farm, where innovations can be tested and made competitive. The
InnovationContract assumes that the test farm will be realized, along with a demonstration park, as
agreed in the Offshore Wind Green Deal between the Dutch government and the NWEA
(Nederlandse Wind Energie Associatie). In addition, the InnovationContract stresses the importance
of continuing the R&D activities that are currently underway.
Why offshore wind energy?
Offshore wind energy is indispensable to achieving the Dutch objectives for sustainable energy, as set
in the NREAP for 2020. 5.2 GW will deliver 23 TWh per year (17% of consumption) and avoids 14
Mton CO2 emissions per year. In 2030, this can grow to 20 GW, 95 TWh, 69% of the consumption and
57 Mton of averted CO2. This means a new industrial sector entirely: by 2020, the European offshore
wind capacity is estimated at 7 GW per year, compared to 1 GW in 2010. The ambition of the
InnovationContract is to achieve EUR 6 miljard turnover in the Netherlands by 2020 and 12,500 FTE
employment. The question is not whether offshore wind will be large, but whether the Netherlands
can maintain its top position.
Can we accommodate offshore wind?
The planned offshore wind deployment until 2020 can be accommodated in our existing electricity
system. Existing electricity plants and interconnectors are sufficiently flexible for the target capacity
of 5.2 GW. However, for the longer term, we need to start working already today towards additional
solutions on a European scale.
How does the InnovationContract contribute?
The international competitiveness of the Dutch offshore wind industry will be maintained through
continuous reduction of the Cost of Energy. The InnovationContract and the Topconsortium for
Knowledge and Innovation (TKI) provide the organizational and financial framework to accelerate the
required innovations, and to test and implement them based on the lessons learned of FLOW.
Has the government not already given enough support?
The government already provides support for FLOW and Q10. Continuity of R&D and the realization
of the test farm will deliver the innovations and cost reductions that will make the Dutch industry
competitive when the market really starts growing later this decade. In this way, the sector will
realize a return on both past and future investments.
Which companies participate, how sure are the plans and the investments?
A large part of the sector (50 companies, mainly SMEs) is committed to the Green Deal and a 40%
reduction of the Cost of Energy of offshore wind energy by 2020. This InnovationContract elaborates
these necessary activities. The total budget for the R&D activities is EUR 138.5 million, of which EUR
46 million is borne by the industrial partners, EUR 69.5 million by public sources, and EUR 23 million
by knowledge institutions. The additional costs for the test farm are EUR 180 million, 50% of which
will be borne by industry.
Gijs van Kuik
Ernst van Zuijlen

Scientific Director DUwind
Director FLOW, Eneco

g.a.m.vankuik@tudelft.nl
vanzuijlen@flow-offshore.nl
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1. Visie & Ambitie
1.1. Heden: een sterke sector met potentie
Windenergie op zee is zeer sterk in ontwikkeling. De jaaromzet voor de sector in Europa wordt
geraamd op EUR 4 miljard in 2010, EUR 20 miljard in 2020 en EUR 36 miljard in 20301. De
Nederlandse offshore-windindustrie hoort qua omzet bij de top: EUR 1 miljard in 20102, een kwart
van de Europese markt. Er is geen offshore windpark in Europa zonder “Dutch Content”, en bedrijven
met R&D en/of productie in Nederland zijn actief in iedere schakel van de waardeketen (zie ook
Appendix 1).
In Noordzeelanden zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en België wordt
Wind op Zee sterk gestimuleerd middels een forse eigen markt, gecombineerd met innovatieprogramma’s en ondersteuning van de industrie door aanleg van havens en bedrijventerreinen.
Ondanks de relatief kleine thuismarkt heeft Nederland een uitstekende uitgangspositie (zie figuur 1).
NIET VOLLEDIG
Wind
energie
R&D

Windturbine
ontwerp

Windturbine
productie

Offshore
ontwerp en
engineering

Offshore
constructie &
installatie

Offshore
onderhoud

Windpark
ontwikkeling en
exploitatie

N.B. Alle genoemde partijen hebben Wind op Zee R&D, engineering en/of productie activiteiten in Nederland

Concurrentiepositie

(Nog) Zwak

Gemiddeld

Sterk

Zeer sterk

Figuur 1: Internationale concurrentiepositie van schakels in de waarde keten. Bron: FLOW

In geen van genoemde landen zijn de volgende bouwstenen voor succes tegelijk aanwezig:
•

Een sterke offshore industrie voor transport, installatie en onderhoud3.

1

Gebaseerd op de prognose van de jaarlijks geïnstalleerde capaciteit volgens EWEA rapport "Wind in our Sails", 2011. In
bovenstaande berekening is meegenomen: EUR 4,0 miljoen/MW voor 2010 volgens Rabobank/Bloomberg rapport
"Foundations for Growth", 2011, 27% kostendaling in 2020 zoals beschreven in sectie 1.3 en een 10% verdere reductie van
2020 tot 2030
2
AgentschapNL "SectorOnderzoek Offshore Wind Energie", 2011
3
EWEA rapport "The Wind in our Sails” 2011
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Sterke leveranciers voor hoofdcomponenten van de windcentrales als ondersteuningsconstructies, bekabeling en trafostations3
Een sterke R&D positie met een uitstekende R&D infrastructuur
Een sterke infrastructuur, zoals goed bereikbare, niet van het getij afhankelijke havens,
aansluitpunten aan het hoogspanningsnet en goede connecties met omliggende landen
Een zeer groot, windrijk en relatief ondiep deel van de Noordzee met een gunstige bodem en
daarmee in potentie een grote thuismarkt
Een goede samenwerking met de windturbine industrie, met name met de Nederlandse
ontwerp- en R&D vestigingen van buitenlandse bedrijven
Een goed educatiesysteem op zowel MBO, HBO en WO niveau

Er ontbreekt echter één belangrijk element, dat wel aanwezig is in bijvoorbeeld Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk: een testveld op zee, ofwel een proeftuin. Deze proeftuin is onderdeel van de
Green Deal tussen sector en overheid en vormt de rode draad van dit InnovatieContract. In deze
proeftuin worden de innovaties die de komende jaren worden ontwikkeld getest zodat ze daarna in
de commerciële parken kunnen worden toegepast.

1.2. Visie: een snel groeiende markt met nieuwe uitdagingen
De verwachting (zie figuur 2) is dat de Europese markt met ongeveer 20% per jaar zal groeien van 1
GW jaarlijks geïnstalleerd vermogen in 2010 naar jaarlijks 7 GW in 2020 en jaarlijks 14 GW in 2030.
Cumulatief leidt dit in 2030 tot 150 GW windvermogen op zee, goed voor 14% van het geschatte
Europese elektriciteitsverbruik in 2030.
De geplande uitrol van Wind op Zee kan in Nederland zeker tot 2020 goed worden opgevangen in het
huidige elektriciteitssysteem. Bestaande elektriciteitscentrales en interconnectoren zijn voldoende
flexibel om het beoogde windvermogen van 6 GW op te vangen. Voor de langere termijn moeten we
echter nu al in Europees verband extra oplossingen gaan onderzoeken. De inpassing van
grootschalige windenergie en elektriciteitshandel in de Europese markt vragen om een sterk
Europees net. Innovaties zijn essentieel om de kosten te laten dalen en daardoor onze marktpositie
te versterken. Innovaties zijn mogelijk omdat de sector zich nog bevindt in het steile gedeelte van de
S-kromme, of het nu gaat om marktontwikkeling, rijpheid van techniek of ervaring van de sector (zie
figuur 3).
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Figuur 2: Offshore wind - Jaarlijkse en cumulatief geïnstalleerde capaciteit in de EU (in GW). Bron: EWEA
rapport 2011 "Wind in our Sails"

De sector kent alle aspecten van werken op zee. Echter, vergeleken met de olie- en gassector heeft
offshore windenergie geheel andere karakteristieken. Voor de olie- en gassector zijn in 70 jaar 7.000
installaties gemaakt en geplaatst, bijna zonder uitzondering zware, stijve, dure en unieke eenheden.
In de offshore windsector moeten in 10 jaar 10.000 eenheden worden geplaatst die juist licht,
flexibel, zo goedkoop mogelijk en in massa geproduceerd moeten zijn. Ook transport en installatie zal
op massa toegesneden moeten worden, omdat het aantal installaties per jaar met een factor 10
omhoog gaat. Dit betekent dat de stappen in de keten zoveel mogelijk moeten worden ingericht op
standaardisatie en massaproductie, -installatie en –onderhoud. Alles binnen een maatschappelijk
verantwoorde innovatieaanpak die health & safety- en milieurandvoorwaarden vervult en voorkomt
dat maatschappelijke bezwaren de implementatie schaden. Kortom, een uitdagende taak voor een
nieuwe industrietak.

Markt penetratie

Illustratief: maturiteit
technologie en belangrijke
speler per technologie

Biomassa bijstook
Wind onshore
Solar thermal

Isolatie

Hydro

1e gen. Biobrandstof
Wind offshore
Zon PV
Geothermie
Bioraffinage/ Micro-wkk
Elektrische LED
2e gen. biobrandstof
verlichting
voertuigen

Nieuwe markt, nog niet verdeeld

Gevestigde markt en spelers

Figuur 3: Maturiteit technologie wind offshore: Nederland behoort tot de top 3 samen met Groot Brittannië
en Denemarken. Bron: Energie in Beweging, Advies Topsector Energie 2011 & Roland Berger 2010.
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1.3. Ambitie: top 3 door innovatie in prestaties en kosten
De ambitie van het InnovatieContract Wind op Zee is om de top-3-positie van de Nederlandse
industrie te versterken. Hiertoe realiseren wij de volgende doelen in 2020:
•
•
•

Kostprijsdaling van 40% t.o.v. 2010 middels innovatie, schaalvergroting, verbetering van de
efficiëntie en verlaging van het risico
EUR 6 miljard omzet
12.500 FTE directe werkgelegenheid

De daling van de kostprijs, of met andere woorden de Cost of Energy in EUR/kWh, wordt bereikt met
25% lagere kosten voor zowel de installaties (afschrijving) als voor het beheer en onderhoud (O&M).
Een afnemende risico(perceptie), in combinatie met een lager uitstaand kapitaal, zal leiden tot 33%
lagere financieringskosten. De technologische innovatie en standaardisering die bij schaalgrootte
hoort en de leereffecten zorgen voor een hogere beschikbaarheid, waarmee een 21% hogere output
wordt gerealiseerd (zie figuur 4).

KOSTEN
Jaarlijkse
kosten

O&M
kosten

-25%

Afschrijving

-25%

WACC

-10%
-33%

Financieringskosten / Risico

KOSTPRIJS

(0.9x0.75)

Kosten/kWh
Gemiddeld
uitstaand kapitaal

-25%

OUTPUT
1/ Jaarlijks
# kWh

Bruto
output

+21%
Verliezen

∆ KOSTEN*:

-27%

∆ OUTPUT:

+21%

∆ KOSTPRIJS

-40%

*Gebaseerd op de volgende kostenverdeling: 25-35% O&M, 40-50% CAPEX, 20-30% financieringskosten

Figuur 4: Doelstelling verlaging Cost of Energy 2010-2020 (WACC: Weighted Average Cost of Capital)

Dankzij de significant lagere kostprijs zal het concurrentievermogen van de Nederlandse bedrijven op
de huidige sterkte blijven. Bij een gelijkblijvend wereldwijd marktaandeel genereert Wind op Zee in
2020 met een omzet van EUR 6 miljard in Nederland ca. 12.500 directe (en ca. 10.000 indirecte4)
banen in Nederland (zie figuur 5).

4

Dit is gebaseerd op een multiplier van de werkgelegenheid in de wind turbine productie van 1,67 (EWEA, 2009), verhoogt
tot 1,8 op basis van kennis van experts die aangeven dat voor Offshore wind hogere multipliers te verwachten zijn.
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Ambitie omzet [EUR miljard]

Ambitie directe werkgelegenheid [FTE k]
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Figuur 5: Offshore wind ambities m.b.t. omzet en directe werkgelegenheid van offshore wind in Nederland.
5
Bron: EWEA 2009, AgentschapNL 2011 (CAGR: Compound Annual Growth Rate)

1.4. Voorwaarde: open innovatie
Offshore windenergie bevindt zich in het proces van éénwording van twee volwassen industrietakken
met een sterk verschillende cultuur. Het offshore deel van de sector bestaat uit relatief veel MKB
ondernemingen met een sterk innovatief karakter binnen een sterk concurrerende maar zeer
rendabele markt. De windsector is gewend (met als succes de onshore component die nu op veel
plaatsen in Europa tegen concurrerende kostprijzen elektriciteit produceert) om vooral te werken
aan kostprijsverlaging om de benodigde overheidsondersteuning af te kunnen bouwen.
De grootste kostprijsreducties en innovaties worden behaald op de raakvlakken van beide sectoren:
op de overgang van fundering naar turbine, van turbine naar lokale transformatieplatform, van
platform naar de aankoppeling van het net en via het net naar de load centers. Optimalisatie in de
hele keten is een schoolvoorbeeld van een open-innovatieopgave. Er ligt een grote uitdaging om
doelmatige innovatieprojecten op te zetten waarin partijen uit de gehele keten samenwerken –
voortbouwend op de ervaring binnen FLOW zal nóg meer energie worden gestoken in het slim en
effectief initiëren en organiseren van zulke projecten. Tevens kan een aanmerkelijke versnelling van
de kostenverlaging worden bereikt door in de nabije toekomst te bouwen windparken te verplichten
hun (technische) ervaringen en operationele performance data te delen met andere onderzoekers,
ingenieurs en ontwikkelaars. Hiermee zijn bij wind op land in met name Duitsland en Denemarken
goede ervaringen opgedaan.

1.5. Uitgangspunten: bouwen op bestaande afspraken en sterktes
De uitgangspunten voor dit InnovatieContract zijn de volgende:
• Op 3 oktober is tussen de windsector (NWEA) en de overheid een Green Deal gesloten. Op 30
november is door NWEA de bijbehorende bedrijvencoalitie gepresenteerd. Deze bedrijven
committeren zich aan het uitvoeren van innovaties om een kostenreductie van 40% in 2020
dichter bij te brengen. De lijst met innovatiesuggesties, tezamen met het R&D plan van FLOW en
de strategische onderzoeksagenda van de EU liggen onder dit InnovatieContract.
5

In 2010 schatte AgentschapNL de directe werkgelegenheid in NL op 2.200 FTE bij een omzet van EUR 1 miljard – volgens
deze verhouding groeit dit naar ongeveer 12.500 FTE bij EUR 6 miljard omzet in 2020
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Voor de doelstelling voor het gerealiseerde vermogen in 2020 wordt verwezen naar het
Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen dat de Nederlandse overheid heeft
opgesteld in het kader van de Europese verplichtingen in 2020.
De in de Green Deal beoogde realisatie van een proeftuin en een demonstratiepark is essentieel
om de stap van innovatie naar commerciële toepassing te zetten. Innovaties die niet op
testlocaties zijn bewezen worden door de certificerende instituties niet geaccepteerd, laat staan
door de markt.
De bestaande R&D en innovatieprogramma’s zoals FLOW en Q10 en de ervaringen met de
parken Gemini 1 en 2 vormen de tweede basis. De R&D-activiteiten van deze programma’s
worden in dit InnovatieContract aangevuld of verlengd waar nodig om de in de Green Deal
overeengekomen doelstelling te realiseren.
Het InnovatieContract / TKI faciliteert de uitvoering van de afspraken in de Green Deal. De
TopTeam-aanpak met R&D-sturing vanuit het bedrijfsleven door middel van InnovatieContracten
had niet op een beter moment kunnen komen.
In de Green Deal is afgesproken dat het Coördinerend Overleg de kostprijsreductie zal
monitoren, tussentijds evalueren en reflecteren op de mogelijkheid om windenergiegebieden uit
te geven zodra 50% van de beoogde kostprijsreductie is behaald. Het TKI Wind op Zee zal
deelnemen aan het Coordinerend Overleg.
Tenslotte: de Nederlandse R&D instellingen en de bedrijven hebben in FLOW een goede vorm
van samenwerking ontwikkeld. Zowel de sturing van het programma als de IP-regeling zijn naar
ieders tevredenheid. De ervaringen hiermee dienen als basis voor het te vormen TKI Wind op
Zee. Er komt één TKI die het gehele InnovatieContract omvat.

1.6. Resultaat: bijdrage aan 14% duurzame energie en 20% CO2 reductie in 2020
Recent publiceerden het Planbureau voor de Leefomgeving en ECN een studie als aanvulling op de
NREAP (Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen) rapportages van de
Nederlandse overheid aan de Europese Commissie over de haalbaarheid van de 14% duurzame
energie. Hierin werd vastgesteld dat met het huidige beleid maximaal 9-12% duurzame energie
wordt gehaald. Om in de buurt van de 14% te komen wordt offshore windenergie als onontbeerlijk
aangemerkt. In het NREAP van 2009 en in dit InnovatieContract wordt dan ook uitgegaan van 5.200
MW in 2020, goed voor 23 TWh6. Dit komt neer op ca. 27% van de totale 14%-doelstelling en voor ca.
17% van het totale elektriciteitsverbruik7. In 2030 rekenen we op een doorgaande ontwikkeling
conform EWEA waarbij gridpariteit is bereikt. We komen dan op 20.000 MW, 95 TWh6 en daarmee
69%8 van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Het is te verwachten dat deze energie dan deels
geëxporteerd wordt. Voor het bepalen van de CO2-reductie rekenen we conform het protocol
Monitoring Duurzame Energie 2010 met 0,6 kg/kWh vermeden emissie. Zo komen we uit op een
vermindering van de CO2-uitstoot met 13,8 Mton in 2020, respectievelijk 56,8 MTon in 2030.

6

Hierin is meegenomen dat in 2020 een 21% hogere output wordt gerealiseerd (zie figuur 4) en in 2030 nog eens 10%
Uitgaande van een totale energievraag van 52088 ktoe, waarvan 11093 ktoe elektriciteit in 2020 (bron: NREAP, 2009)
8
Bij dit percentage is uitgegaan van dezelfde vraag naar elektriciteit als in 2020
7
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2. Uitgangspositie
Nederland heeft in de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd in de offshore windenergie.
Veel bedrijven zijn actief op dit gebied en mede dankzij een duidelijke overheidssteun hebben
kennisinstellingen als TU Delft, ECN en WMC een zeer sterke internationale kennispositie opgebouwd
met een goede onderzoekinfrastructuur. Door de bouw van parken uit de eerste en tweede ronde is
er ook een thuismarkt gecreëerd die essentieel is voor het behouden en versterken van de goede
internationale positie van Nederland. Het is van belang deze positie vast te houden en verder uit te
bouwen door continuïteit van R&D-activiteiten en het realiseren van een proeftuin zoals afgesproken
in de Green Deal en uitgewerkt in dit InnovatieContract.
In 2013 en 2014 zullen Q10 en de Gemini windparken worden gerealiseerd met name om vanuit de
SDE bij te dragen aan de productie van groene stroom. Met name in Q10 zal een aantal innovaties uit
FLOW worden gerealiseerd.

2.1. FLOW (inclusief EWOZ en Meteorologisch meetprogramma)
Het FLOW-programma heeft als doelstelling bij te dragen aan een reductie van de kosten en risico’s
met 20% in 2015 om de commerciële haalbaarheid van offshore windenergie te verbeteren. FLOW
kan worden gezien als TKI avant la lettre. Het programma is opgezet door RWE, Eneco, TenneT,
Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en TU Delft. Deltares en
WMC zijn toegetreden als associated partners. Het FLOW plan voorzag ook in een meetmast, die
inmiddels is gebouwd door RWE en waarmee ECN geïntegreerde meteoanalyse voor R&D doeleinden
gaat uitvoeren. Dit levert gegevens op voor de evaluatie van de beschikbare windgebieden en
verlaging van de onzekerheden (risico’s) bij realisatie en financiering. Via een EWOZ-subsidie worden
twee turbinefabrikanten geholpen bij het realiseren van hun eerste prototypes van offshorewindturbines.
FLOW borduurt voort op het vanuit het EET-programma gefinancierde DOWEC-project (1999-2003).
In het kader van dit succesvolle project is door een consortium van zes Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen een 2,75 MW offshore-turbine ontwikkeld die lange tijd heeft gedraaid op het
testveld van ECN. De turbine die Eneco gaat toepassen in windpark Q10 (de Vestas V112) is
gebaseerd op dit ontwerp. De turbinemodellen die gehanteerd worden voor modelontwikkeling
(zowel bij NREL als bij UPwind, een Europees programma) zijn afgeleid van DOWEC. In 2004 is het
We@Sea programma gestart met meer dan 40 deelnemende partijen. Het liep parallel aan de bouw
van de eerste twee Nederlandse offshore windparken en heeft vooral bijgedragen aan de eerste
praktijkervaringen en het wegnemen van risico’s op het gebied van natuur en milieu.
Daarnaast werd door de overheid geïnvesteerd in meer lange-termijnonderzoek en -innovatie via de
basisfinanciering van ECN en WMC en via de EOS-onderzoeksprogramma’s en het EOS-consortium
Innwind, waarin met name TU-Delft, ECN en WMC actief waren. ECN en later ook WMC ontvingen
directe middelen voor onderzoeksactiviteiten van het Ministerie van EZ.
De ervaringen uit deze programma’s zijn verwerkt in FLOW: een gefocuste TKI met duidelijke IPafspraken. De nadruk van het FLOW onderzoeks- en ontwikkelingsplan ligt op de ontwikkeling van
innovatieve technologie voor windparkontwerp, funderingen, elektrische systemen, en
turbineontwikkeling. De bedoeling is dat deze technologieën in één of meer proeftuinen en
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demonstratieparken worden getest en gedemonstreerd. Het budget voor FLOW en gerelateerde
activiteiten is:
•
•
•

FLOW R&D programma: EUR 47 miljoen
Meteorologisch Meetprogramma Noordzee: EUR 7 miljoen
EWOZ-programma voor 2B-Energy en XEMC-Darwind: EUR 9 miljoen

2.2. Overige samenwerkingsverbanden
Het programma Advanced Dutch Energy Materials (ADEM) focust op het (fundamentele)
materiaalonderzoek gericht op energietechnologie, zoals het onderzoek naar de toepassing van
composiet materiaal in windturbinebladen. Daarnaast wordt de plaatsing overwogen van een 3.000
tons vermoeiingsbank bij WMC. Het totale budget voor ADEM bedraagt EUR 30 miljoen, waarvan ca.
EUR 3 miljoen geoormerkt is voor windenergie-onderzoek.
De stichting Energy Valley is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling
geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector in Noord Nederland. De nadruk ligt op
energie-innovaties die direct aansluiten bij de (inter)nationale energieambities en regionale sterkten.
Offshore windenergie is een belangrijk thema en de haalbaarheid van een offshore elektriciteitshub
wordt onderzocht.
De Maritime Campus Netherlands (MCN) is een samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en
onderwijsinstellingen (vmbo tot en met wo), ondernemers en overheden. Doelstelling is het
versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord door het opzetten van een
Marien, Maritiem en Milieutechnologisch cluster in en vanuit Den Helder. Vanuit MCN is een
Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie opgezet.
TO2 is een samenwerkingsverband tussen TNO en de vier andere "Grote Technologische Instituten"
(GTI’s). Doel van dit samenwerkingsverband, dat de naam Federatie TO2 draagt, is het bundelen van
het toegepaste onderzoek.
De Netherlands Energy Research Alliance (NERA) is een informeel samenwerkingsverband tussen de
Nederlandse kennisinstituten en universiteiten. Vanuit NERA is een overzichtsbrochure geschreven
met alle windgerelateerde onderzoeksactiviteiten in Nederland.

2.3. Bestaande onderzoeksinfrastructuur
Voor het testen van windturbines bestaan in Nederland twee testvelden. Het testveld van ECN in de
Wieringermeer bestaat uit een vijftal prototypelocaties, een vijftal onderzoeksturbines van 2,5 MW
en een geschaald windpark met 10 windturbines van elk 10 kW voor park-aerodynamisch onderzoek.
Daarnaast beschikt het testveld over een uitgebreide meetinfrastructuur en ECN over een volledig
geaccrediteerde meetgroep. Op het testveld van Ecofys bij Lelystad worden een tiental windturbines
getest. O.a. in de Eemshaven wordt gewerkt aan nieuwe onshore demonstratielocaties voor offshore
wind turbines.
WMC doet onderzoek naar composietmaterialen en structurele componenten en voert full scale
bladtesten uit voor bladlengtes tot 62 meter. Ook staat er een groot aantal testbanken om allerlei
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testcoupons op hun materiaaleigenschappen te beproeven. In 2012 wordt de testhal uitgebreid
zodat bladen tot 75 meter lengte kunnen worden getest. Tevens zal er de grootste vermoeiingsbank
van Europa worden gebouwd, waarin structurele componenten en dikke laminaten tot 3.000 ton op
vermoeiing kunnen worden getest.
De Duits Nederlandse Windtunnels (DNW) beheren een groot aantal windtunnels in Nederland en
Duitsland. In Marknesse staat één van de grootste windtunnels in Europa, die ook voor
windenergieonderzoek gebruikt kan worden.
Bij de TU Delft is twee jaar geleden de Open Jet Facility in gebruik genomen. Deze windtunnel is
speciaal ontworpen voor onderzoek op gebied van windenergie. Daarnaast worden de gewone
windtunnels veel ingezet voor onderzoek en ontwerp van nieuwe profielen voor windturbinebladen.
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3. Strategische agenda
Het InnovatieContract en het TKI Wind op Zee completeren en continueren innovatie door de hele
keten: van (fundamenteel) onderzoek tot commerciële toepassing. De Nederlandse sector moet
wanneer de markt in de tweede helft van dit decennium echt losgaat klaar kunnen staan met
uitontwikkelde en in de praktijk gedemonstreerde oplossingen die op kosten kunnen concurreren
met het beste dat het buitenland te bieden heeft. Daartoe moeten R&D-activiteiten van bestaande
R&D- en innovatieprogramma’s zoals FLOW en Q10 waar nodig worden aangevuld en voortgezet en
een proeftuin worden gerealiseerd om innovaties te testen en concurrerend te maken.

3.1. Prioriteiten in de keten
De strategische agenda van InnovatieContract en TKI beslaat de gehele keten. Per schakel zijn de
belangrijkste aandachtspunten de volgende:
Discovery
Moderne windturbines zijn nu al de grootste roterende machines op aarde. Met de toenemende
afstand van de kust, grootte van de installaties en omvang van de windcentrale, wordt de huidige
kennis ontoereikend om bestaande turbines in te zetten als component van een grote windcentrale.
Windturbines opereren in een gedeelte van de atmosfeer dat tot nu toe niemand interesseerde (te
laag voor vliegverkeer, te hoog voor scheepvaart) en waarover dus de kennis ontbreekt. Dit geldt ook
voor de eigenschappen van materialen en zeebodem, de integratie van de keten meteorologieaerodynamica-dynamica-hydrodynamica-ondergrond-regeling, en de elektrische conversieketen van
rotor naar (offshore) net. Het creëren en faciliteren van een nieuwe sector, bouwend op de offshore
olie-&-gas- en onshore windsectoren, is eveneens een grote uitdaging, gezien het snelle tempo
waarin dit moet gebeuren en de grote maatschappelijke impact. Het grootschalige PPS van ShellNWO dat gericht is op "Computational Sciences for Energy Research" is relevant voor dit
InnovatieContract. Door de brede thematische opzet en het multidisciplinaire karakter van het
programma sluit het goed aan bij de activiteiten van het InnovatieContract.
Development
Veel mogelijkheden voor reductie van de kostprijs op middellange termijn zijn reeds bekend, maar
worden pas na ontwikkeling, test en evaluatie in proefparken "bewezen technologie". Voorbeelden
zijn windturbines met veel grotere rotoren en een hoger toerental, vernieuwende ontwerpen van
ondersteuningsconstructies met veel minder componenten, ontwerp en regeling van het windpark
als geheel. Dit onderdeel vormt de kern van dit InnovatieContract. Op een aantal plaatsen wordt er
reeds aan gewerkt. Bij Q10 wordt (verplicht) een aantal innovatieve technieken toegepast. Elders
wordt gewerkt aan testlocaties op land, maar hier is nog veel aandacht voor nodig. In 2015-16
voorzien we de realisatie van een grote proeftuin, ingebed in een demonstratieveld op zee. Zodra in
2012 duidelijk wordt of de Nederlandse NER300 aanvraag door Europa wordt gehonoreerd kan deze
geïntegreerd worden.
Deployment
Bij het bedrijfsleven "klaarliggende" innovaties komen meestal pas aan bod wanneer de
marktontwikkeling dit toelaat, of omgekeerd, erom vraagt. Nederlands is sterk in de “deployment”.
Het gaat om nieuwe transport- en hefschepen, kabellegschepen, de logistiek van havens, de
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afstemming van de ondersteuningsconstructie en de windturbine (die vaak door verschillende
partners/aannemers worden geleverd), verbeterde methodes voor O&M en voorraadbeheer.

3.2. Planning in de tijd
Q10 en de Gemini-parken worden gerealiseerd in 2013 en 2014 (figuur 6). Het demonstratieveld met
proeftuin die in dit InnovatieContract wordt beschreven moet in 2015-2016 worden gerealiseerd op
één van locaties die nu op basis van bestaande vergunningen beschikbaar zijn. Dit kan naar het
voorbeeld van Alpha Ventus (Duitsland) en NAREC (Verenigd Koninkrijk). De financiering van de
proeftuin komt uit significante bijdragen van de industriële partijen die op deze plaats hun
ontwikkelde innovaties kunnen demonstreren, een eerste stap ten aanzien van het net op zee (het
eerste “stopcontact”) de SDE+ (innovatiecomponent, EUR 40 miljoen) en EUR 50 miljoen uit een
nadere te specificeren publieke bron. In de Green Deal is vastgelegd dat bij uitzicht op realisatie van
de gewenste kostprijsreductie ook weer wordt begonnen met de voorbereiding van de uitrol. We
gaan er dus (net als in het NREAP) van uit dat in 2020 5.200 MW staat opgesteld. Het perspectief op
een thuismarkt (NWEA) is essentieel voor het commitment van de industrie. In 2016/2017 wordt
voorzien dat weer een begin met de uitrol wordt gemaakt.
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Figuur 6: Voorwaarden voor uitrol en daarmee verlaging kostprijs windenergie. Het cumulatieve vermogen in
2020 komt overeen met het DE actieplan voor Nederland

3.3. Innovatiethema’s van het InnovatieContract
In een voortdurende dialoog met de gehele sector, en tijdens de workshops van 30 januari en 8
februari 2012 zijn zes innovatiethema's ontwikkeld waarlangs alle innovatieactiviteiten van de sector
zullen worden aangestuurd, vooral gedreven door de vraag van de industrie, en tevens afgestemd op
het aanbod van de kennisinstellingen:
• Ondersteuningsconstructies
• Windturbines en windcentrale
• Intern elektrisch netwerk en aansluiting aan het landelijke net
• Transport, installatie en logistiek (havens)
• Beheer en Onderhoud
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Windparkontwikkeling

Bij de invulling van dit InnovatieContract is het doel van kostenverlaging leidend omdat op die
manier innovatie bijdraagt aan het behoud van de sterke positie van de Nederlandse industrie en
haar verdiencapaciteit. In figuur 7 wordt aangegeven hoe ieder innovatiethema zal bijdragen aan de
doelstelling van 40% verlaging van Cost of Energy in het jaar 2020.
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Figuur 7: Bijdrage van de Innovatiethema's aan de verlaging van de kostprijs

3.4. Cross-overs met Innovatiethema Smart Grids en andere Topsectoren
De Wind op Zee sector heeft essentiële cross-overs met het Innovatiethema Smart Grids en drie
andere Topsectoren. Door middel van nauwe, multidisciplinaire samenwerking in deze cross-overs
zullen méér innovaties worden mogelijk gemaakt die bijdragen aan de verlaging van de Cost of
Energy (zie figuur 8). Tevens zullen de topsectoren Water, High Tech Systems en Materialen (HTSM)
en Logistiek profiteren van belangrijke economische spill-over effecten vanuit Wind op Zee in termen
van indirecte omzet en werkgelegenheid.
Energiethema
Smart Grids
> Integratie van kabel en
electrische componenten
(substation is de interface)
> Opvang van
stroomfluctuaties in het net

Topsector HTSM
> Sensoren voor monitoren
van wind/golf condities,
scour, slijtage, …
> High-tech (composiet)
materialen voor slijtdelen,
bladen, …

Energiethema Wind op Zee
> Optimalisatie van massa
productie van grote
windcentrales
> Inrichting havens (en
eventueel offshore hubs)
> Optimalisatie O&M

Topsector Logistiek

> Speciale schepen voor
installatie en O&M

Topsector Water

Figuur 8: Cross-overs met Energiethema Smart Grids en Topsectoren HTSM, Logistiek en Water

Met de Innovatietafel van het Innovatiethema Smart Grids hebben wij afgesproken om nauw te gaan
samenwerken op het gebied van integratie van kabels/elektronische componenten. In overleg met
de InnovatieTafel Smart Grids is de afbakening tussen beide Innovatiecontracten als volgt
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vastgesteld. Wind op Zee behandelt onderwerpen van het elektriciteitsnet tot en met de
aankoppeling bij onderstations op land, veelal op hoogspanningsniveau. Smart Grids richt zich op de
distributienetten tot aan de genoemde stations. Smart Grids behandelt onderwerpen die
samenhangen met de impact van variaties in elektriciteitsaanbod op het energiesysteem
(infrastructuur en energiemarkt), waarbij er met Wind op Zee wordt samengewerkt voor de variaties
die afkomstig zijn van offshore windparken. De impact hiervan op, en oplossingen voor, het Europese
systeem, zijn in eerste instantie onderdeel van het Innovatiecontract Wind op Zee.
Met de Topsector Water zullen wij samenwerken op het gebied van speciale schepen voor installatie
en O&M. Met de Topsector Logistiek zullen wij samenwerken op het gebied van logistieke
optimalisatie van massaproductie voor grote windcentrales, havenaanleg (eventueel ook offshore
hubs) en optimalisatie van O&M strategie. In samenwerking met de Topsector High Tech Systems &
Materialen zullen nieuwe sensoren worden ontwikkeld voor het meten van wind- en golfcondities,
scour (ontgronding rond de fundatie) en slijtage aan de turbine. Ook zullen met deze Topsector
nieuwe (composiet) materialen worden ontwikkeld voor o.a. slijtdelen en bladen.

3.5. Human Capital Agenda
De werkgelegenheid in Europa in offshore windenergie in 2020 wordt door EWEA geschat op
170.0009. Versterking van ons marktaandeel zal leiden tot directe, kennisintensieve werkgelegenheid
in Nederland van ongeveer 12.500 FTE in 2020. We staan voor een grote uitdaging om deze banen in
te vullen met goed, meestal technisch opgeleide werknemers. De opleidingscapaciteit in Nederland
wordt fors uitgebreid:
• Op academisch niveau zal in september 2012 een door de TU-Delft geleide European Wind Energy
Master opleiding starten. In deze opleiding werken de beste universiteiten in Nederland,
Duitsland, Denemarken en Noorwegen samen, gesteund door de Europese Commissie. Dit in
aanvulling op de bestaande specialisatie windenergie voor studenten Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek, Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische
Bestuurskunde en Sustainable Energy Technology.
• Op HBO niveau is een aantal opleidingen in offshore windenergie gestart, o.a. door de Hanze
Hogeschool (module windenergie), Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (afstudeerrichting
windenergie) en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Door hogescholen wordt nadrukkelijk de
samenwerking met Duitse en andere internationale hogescholen gezocht. De samenwerking zal
plaatsvinden in de vorm van uitwisseling van studenten en onderzoeksprojecten. De eerste MBO
opleiding voor wind technicus en maritiem officier is gestart door Noorderpoort college i.s.m. een
aantal onderhoudsbedrijven. Het doel is de onder BZEE standaard geschoolde arbeidskrachten
efficiënt(er) te kunnen inzetten en de kosteneffectiviteit te verhogen. De Maritime Campus
Netherlands speelt een coördinerende rol ten aanzien van vraaggestuurd onderwijs. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met TU-Delft en ECN.
De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool hebben in samenwerking met de overige
noordelijke kennisinstellingen zoals de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de “Energy Academy
Europe” opgericht waar kennisontwikkeling op het gebied van offshore windenergie onderwijs een
belangrijke rol krijgt. De eerste activiteiten starten in september 2012. De Energy Academy Europe
heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van
9
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energie en de transitie naar duurzaamheid. In samenwerking met bedrijven zullen in de komende
jaren nieuwe opleidingen en onderzoekprojecten worden ontwikkeld. In de komende 10 jaar
investeren kennisinstellingen en het bedrijfsleven tientallen miljoenen euro’s in de ontwikkeling van
het instituut. De Energy Academy Europe combineert de hele onderwijsketen. Dit gebeurt in een
omgeving van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek op topniveau die deel uitmaakt van
een sterk internationaal netwerk. De werkwijze brengt alfa, bèta en gamma-expertise samen. De
Energy Academy richt zich op de volgende thema’s t.a.v. Wind op Zee:
o
o
o
o

Ketenefficiency natuurlijke bronnen en duurzame bronnen
Operations Research: het verbeteren van de onderhoud- en beheerketen
Grensoverschrijdende wet- en regelgeving
Maatschappelijke acceptatie

De vraag naar goed opgeleide technici en ingenieurs is veel groter dan het aanbod. Een knelpunt dat
met bovengenoemde initiatieven zeker zal worden verlicht, maar nog niet opgelost. Het Interreg
Power Cluster project10 schatte de huidige behoefte aan getraind personeel voor de komende jaren
op 8.500-10.000 per jaar in de landen rond de Noordzee. Daarom is het van groot belang om naast
bovenstaande initiatieven een opleidingstraject te ontwikkelen volgens het Duitse “Weiterbildendes
Studium Windenergietechnik und –management” zoals dat door de Forwind Academy wordt
aangeboden: een omscholingstraject voor professionals die een functie in de windenergie ambiëren
en dat een uitstekende springplank biedt voor een tweede carrière. Het modulaire concept op
(v)MBO niveau zoals ontwikkeld door BZEE (Bildungszentrum für Erneuerbaren Energie) in Husum
biedt een vergelijkbaar perspectief. Een grotere flexibiliteit dan thans wettelijk wordt toegestaan in
het omvormen en inrichten van bestaande MBO-HBO opleidingen is daartoe wel een noodzakelijke
voorwaarde.
In de opleidings- en onderzoekstructuur speelt ICT een steeds grotere rol. Via ICT kunnen grotere
groepen studenten en onderzoekers sneller samenwerken, leren en ontwikkelen. Organisaties als
FLOW en MCN zijn daarbij cruciaal/van vitaal belang.
De bedrijven en kennisinstellingen hebben ook een belangrijke gezamenlijke coördinerende taak om
ervoor te zorgen voor een goede doorstroming, zodat goed opgeleid personeel zich steeds verder
kan ontwikkelen.

3.6. Internationaal beleid
De Nederlandse Wind op Zee sector werkt nauw samen met buitenlandse bedrijven en
kennisinstellingen bij de ontwikkeling en innovatie van offshore windparken, en de daarbij benodigde
kennis t.a.v. technologie en werkmethodes.
Kennisnetwerken zijn o.a. het Europese Wind Energy Technology Platform (TPWind) waar
Nederlandse vertegenwoordigers in het Steering Committee en in diverse werkgroepen zitten en het
secretariaat voeren van de werkgroep Offshore, de European Wind Energy Association (EWEA), de

10

Power Cluster presentation “Workforce needed Now and in the Future and how to get them educated” at All Energy
Europe Aberdeen May 2010
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European Academy for Wind Energy (EAWE), en de European Energy Research Alliance (EERA) waar
Nederlanders in alle drie zitting hebben in de Board en in actieve werkgroepen deelnemen.
Via deze Europese instituties heeft de Nederlandse sector meegeschreven aan de Strategic Research
Agenda, de European Technology Roadmap, en het European Industrial Initiative Wind, en kan het
zijn invloed uitoefenen op de invulling van Horizon 2020, de opvolger van FP7. Daarnaast nemen
Nederlandse onderzoekers deel in veel Europese R&D projecten. De Nederlandse R&D instituties
spelen een vooraanstaande rol in recente grote R&D programma’s zoals UpWind, DeepWind (en een
nieuw programma InnWindEU, in voorbereiding), met vaak de op één na grootste omvang (de Denen
nemen die positie in). Nederland heeft een NER300 aanvraag ingediend voor een offshore proefpark.
De Nederlandse R&D instituties werken veel samen met grote R&D centra als het Deense Risø/DTU
en het Duitse Forwind en Fraunhofer IWES, en in toenemende mate met universiteiten in het
Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa zijn er samenwerkingsverbanden met de R&D centra in de USA
(NREL en Sandia National Labs), Korea (KIER en Postech University), Japan (Mie University) en China
(Chinese Academy of Sciences). Diverse thema’s van het wind energie programma van de
International Energy Agency worden geleid door Nederlandse deelnemers. Noord Nederlandse
instellingen zijn onder meer actief in de Interreg projecten Hansa Energy Corridor, Energy Vision NSR
en 4Power om binnen regio’s in Europa kennis te delen ten aanzien van energietransitie met een
bijzondere rol voor Wind op Zee èn voor samenwerking met Duitse instellingen. In alle projecten
wordt nauw samengewerkt binnen de Gouden Driehoek.
Uitwisseling van testresultaten van de Nederlandse proeftuin zal worden opgezet met de proeftuinen
die in ontwikkeling of reeds operationeel zijn in Europa: o.a. Alpha Ventus (Duitsland) en NAREC
Offshore Wind Demonstrator (Verenigd Koninkrijk). Ten aanzien van collectieve dataverzameling zal
samenwerking met alle offshore windparken in Europa worden gezocht (zie hfst 4.6.1).
Onderzoekers van ECN zijn afgevaardigd in diverse normcommissies van het IEC, de International
Electrotechnical Commission. Hiermee heeft Nederland direct invloed op de ontwikkeling van
algemene internationale normen voor de diverse aspecten van windenergie. ECN is tevens medeoprichter en lid van MEASNET.
De sterke Nederlandse offshore wind industrie en kennisinfrastructuur trekt buitenlandse bedrijven
aan om in Nederland hun R&D en/of productie activiteiten te vestigen. Siemens heeft bijvoorbeeld
zijn center of competence voor offshore wind engineering in Den Haag gevestigd. SKF
(wereldmarktleider lagers) heeft specifieke R&D voor het ontwikkelen van lagers, afdichtingen en
condition monitoring systemen voor windturbines in haar centrale Research and Development
Center in Nieuwegein. Daarnaast levert SKF vanuit Nieuwegein engineering ondersteuning tijdens het
ontwerp proces van nieuwe windturbines. Enkele grote internationale windturbine fabrikanten
hebben serieus Nederland als vestigingsplaats voor productiefaciliteiten onderzocht, ook vanwege de
perfecte ligging met een lange kust en diepe, getijde vrije havens. Dit heeft nog niet tot resultaat
geleid omdat buurlanden een sterker (financieel) aanbod deden. Het zou een sterke stimulans zijn
voor de sector wanneer een grote fabrikant alsnog overgehaald kan worden met goede financiële
stimulering zich in Nederland te vestigen. De Nederlandse sector is zeer sterk betrokken bij de
ontwikkeling van alle velden in Europa. In Appendix 1 is te zien dat bijna alle velden in Europa een
zeer sterke "Dutch Content" hebben.
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3.7. Maatschappelijke vraagstukken
Het wegnemen van maatschappelijke weerstanden zal het succes van offshore wind in belangrijke
mate mede bepalen. Deze sector overstijgende vragen moeten gecoördineerd aangepakt worden in
een voortdurende dialoog met alle stakeholders, en gezamenlijk met NWO-MVI, natuur en milieu,
juridische en economische kennisinstellingen.
Het mogelijk maken van meervoudig ruimtegebruik kan de schaarse ruimte, vooral dicht bij de kust
in ondiep water leidend tot lagere kosten, beter beschikbaar maken. Bij de installatie en het
onderhoud speelt Health & Safety een grote rol. Tenslotte is de financiering van windenergie
vanwege de hoge risico perceptie bij investeerders, banken en verzekeraars kostbaar – verlaging van
de (perceptie) van de operationele kosten en risico's is essentieel. In het innovatie thema "windpark
ontwikkeling" (hfst 4.6) worden op dit gebied de activiteiten verder uitgewerkt.

3.8. Wet- en regelgeving en beheer
Met de Rijksoverheid is in oktober 2012 in de Green Deal afgesproken dat de wet- en regelgeving
wordt geoptimaliseerd voor een voorspoedige uitrol van Wind op Zee in Nederland vanaf 2017:
• De randvoorwaarden voor een gunstig investeringsklimaat voor offshore windenergie worden zo
snel mogelijk geoptimaliseerd. Hiertoe wordt nieuwe wetgeving voor een net op zee ontwikkeld,
zodat gelijke marktomstandigheden ontstaan voor offshore windenergie. Ook wordt wetgeving
ontwikkeld voor een toekomstig uitgiftebeleid van windenergiegebieden. Aandachtsgebieden
daarbij zijn: verbetering van het vergunningentraject en publiek-private financieringsopties.
Daarnaast krijgt de offshore windsector een plaats in de uitwerking van een nieuwe
industriepolitiek, rekening houdend met de opvattingen van de hiertoe op te richten Regiegroep.
• In het Nationaal Waterplan heeft de overheid aangegeven dat de doelstelling voor het vinden
van extra ruimte voor windenergie voor de Hollandse Kust 3.000 MW is. Het voornemen van de
overheid is om in 2012 respectievelijk uiterlijk 2015 te kunnen besluiten over de aanwijzing van
extra ruimte voor windenergie voor de Hollandse Kust.
• De Rijksoverheid zal, indien het kabinet tot verdere uitrol besluit of dit in voorbereiding op een
dergelijk besluit opportuun is, onderzoek doen en data verzamelen ten behoeve van selectie van
als eerste uit te geven windenergiegebieden, om zo een gefundeerde keuze te kunnen maken
voor de volgorde van verdere uitrol.
In het geval tot verdere uitrol wordt besloten vragen wij een versterking van de beherende rol van de
overheid bij het uitgeven van de vergunningen en concessies, en bij het verlenen van financiële
ondersteuning. Ook zou de overheid een aantal voorbereidende taken moeten oppakken, met name
ter reductie van de risico’s en indirect kosten, zoals milieu onderzoek, bodem en net op zee, in lijn
met het Taskforce Wind op Zee advies van mei 2010.
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Figuur 10: Bijdrage van de innovatieactiviteiten aan de innovatieketen
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4. Innovatieprogramma
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie. Nergens zijn er zoveel bouwstenen voor succes
tegelijk aanwezig. Wij hebben sterke innovatie activiteiten, waarvan de continuïteit door dit
InnovatieContract wordt gegarandeerd. Echter: er ontbreekt één belangrijk element in Nederland,
dat wel aanwezig is in bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk: een testveld op zee, ofwel
een proeftuin. Deze proeftuin is een onderdeel van de Green Deal die de sector met de overheid
heeft gesloten, en is een belangrijk onderdeel van dit InnovatieContract.
De activiteiten
De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om
innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen zijn ondergebracht in een zestal
innovatiethema’s, te weten:
1. Ondersteuningsconstructies
2. Windturbines en windcentrale
3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
4. Transport, Installatie en Logistiek
5. Beheer en Onderhoud
6. Windparkontwikkeling
Binnen de zes thema's is een gebalanceerde portfolio van activiteiten gedefinieerd (zie figuur 10 op
de vorige pagina), die ieder bijdragen aan één of meerdere van de schakels Discovery, Development
en Deployment van de innovatieketen. Voor een deel van de activiteiten is de proeftuin essentieel
om de innovaties daadwerkelijk te realiseren.
De proeftuin als essentieel onderdeel van de R&D activiteiten
Een proeftuin is een fysieke locatie ergens voor de Nederlandse kust waarbij allerlei nieuw
ontwikkelde innovaties, technieken en werkmethodes uitgetest kunnen worden voordat ze echt op
grote schaal toegepast zullen worden. Een proeftuin vormt zo een schakel tussen discovery en
development enerzijds en deployment anderzijds. Hiermee wordt een brug geboden over de
zogenaamde “valley of death” waar veel innovaties in de praktijk op stuk lopen.
In Duitsland is er al een dergelijke proeftuin: Alpha Ventus. De overheid heeft een vergunning
verworven en drie energiebedrijven gevraagd een park met 2 x 6 offshore turbines van twee Duitse
turbine fabrikanten en twee verschillende funderingstypen te realiseren. In het Verenigd Koninkrijk
wordt een dergelijke proeftuin ontwikkeld (NAREC Offshore Wind Demonstrator Project) waar 15
verschillende turbines op een door de overheid ter beschikking gestelde locatie voorzien van de
benodigde netaansluiting kunnen worden gebouwd.
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Foto van de in bedrijfname van Alpha Ventus door de
CEO’s van de betrokken bedrijven: E.On, EWE en
Vattenfall en de betrokken minister

Kaart van de NAREC demonstrator site met 15
plaatsen voor innovatieve offshore turbines

De proeftuin die wij willen realiseren zal bestaan uit bijvoorbeeld 8 kavels van ieder 2 testlocaties.
Installaties op een kavel zullen bestaan uit innovatieve turbine(s) met innovatieve fundatie(s), waar
ook andere toepassingen zoals innovatieve elektrische aansluitingen, verbindingen en access
technologie getest kunnen worden. De testinstallaties worden ontwikkeld door een apart project
consortium per kavel, bestaande uit meerdere partijen in de waardeketen die gezamenlijk nieuwe
technologie gaan uittesten (zie figuur 11).

PROEFTUIN ~100 MW
Bijvoorbeeld 8 kavels @ 2 turbines/fundaties @ 6 MW

DEMONSTRATIEVELD ~200 MW
Verschillende consortia
voor test projecten
binnen de proeftuin

Figuur 11: Concept van de proeftuin in combinatie met het demonstratieveld

Proeftuin kavels kunnen gefaseerd gevuld worden met installaties, en de kavels kunnen eventueel
verspreid worden over verschillende locaties.
Wij voorzien een combinatie van de proeftuin met een commercieel demonstratieveld van 200 MW,
dat deels wordt gebruikt om uitgeteste technologie te demonstreren. De voordelen om de proeftuin
samen met een demonstratieveld te realiseren zijn evident: een makkelijkere financiering,
belangrijke schaalvoordelen, het delen van de kabel en gezamenlijk beheer en onderhoud. Het
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InnovatieContract specificeert niet welke partijen de installaties in de proeftuin en het
demonstratieveld zullen bouwen.
Voor wat betreft de opzet van de organisatie van de proeftuin kan gekeken worden naar het ECN
testveld in de Wieringermeer. Daar worden aan fabrikanten locaties voor prototypes aangeboden
waarbij zaken als vergunning, netaansluiting en meetinfrastructuur al geregeld zijn. Project consortia
sluiten een PPA en SLA overeenkomst met de organisatie die de proeftuin beheert. Gedurende een
periode van vijf jaar kunnen zij vervolgens turbines, fundaties en andere technologieën testen en
optimaliseren en (certificerings)metingen doen. Ook een langere periode is mogelijk, zolang er maar
ontwikkelactiviteiten plaatsvinden aan de constructie (zie figuur 12).

Organisatie
PROEFTUIN ORGANISATIE
Infrastructuur

Beheer

Juridisch

•
•
•
•

•
•
•
•

• Vergunning
• Veiligheidseisen
• …

Kabel + OHVS
Infield kabel
Meetmast
Transport/accommodatie
personeel
• …

PPA beheer
SLA beheer
Operationeel beheer
…

Power Purchase & Service Level Agreements
PROJECT CONSORTIA
….

….

….

….

….

….

….

Figuur 12: Organisatieopzet van de proeftuin

Ten aanzien van de realisatie van de proeftuin zijn de volgende punten van belang:
1. Richt een operator model in, waarbij de operator de vergunninghouder en exploitant is van de
site en leidend is in het verzamelen van de benodigde investering
2. Zorg dat de operator verplichtingen krijgt tot innovatie en laat het TKI spelregels opstellen voor
een transparante toegang tot de proeftuin. Het TKI houdt ook toezicht op de naleving.
3. Beperkt de toegang tot de proeftuin tot een beperkt aantal kavels / projectconsortia. MKB
bedrijven met kleinere (deel)installaties kunnen onderdeel worden van deze projectconsortia
4. Zorg voor verankering van de proeftuin in een demonstratiepark, zodat het voldoende
aantrekkelijk is voor investeerders om zich er aan te verbinden.
Het Q10 veld zal worden gebruikt voor deployment van een aantal bestaande innovaties.
Voortbouwend op de lessons learned uit Q10, zal met de proeftuin de volledige testcapaciteit
worden gerealiseerd die nodig is voor het realiseren van de ambities van dit InnovatieContract. Door
de lange voorbereiding zullen geïntegreerde oplossingen via R&D kunnen worden getest, en
uiteindelijk worden geïmplementeerd. De toegevoegde waarde t.o.v. Q10 van de opzet van de
proeftuin is ook dat het testen zelf de hoofddoelstelling is: de projectconsortia investeren (deels) in
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de proefopstellingen in de eerste plaats omdat ze nieuwe technologie willen testen – de proeftuin
produceert energie om de kosten van het testen binnen de perken te houden. Verder wordt de
schaal van de testmogelijkheden veel groter, en zal het TKI de plannen toetsen van de
projectconsortia die de kavels van het proefveld mogen gaan gebruiken.
De proeftuin zal een grote rol spelen in het testen van windturbines, componenten en “balance of
system“ (BoS) innovaties op parkniveau. Met name de BoS elementen bieden de Nederlandse sector
de kans in een werkelijk project nieuwe concepten te testen of ontwerplimieten te verkennen. Ook
kunnen turbines geplaatst worden waar verschillende componenten getest worden, zoals
bijvoorbeeld grotere rotoren, gemodificeerde pitchmotoren, tandwielkasten, sensoren en andere
componenten. Het kan daarbij gaan om conceptuele veranderingen in het ontwerp, zoals een hoger
toerental en grotere diameter, maar vooral ook om een hogere mate van regelbaarheid van iedere
turbine en de afstemming van de turbines op elkaar. Tenslotte kunnen ook specifieke innovaties
getest worden die te maken hebben met het park als windcentrale. Te denken valt aan verbeterde
methoden voor opbrengstvoorspelling en –regeling, nieuwe systemen op gebied van netaansluiting,
enz. Ook kan gedacht worden aan het doen van metingen om de mechanische belastingen en
vermoeiingsbelastingen aan (componenten van) turbines ten gevolge van (partiële) zoggen in kaart
te brengen en nieuwe parkregelingen uit te testen die deze belastingen reduceren bij gelijkblijvende
opbrengst.

De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, AMC T&T, AMC-RF, Ampelmann, Atos, Ballast Nedam,
BLIX, BMO Offshore, Callidus, Connecting In Wind, CPNL Engineering,
CWC, DC Offshore, De Vries & Van de Wiel, DHV, Ecofys, EEE Team,
Essent, GBT, Geo Plus, GL Garrad Hassan, HVC, IHC Merwede, MECAL,
NNOW, Siemens, Van Oord, Wind Power Center, XEMC Darwind

Kennisinstellingen
ATO, Deltares, ECN,
IMARES (Wageningen),
Marin, MCN, NHL
Hogeschool, TU Delft
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4.1. Ondersteuningsconstructies
4.1.1. Het belang
Nederland heeft sterke spelers met innovatieve productielijnen voor ondersteuningsconstructies van
windturbines. Deze bedrijven zijn marktleider, en willen deze positie borgen en verder uitbouwen.
Naast het optimaliseren van bestaande ondersteuningsconstructies door middel van de juiste
ontwerpmethoden en toepassing van integrale ontwerp- en optimalisatie tools, is kostendaling
mogelijk door het ontwerpen van geheel nieuwe typen ondersteuningsconstructies en op het gebied
van optimale fabricage door middel van bouwresearch.

4.1.2. De R&D activiteiten
1. Ontwerptools: Ontwikkelen van betere en goedkopere constructies dankzij verbeterde
ontwerptools gebaseerd op de nieuwste “state-of-the-art” ontwerpstandaarden. De regels en
methoden waarmee ondersteuningsconstructies worden ontworpen zijn nog jong en worden
regelmatig aangepast en slimmer en sneller gemaakt aan de hand van opgedane ervaringen,
terwijl de funderingen steeds grotere en zwaardere turbines moeten dragen. (Langdurige)
conditie monitoring kan ontwerpregels voor vermoeiing en veiligheidsmarges aanscherpen. Het
valideren en de certificering kan alleen door met proefopstellingen te testen.
2. Zee (bodem) onderzoek: Vergaren van meer kennis over ondergrond en golven en hun interactie
met de fundering. De modellen waarmee ondersteuningsconstructies worden berekend kunnen
verder worden geoptimaliseerd door testen in de proeftuin.
3. Nieuwe concepten: Ontwerpen en testen van nieuwe concepten, zoals nieuwe varianten (Tripod,
SIWT, Twisted Jacket), geïntegreerd ontwerp van fundatie en toren, onderzoek naar slimme
verbindingstechnieken zoals slip-joint of gelaste verbinding ter vervanging van grout en
toepassing van andere componenten en materialen (composietmaterialen,
sandwichconstructies).
4. Bouwresearch: snelle, efficiënte serieproductie van de ontwerpen, zoals die tevoorschijn komen
uit de bovenstaande acties, zowel onshore als offshore, inclusief nieuwe lastechnieken.

4.1.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, Ampelmann, Ballast Nedam, Blue H Technologies, BMO
Offshore, De Vries & Van de Wiel, Deltares, DHV, ESI Group, Essent,
Geo Plus, GL Garrad Hassan, IHC Merwede, IMARES (Wageningen),
MECAL, NNOW, Royal Haskoning, Siemens, SIF, Smulders Projects,
SPT (Suction Pile Technology), Van Oord, Volker Staal & Funderingen,
We@Sea, Wiertsema & Partners

Kennisinstellingen
Deltares, ECN, Marin,
MCN, RUG, TU Delft,
WMC
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4.2. Windturbines en windcentrales
4.2.1. Het belang
De meeste op zee geplaatste windturbines zijn afgeleid van onshore turbines. In Nederland zijn er
een aantal partijen actief die turbines maken die hierop een uitzondering zijn, waaronder XEMCDarwind, 2B-Energy en Lagerwey. De producten van deze firma’s hebben nog niet de status van
bewezen techniek bereikt, waarvoor plaatsing en bedrijf in een offshore windpark een vereiste is.
Verhoging van de betrouwbaarheid en levensduur van met name de aandrijftrein en geïntegreerd
ontwerpen van turbine plus ondersteuningsconstructie zijn hierbij essentieel. De tweede stap is de
optimalisatie van de turbine als onderdeel van de windcentrale. Dit kan leiden tot conceptuele
veranderingen in het ontwerp zoals een hoger toerental en grotere diameter, maar vooral tot een
hogere mate van regelbaarheid van iedere turbine en de afstemming van de turbines op elkaar. Dit
vereist kennis van de onderlinge beïnvloeding (ze staan in elkaars zog), en vereist veel meer
regelmogelijkheden voor de rotor en aandrijftrein dan voor een klein park nodig is. Gecombineerd
met de toename van de maat van de turbine zullen er andere rotorbladontwerpen nodig zijn die
steunen op een geïntegreerde toepassing van meteorologische, aerodynamische, materialen en
control kennis.

4.2.2. De R&D activiteiten
1. Ontwikkelen van nieuwe, grotere rotoren, gebaseerd op vergaande integratie van de kennis van
offshore wind, aerodynamica, dynamica, materialen en regeltechniek
2. Ontwikkelen van zeer langzaam lopende aandrijftreinen voor zeer hoge vermogens, zoals
permanent magneet machines en supergeleidende generatoren
3. Vergroten van de betrouwbaarheid en levensduur van de turbine, door "design for reliability", en
optimalisatie van O&M methodieken
4. Uitwerken van een nieuwe windparkfilosofie, voor maximale opbrengst en betrouwbaarheid,
verbeteren kennis offshore windklimaat

4.2.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, ATO, BLIX, BMO Offshore, CTC Engineering, DC
Offshore, DHV, Ecofys, ESI Group, Essent, GBT, Geo Plus, GL Garrad
Hassan, Lagerwey, MECAL, NLR, NNOW, Pontis Engineering,
Promorfo, Siemens, Snelwind, Suzlon Blade Technology, TRES4,
We@Sea, XEMC Darwind

Kennisinstellingen
ECN, MCN, NHL
Hogeschool, TU Delft,
Universiteit Twente,
WMC
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4.3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
4.3.1. Het belang
Offshore onderstations zijn groot en zwaar en daardoor duur en moeilijk te transporteren en
installeren. Qua technologie zijn er allerlei uitdagingen die liggen op het gebied van HVDC,
geavanceerde blindstroomcompensatie-apparatuur, DC-schakelapparatuur & vermogenselektronica
en elektrotechnische beveiliging en besturing. Beheerders van onderstations en kabels kunnen niet
terugvallen op voldoende statistische gegevens waaruit een onderhoudsbeleid en -strategie kan
worden afgeleid. Het ontstaan van een offshore netwerk met e-hubs zorgt voor koppeling van
offshore windparken en van de Europese markten. Het fluctuerende gedrag van wind wordt steeds
meer bepalend voor de energiestromen in het Europese net. Een oplossing hiervoor is het smart
transmission grid (of smart super grid), een net waarin op transmissieniveau slimme besturings- en
regelmogelijkheden van energiestromen zijn ingebouwd.
De combinatie van proeftuin en demonstratieveld zal waarschijnlijk één offshore onderstation
kennen. Dat onderstation mag licht, modulair en innovatief zijn, maar moet allereerst bedrijfszeker
zijn en veilig. In de proeftuin worden interne kabels tussen de turbines gelegd. Monitoring
technieken voor bepalen van locatie en status van de kabel kunnen daar getest worden. Slimme
besturings- en regelmogelijkheden op windturbine-, onderstation- en windparkniveau kunnen in de
proeftuin getest worden. Of een HVDC verbinding bij de proeftuin toegepast gaat worden hangt o.a.
af van de afstand tot de kust. De leverancier van de elektrische infrastructuur van de proeftuin zal
gevraagd worden te komen tot een maximale integratie van alle componenten in de elektrische
systemen (dus van turbine tot aan het grid). Het is niet te verwachten dat de proeftuin op een
interconnector zal aansluiten.

4.3.2. De R&D activiteiten
1. Het ontwerpen van een lichter en modulair offshore onderstation.
2. Het ontwikkelen van monitoring technieken voor het bepalen van de status van de kabel (partial
discharge, trillingsmetingen, temperatuurbewaking, etc.) en ook voor preventie
3. Smart transmission grid. Het ontwerpen en demonstreren van slimme besturings- en
regelmogelijkheden op windturbine-, onderstation- en windparkniveau. Regelbaar maken van
HVDC verbindingen / innovatieve voorbereidingen van Net op Zee. Integreren van alle
componenten in de elektrische systemen (dus van turbine tot aan het grid)
4. Ontwerpen en demonstreren van de combinatie van internationale transmissie met een offshore
wind park met oog voor technische aspecten, inrichting van elektriciteitsmarkten en aanpassen
van regelgeving. Vervolgens initiëren en leiden van standaardisatieactiviteiten die uiteindelijk
leiden tot een transnationaal grid en e-hubs op de Noordzee

4.3.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, Atos, CPNL Engineering, CWC, DC Offshore, De Vries
& Van de Wiel, DHV, Ecofys, Essent, GL Garrad Hassan, Grontmij,
IHC Merwede, Liandon, NNOW, Royal Haskoning, Siemens,
Smulders Projects, Van Oord, We@Sea

Kennisinstellingen
ECN, KEMA, MCN, NHL
Hogeschool, RuG, TNO, TU
Delft
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4.4. Transport, Installatie & Logistiek
4.4.1. Het belang
Nieuwe schepen en equipment zijn nodig die grotere turbines en fundaties sneller en bij hogere
zeegang installeren. Standaardfundaties zoals monopalen kunnen sneller geïnstalleerd worden,
heigeluid moet gereduceerd worden. Ontgronding (scour) moet gecontroleerd plaatsvinden zodat
geen steenstorting meer nodig is. Aansluiting van elektriciteitskabels op fundatie / windturbines en
het offshore onderstation blijkt regelmatig een uitdaging te zijn. Kabels moeten doeltreffender
worden gelegd en ingegraven. Afstemming tussen en vermindering van de componenten die
offshore geïnstalleerd moeten worden, en het ontwerp zodanig aanpassen dat de assemblage zoveel
mogelijk onshore kan plaatsvinden. Assemblage zal zoveel mogelijk onshore moeten plaatsvinden.
Havens moeten worden vergroot en/of nieuw gebouwd. Wellicht is het rendabel extra havens
midden in zee te bouwen, ook voor de operationele fase. Een goede infrastructuur en een optimale
"supply-chain" dragen bij in kostenreductie. Havens moeten worden vergroot en/of nieuw gebouwd.

4.4.2. De R&D activiteiten
1. Het ontwerpen en uittesten van nieuwe gespecialiseerde schepen en equipment voor installatie
en O&M. Bijvoorbeeld schepen voor het vervoeren van complete molens, voor nieuwe
fundatietechnieken zoals boren, en schepen die sneller en bij hogere zeegang kunnen installeren
2. Het ontwikkelen en testen van sterk verbeterde installatiemethoden van standaardfundaties
zoals monopalen; hoger heitempo, geluidsreductie, alternatieve inbrengingsmethoden (boren,
trillen), ontwikkeling van methodes voor gecontroleerde ontgronding
3. Het ontwikkelen en testen van betrouwbaardere en betere methodes van het ingraven (of
boren) én aansluiten van de elektriciteitskabels
4. Het verbeteren van de interfaces tussen componenten die offshore geïnstalleerd worden
5. Onderzoek naar betere infrastructuur (incl. havens) en logistieke keten

4.4.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, Ampelmann, Ballast Nedam, BOC MetOcean, Callidus, CPNL
Engineering, CWC, Damen, De Vries & Van de Wiel, DHV, Essent, ESI Group
Geo Plus, GL Garrad Hassan, Grontmij, GustoMSC, Hertel, Huisman,
Hulst Innovaties, IHC Merwede, Jack-up Barge, LOC Noorderpoort, MECAL,
No Limit Ships BV, NNOW, Peterson SBS, RRME, SeaZip Offshore BV, SPT,
Van Oord, We@Sea, Wiertsema & Partners, Wind Power Center, XEMC
Darwind

Kennisinstellingen
Deltares, ECN,
KEMA, Marin, MCN,
RuG, TU Delft
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4.5. Beheer en Onderhoud
4.5.1. Het belang
Circa een kwart van de kosten van offshore windenergie zijn gerelateerd aan het beheer en
onderhoud van windparken. Beheer en onderhoud staat nog in de kinderschoenen. Dit vormt een
belangrijk aangrijpingspunt in het verlagen van de kosten. Veel grote en kleine Nederlandse MKB
bedrijven zijn actief op dit gebied, of willen dat worden. Ook de Nederlandse kennisinstellingen zijn
actief op dit gebied en hebben een goede kennispositie. Ook kan door effectief onderhoud de
beschikbaarheid van windturbines verder worden opgevoerd wat direct leidt tot hogere productie en
lagere Cost of Energy. Design for maintenance (redundantie, betrouwbaarheid) maar ook control
strategies die partiële operatie van een turbine toestaan verhogen de productie van een park.

4.5.2. De R&D activiteiten
1. O&M en access methodiek uitwerken in concept en toetsen in de praktijk in bestaande parken en
de proeftuin, ontwerp van nieuwe stabielere O&M schepen, en hotelschepen voor
accommodatie
2. Meten, monitoren en voorspellen van slijtage van componenten om gepland onderhoud te doen,
en ongepland onderhoud zo veel mogelijk te vermijden.
3. Verbeteren van betrouwbaarheid van componenten, toevoegen van reserve onderdelen die op
afstand ingeschakeld kunnen worden
4. Organiseren van O&M bases in Nederlandse havens, in samenspraak met lijn 1: onderzoek naar
kunstmatige werkeilanden op zee, clusteren van onderhoudsbasis zoals nu al gebeurt in Esbjerg

4.5.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
2-B Energy, AMC T&T, AMC-RF, Ampelmann, Atos, Ballast Nedam,
BLIX, BMO Offshore, BOC MetOcean, Chevalier Floatels, Connecting
In Wind, CPNL Engineering, CWC, DC Offshore, De Vries & Van de
Wiel, DHV, Ecofys, Eneco, Essent, Geo Plus, GL Garrad Hassan,
Hertel, HVC, IHC Merwede, IMARES (Wageningen), Jack-up Barge,
Lagerwey, Marin, MECAL, NLR, NNOW, Peterson SBS, Profin, RRME,
SeaZip Offshore BV, Siemens, Van Oord, We@Sea, Wind Power
Center

Kennisinstellingen
ATO, Deltares, ECN,
KEMA, LOC
Noorderpoort, MCN, NHL
Hogeschool, RUG, TU
Delft,
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4.6. Windparkontwikkeling
4.6.1. Het belang
Het wegnemen van maatschappelijke weerstanden en verlagen van financiële kosten zijn niettechnische onderwerpen die het succes van offshore wind in belangrijke mate zullen bepalen. Deze
sector overstijgende vragen moeten gecoördineerd aangepakt worden bijv. gezamenlijk met NWOMVI en natuur en milieu, juridische en economische kennisinstellingen.
Het wettelijke kader voor wind offshore is op dit moment ontoereikend en wordt binnen de Green
Deal verder ontwikkeld, ook door te kijken naar de mogelijkheden van PPS en naar de lessons
learned in onze buurlanden. Het mogelijk maken van meervoudig ruimtegebruik kan de schaarse
ruimte, vooral dicht bij de kust in ondiep water leidend tot lagere kosten, beter beschikbaar maken.
Bij de installatie en het onderhoud speelt Health & Safety een grote rol. Er is geen standaard aanpak
en ook Europees is er grote behoefte aan uniformering. Tenslotte is de financiering van windenergie
vanwege de hoge risico perceptie bij investeerders, banken en verzekeraars kostbaar. Ervaring en
certificering is daarbij essentieel.

4.6.2. De innovatie activiteiten
1. Maatschappelijk verantwoord innoveren, rekening houdend met (de wensen van) de diverse
belanghebbenden (“stakeholders”):
a. Maatschappelijk Kosten Baten Analyse: ingebed in de NWO -MVI aanpak
b. Natuur en milieu impact: met name faciliteren lopend onderzoek naar cumulatieve effecten.
c. Beleidsoptimalisatie: toepassing, in de proeftuin, van het in de Green Deal ontwikkelde
beleid voor o.a. net op zee, PPS, concessie-uitgiftesysteem, reservering ruimte dicht bij de
kust
2. Bedrijfseconomisch:
a. Collectieve dataverzameling en beheer: Zowel ecologische als metocean data (zoals bodemwind- en golf- en getijdengegevens) van de plangebieden in de Noordzee centraal
verzamelen alsook operationele data van de bestaande en te bouwen windparken
gestructureerd meten. Deze data centraal en gestandaardiseerd opslaan, beheren en ter
beschikking stellen aan geïnteresseerde partijen in de gehele waardeketen. Zij kunnen deze
informatie gebruiken voor operationele benchmarking en verbeteringsprogramma's, en ook
voor terugkoppeling naar de R&D en designfase
b. Financiële optimalisatie en risico(perceptie)reductie: Onderzoek naar hoe de risico's
momenteel worden ingeprijsd door financiers. Onderzoek hoe de kosten van kapitaal
beperkt kunnen worden bij een goede allocatie van risico’s binnen de waardeketen en betere
informatie over de daadwerkelijke risico's waardoor de risicoperceptie mogelijk kan worden
verlaagd
c. Standaardisatie van contracten: Beperking interfaces en interface risico’s.
2. Interactie met andere opwekkers:
a. Technische en regulatorische optimalisatie: oplossen van problemen rond verstroming van
olie en gas, koppeling met interconnectie-capaciteit, certificaten handel
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4.6.3. De deelnemende partijen
Bedrijven
AMC T&T, AMC-RF, BLIX, BMO Offshore, BOC MetOcean, De
Vries & Van de Wiel, Delta Lloyd, DHV, Ecofys, EEE Team, Eneco,
Essent, Geo Plus, GL Garrad Hassan, Grontmij, HVC, ING,
MECAL, Meewind, Royal Haskoning, Snelwind, Vattenfall/Nuon

Kennisinstellingen
Deltares, ECN, IMARES
(Wageningen), MCN, NHL
Hogeschool, RuG, TU Delft,
Universiteit Twente
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5. Organisatie
Het InnovatieContract Wind op Zee heeft als doel een kostprijsverlaging van 40% in 2020 te
realiseren, en daarmee de top 3 positie van Nederland te versterken in de groeiende Wind op Zee
markt. Om het InnovatieContract uit te voeren wordt een Topconsortium voor Kennis en Innovatie
(TKI) in het leven geroepen dat op de leest wordt geschoeid van FLOW, en daarmee ruim voldoet aan
de door het Ministerie van EL&I reeds gestelde doelstellingen en kenmerken.
Het TKI zal de regie voeren over de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de Wind op Zee sector
en een snelle verspreiding en deployment van de ontwikkelde kennis, technieken en werkmethodes
garanderen. Het TKI zal zich inzetten voor excellent onderzoek dat leidt tot daadwerkelijke
kostenbesparingen in Wind op Zee, zodat Nederland als een magneet bedrijven en
kennisinstellingen uit het buitenland aantrekt om hun kennisintensieve R&D en/of engineering
activiteiten in Nederland te vestigen. De uitvoering van de overige afspraken (anders dan innovatie)
in de Green Deal zal door de NWEA ter hand worden genomen.
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van het TKI in grote lijnen beschreven - in de komende weken
zal de InnovatieTafel in nauw overleg met het Topteam Energie, de Regiegroep Energie en het
Ministerie van EL&I de organisatie van het TKI Wind op Zee verder invullen.

5.1. Governance
De strategische leiding van het TKI wordt uitgeoefend door de Executive Board met de
bestuursvoorzitters van de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen die de belangrijkste
bijdrage leveren aan het InnovatieContract. Uit de Executive Board wordt een Dagelijks Bestuur
geformeerd van drie leden, dat de uitvoering van het InnovatieContract stuurt. De directeur (1 FTE),
die leiding geeft aan het TKI bureau (2 FTE), voert het InnovatieContract uit. De Executive Board stelt
ad-hoc een Evaluatie Comité aan voor beoordeling van de inschrijvingen op de tenders waarmee
(een deel van) de activiteiten en budgetten van het InnovatieContract worden gealloceerd (zie figuur
13).

• Alloceert budget
• Vult organisatie in
• Geeft strategisch leiding aan het TKI
• Stelt prioriteiten
• Stuurt uitvoering InnovatieContract

• Voert InnovatieContract uit

Executive Board
waarvan: Dagelijks
Bestuur

Evaluatie
Comité

• Beoordeelt projectvoorstellen uit
tender en besluit over toekenning
• Ad hoc ingesteld door Executive
Board voor specifieke tender
• (Inter)nationale specialisten uit
industrie en wetenschap

Directeur en TKI bureau

Figuur 13: Governance van het TKI Wind op Zee

5.2. Processen
Bij het opzetten van de processen van het TKI zal ruim worden geprofiteerd van de processen die al
succesvol lopen binnen FLOW en de ervaring die daarbij is opgedaan.
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5.2.1. Deling van kennis en ervaring
Efficiënte deling van de ontwikkelde kennis en ervaring is essentieel voor een snelle en brede
realisatie van de innovaties die gaan leiden tot de 40% kostenverlaging. Het TKI zal de vrije publicatie
van de ontwikkelde wetenschappelijke en operationele kennis en ervaring garanderen, daar waar
geen bescherming van Intellectual Property (IP) rechten door de deelnemers wordt gezocht.
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om een octrooi aan te vragen vóór publicatie. Ontwikkelde
kennis en ervaring wordt gedeeld middels rapporten, (internet) publicaties, seminars, etc. Twee keer
per jaar wordt een congres georganiseerd voor de deelnemers van het TKI om de resultaten van de
projecten uit te wisselen.

5.2.2. Intellectual property regeling
De uitstekend functionerende intellectual property (IP) regeling van FLOW die geaccepteerd is door
de bedrijven en kennisinstellingen van het consortium, en aansluit bij de Europese kaders, kan direct
gebruikt worden binnen het TKI. Binnen deze regeling kunnen deelnemers van het TKI actief IP
rechten verwerven op de ontwikkelde innovaties, en daarmee worden partijen gestimuleerd om
méér middelen te steken in de verdere development en deployment van deze innovaties.

5.2.3. Initiëren en opstarten van projecten
Binnen een jonge en diverse sector als Wind op Zee is het een grote uitdaging om open innovatie te
realiseren tussen verschillende partijen in de waardeketen. Binnen FLOW is al enige ervaring
opgedaan op dit vlak, het TKI zal nóg meer energie, ervaring en vernuft steken in het initiëren en
opstarten van doelmatige innovatie projecten waarin verschillende partijen uit de waardeketen
nauw samenwerken. Om de projecten te initiëren zal aan het begin van de tender procedure (zie
onder 5.3) een informatie en "matchmaking" bijeenkomst worden georganiseerd, waar partijen
uitgebreid de kans wordt geboden om te onderzoeken op welke onderzoek- en technologie gebieden
kan worden samengewerkt. Daarnaast zal aan consortia die gezamenlijk een project willen opzetten
professionele hulp worden geboden bij het definiëren, plannen en opstarten van het project. Wij
hebben gekozen voor deze opzet waarbij partijen ook in latere stadia kunnen toetreden en
benadrukken hiermee het open karakter van de TKI, ook voor het MKB, en een zorgvuldige selectie
van projecten.

5.3. Implementatie
Om het potentieel tot kostenverlaging en verdienpotentieel alsook de wetenschappelijke kwaliteit
van de innovatie activiteiten van het InnovatieContract te garanderen, zal een belangrijk deel van het
budget worden toegewezen middels een zorgvuldige tender procedure. De tender procedure zal
worden georganiseerd in twee fasen – in de eerste fase worden consortia uitgenodigd om een
bondige projectbeschrijving te ontwikkelen. Vervolgens zal het Evaluatie Comité een advies
uitbrengen aan het consortium om het project al dan niet verder uit te werken, en eventueel
aanpassingen suggereren. Ook kan een combinatie van verschillende projectvoorstellen en –
consortia worden geadviseerd. Vervolgens werken de projectconsortia volledige projectvoorstellen
uit, die wederom door het Evaluatie Comité worden beoordeeld – waarna funding al dan niet wordt
toegekend en de start van de projecten kan worden voorbereid (zie figuur 14). Het programma wordt
in tranches gevuld met tenders die in de jaren 2012, 2013 en 2014 worden uitgeschreven. Zo zal het
TKI door middel van dynamisch portfoliomanagement een goed gebalanceerd programma van hoge
kwaliteit realiseren.
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Tender procedure 2013-2015

PLANNING

OUTPUT

PROCES STAPPEN

Fase 1
1

Fase 2
2

3

Project
beschrijving

Voorlopige
evaluatie

• Bondige projectbeschrijving

• Volledig project
• Uitnodiging om
volledig projectvoorstel voorstel
te ontwikkelen
• Suggesties voor
aanpassingen
Ondersteuning bij
formuleren projectvoorstel

Informatie en matchmaking bijeenkomst

mei
2012

juni
2012

Project
voorstel

juli
2012

5

4

Definitieve
evaluatie

Project
voorbereiding

• Besluit toekenning
funding

• Start

oktober
2012

november
2012

januari
2013

Figuur 14: Tender procedure

Projectvoorstellen en –consortia moeten voldoen aan een aantal toelatingseisen, waaronder:
• Samenstelling: Consortium bestaat uit tenminste drie partijen, waarvan tenminste één
bedrijf met R&D en/of engineering activiteiten in Nederland, en één Nederlandse
kennisinstelling
• Kritische massa: project budget tenminste EUR 2 miljoen over looptijd van 4 jaar
• Commitment: Ondertekende Letters of Commitment met cash en in-kind bijdrage
gespecificeerd
De projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van drie soorten evaluatie criteria (zie figuur
15):
• Verlaging van Cost of Energy
• Verdien potentieel
• Kwaliteit onderzoek
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VERLAGING COST OF ENERGY

KWALITEIT ONDERZOEK

• Kwantitatief potentieel t.a.v.
verlaging Cost of Energy
• Realisatie potentieel (b.v. door
kennisverspreiding en IP)
• Samenwerking met cruciale
partijen in de waardeketen

• Innovativiteit
• Goede wetenschappelijke
onderzoek methode
• Wetenschappelijke excellentie
van de deelnemende
kennisinstelling(en)

Evaluatie
criteria

VERDIEN POTENTIEEL
• Potentieel om omzet en werkgelegenheid in
Nederland te genereren (ook d.m.v. export)
• Track record van consortium partners in het
valoriseren van innovatie

Figuur 15: Beoordelingscriteria voor projectvoorstellen

Voor het demonstratieveld en de proeftuin zal door marktpartijen een plan worden uitgewerkt en
voorgesteld aan de Nederlandse overheid.
De planning van de implementatie van de innovatie activiteiten en de proeftuin staat weergegeven in
figuur 16.
Activiteit
Proeftuin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- Aanpassen vergunning
- Voorbereiding
- Basis ontwerp
- Gedetailleerd ontwerp
- Installatie
- Infrastructuur proeftuin operationeel
- Stroom productie

R&D activiteiten
- Tender 1
- Tender 2
- Tender 3
- Voorbereiding / opstart
- R&D activiteiten

Financial close

Figuur 16: Implementatie plan voor de proeftuin en R&D activiteiten
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6. Financiën
De totale kosten voor het uitvoeren van de R&D activiteiten en de extra kosten voor het realiseren
van een proeftuin t.o.v. een regulier, commercieel veld in de periode 2012-2016 zijn EUR 318,50 m
(zie tabel 1). Hiervan is EUR 138,50 m bestemd voor R&D activiteiten, waarvan 40% wordt
bijgedragen door de industrie, en 60% uit publieke bron (NWO, ECN, WMC, en EL&I Innovatie). Voor
de overige kennisinstellingen wordt een bijdrage van 20% ingeschat. De additionele kosten voor het
innovatieve karakter van de proeftuin bedragen EUR 180 m, waarvan 50% gefinancierd zal worden
door de industrie.
Tabel 1: Totale kosten voor het InnovatieContract [verplichting, EUR m]
R&D

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

Bedrijfsleven (40%)

9,23

27,30

3,03

3,17

3,43

46,17

13,85

40,95

4,55

4,75

5,15

69,25

Publieke middelen (60%)
NWO

2,20

0,60

0,60

0,60

1,00

5,00

ECN*

2,90

3,05

3,20

3,40

3,40

15,95

WMC

0,75

0,80

0,75

0,75

0,75

3,80

EL&I Innovatie
Funding uit Europa

8,00

36,50

44,50

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Sub-totaal

23,08

68,25

7,58

7,92

8,58

115,42

Overige kennisinstellingen (20%)

4,62

13,65

1,52

1,58

1,72

23,08

Totaal

27,70

81,90

9,10

9,50

10,30

138,50

Proeftuin

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

Industrie (50%)

90

90

Overheid (50%)

90

90

Totaal

90

180

TOTAAL

318,5

*Het budget van EL&I voor alle onderzoeksrichtingen bij ECN daalt overigens met 5% per jaar.

Uit EL&I Innovatie wordt in totaal EUR 44,50 m gevraagd, hiervan heeft het TopTeam reeds
geadviseerd om in 2012 EUR 8 m toe te wijzen aan Wind op Zee. De rest van het beschikbare budget
uit deze bron voor 2013-2015 wordt begin 2013 verplicht – wij vragen dus om in 2013 nog EUR 36,50
m uit EL&I Innovatie toe te wijzen aan Wind op Zee.
In de rest van dit hoofdstuk worden deze kosten en de gevraagde publieke bijdrage verder
gespecificeerd en gefaseerd.

6.1. R&D activiteiten
Van de R&D kosten wordt 40%, zijnde EUR 46,17 m, bijgedragen door de industrie. De gevraagde
publieke bijdrage (60%) voor R&D activiteiten bedraagt EUR 69,25 m voor de periode 2012-2016. Een
voorlopige schatting van de uitsplitsing per innovatiethema is weergegeven in tabel 2. Deze
uitsplitsingen zijn indicatief aangezien de uiteindelijke uitsplitsing per R&D activiteit en per
innovatiethema mede wordt bepaald door de inschrijvingen door de sector in de tender procedures.
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Tabel 2: Gevraagde publieke bijdrage aan R&D, uitgesplitst over de zes innovatiethema's [verplichtingen,
EUR m]
EL&I
innovatie
6,88
1,38
8,75
15,00
10,63
1,88
44,50

Innovatiethema's
Ondersteuningsconstructies
Windturbines en windcentrale
Elek trisch netwerk
Transport, installatie en logistiek
Beheer & Onderhoud
Windpark ontwik k eling
Totaal per jaar

EL&I: ECN
budget
1,37
8,86
1,72
0,00
4,00
0,00
15,95

EL&I: WMC
budget
0,40
3,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80

NWO
1,29
1,96
0,00
0,70
0,00
1,05
5,00

Totaal
9,93
15,60
10,47
15,70
14,63
2,93
69,25

De tabel omvat niet de reeds lopende of gecommitteerde programma’s zoals FLOW, EWOZ en EUFP6&7.
De afstemming met NWO, ECN en WMC over de financiering van hun R&D activiteiten die binnen de
innovatiethema's vallen is gerealiseerd. Het TKI zal jaarlijks de thematische programmering van deze
activiteiten verzorgen, de uitvoering geschiedt door ECN, WMC en NWO. Voor de EL&I Innovatie
gelden zal het TKI (deels middels tenders) de allocatie en uitvoering ter hand nemen, zie hoofdstuk 5.
Hiertoe zal een jaarlijks budget van EUR 500k = ~5% van het totale budget (= 3 FTE plus kosten)
worden gereserveerd voor het uitvoeren van de tenders, het initiëren en helpen opstarten van
projecten en het faciliteren van de kennis- en ervaringdeling en de administratie.
Vanwege de studieduur van een promovendus zal de kasstroom van de NWO gelden in de vier jaren
na de verplichting plaatsvinden. Voor ECN en WMC vindt de kasstroom in hetzelfde jaar als de
verplichting plaats (zie tabel 3).
Tabel 3: R&D – publieke middelen [kasstroom, EUR m]
R&D - publieke middelen
NWO - MVI pilot*

2012

NWO - overig*

2013

2014

2015

2016

0,40

0,40

0,40

0,40

0,15

0,30

0,45

0,60

2017

2018

2019

2020

Totaal

0,70

0,55

0,40

0,25

3,40

1,60

ECN

2,90

3,05

3,20

3,40

3,40

WMC

0,75

0,80

0,75

0,75

0,75

3,80

4,00

9,00

15,75

15,75

44,50

8,40

13,65

20,75

20,90

EL&I Innovatie
Totaal

3,65

15,95

0,70

0,55

0,40

0,25

69,25

* Promovendi met studieduur van 4 jaar

Voor de EL&I Innovatie gelden wordt de kasstroom mede bepaald door de fasering van de tenders,
die is weerggegeven in tabel 4.
Tabel 4: Fasering van de tenders voor de EL&I Innovatie [jaar van uitvoering van de tender, EUR m]
R&D - EL&I Innovatie
Tender 1
Tender 2
Tender 3
Totaal

2012
8

2013

2014

21
8

21

15,5
15,5

2015

2016

Totaal
8
21
15,5
44,5

Deze fasering leidt tot de kasstromen in tabel 5.
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Tabel 5: EL&I Innovatie gelden [kasstroom, EUR m]
R&D - EL&I Innovatie
Tender 1
Tender 2
Tender 3
Totaal

2012

2013
4

2014
2
7

4

9,00

2015
1
7
7,75
15,75

2016
1
7
7,75
15,75

Totaal
8
21
15,5
44,5

Figuur 17 geeft de omvang van de publieke bijdrage aan R&D grafisch weer, in vergelijking met
lopende financiering door EL&I. De lijn "Lopend EL&I" omvat de bijdragen in FLOW, EWOZ en het
Meetprogramma op Zee. Uit deze figuur is op te maken dat de beoogde bijdragen in het
InnovatieContract in de pas lopen met de afname van de huidige EL&I ondersteuning, en zodoende
de continuïteit van de innovatie activiteiten borgt.
25

Totaal
InnovatieContract

20
15
10
5
0
2011

Lopend EL&I
2012

2013

2014

2015

2016

Figuur 17: Lopende en nieuwe publieke bijdrage aan Wind op Zee innovatie programma’s [kasstroom,
EUR m]

6.2. Proeftuin
In de Green Deal is afgesproken dat de Wind op Zee sector en de overheid gezamenlijk in de Gouden
Driehoek een publiekprivaat demonstratieproject uit zullen werken binnen bestaande en/of nieuw
ontwikkelde beleidsinstrumenten, welke belangrijke innovaties op technisch, beleids- en/of
randvoorwaardelijk vlak bevat. Een voorstel hiertoe wordt, zodra gereed, ter goedkeuring voorgelegd
aan de Minister. In dit InnovatieContract worden reeds twee extra bijdragen aan de overheid
gevraagd om dit demonstratieproject, bestaande uit een combinatie van de proeftuin en een
demonstratieveld, mogelijk te maken:
1. Een bijdrage van EUR 40 miljoen voor de verlaagde beschikbaarheid van de proeftuin t.o.v.
commerciële velden
2. Een bijdrage van EUR 50 miljoen aan de hogere investeringskosten die met een proeftuin
gepaard gaan
Project consortia in de proeftuin financieren de andere 50%, zijnde EUR 90 miljoen.
Het TKI zal het voorstel voor de proeftuin in combinatie met het demonstratieveld in 2012 verder
uitwerken, in overleg met het Ministerie, en in 2013 zullen hiertoe de verplichtingen worden
aangegaan.

6.2.1. Compensatie lage beschikbaarheid
Een proeftuin heeft een lagere beschikbaarheid voor energieopwekking dan een commercieel veld,
onder andere omdat vaker materiaal vervangen wordt voor de R&D activiteiten en omdat een deel
van de te testen installaties een minder hoog rendement heeft. Het aantal vollast uren zal zo'n 30%
lager zijn gedurende de eerste drie jaar vergeleken met een commercieel veld, en de resterende 12
38/46

Topteam Energie

InnovatieContract Wind op Zee 7/3/2012

jaar 5% lager. Uitgaande van een 100 MW proeftuin dat 15 jaar in gebruik is en een gemiddelde
opbrengst van EUR 0,15 per kWh11, kost deze lagere beschikbaarheid EUR 80 miljoen. Aan de
overheid wordt een bijdrage van 50% voor deze lage beschikbaarheid gevraagd uit het SDE Innovatie
fonds, dit komt neer op EUR 40 miljoen. De overige 50% wordt gefinancierd door de project
consortia van de proeftuin.

6.2.2. Hogere investeringskosten
De extra investeringskosten voor de aanleg van een proeftuin t.o.v. een commercieel veld van 100
MW worden geraamd op EUR 100 miljoen. Deze hogere kosten hebben een aantal oorzaken. Ten
eerste is er geen standaardisatie en zijn er geen schaalvoordelen voor de productie van de turbines
en de funderingen, omdat er steeds verschillende windturbines/funderingen neergezet worden. Ten
tweede zijn de installatiekosten fors hoger omdat steeds een klein aantal turbines wordt geplaatst.
Ook de mobilisatie en demobilisatie van het equipment voor installatie is velen malen duurder voor
het inrichten van steeds verschillende testlocaties. Ten derde zijn er hogere interfacekosten: er
moeten bijvoorbeeld verschillende contracten afgesloten worden voor de verschillende testlocaties
i.p.v. één contract voor het gehele veld. Ten vierde is de financiering duurder aangezien het risico
groter is en er naar verwachting meer eigen vermogen opgebracht dient te worden. Tenslotte moet
meetinfrastructuur, bijvoorbeeld een (flexibele) meetmast, worden aangelegd en onderhouden.
We verwachten dat een commercieel veld van 100 MW in 2015 EUR 350 miljoen kost – hierbij is
rekening gehouden met een dan al gerealiseerde reductie van de Capex kosten van 12,5% t.o.v. 2010
– de verhoging van de investeringskosten in de proeftuin wordt geraamd op ~30% - dit leidt tot een
additionele investering van EUR 100 miljoen. De overheid wordt gevraagd om 50% van deze extra
investeringskosten bij te dragen (dus EUR 50 miljoen) uit een nader te specificeren bron. De overige
50% wordt opgebracht door de circa acht project consortia van de proeftuin (zie tabel 6 en 7).
Tabel 6: Gevraagde overheidsbijdrage voor proeftuin [verplichting, EUR m]
Proeftuin
2012
Lagere beschikbaarheid - SDE Innovatie*
Hogere investeringskosten - publieke bron**
Totaal

2013
40
50
90

2014

2015

2016

Totaal
40
50
90

Tabel 7: Gevraagde overheidsbijdrage voor proeftuin [kasstroom, EUR m]
Proeftuin
Lagere beschikbaarheid*
Hogere investeringskosten**
Totaal

2014

2015

10
10

40
40

2016
8

2017
8

2018
8

2019-30
16

8

8

8

16

Totaal
40
50
90

* 100MW, 30% l a gere bes chi kba a rhei d gedurende eers te 3 ja a r, 5% l a gere bes chi kba a rhei d l a a ts te 12 ja a r,
bi j 15ct/kWh, 3.500 vol l a s t uren, overhei d dra agt 50% bi j - ui t SDE Innova ti e
** CAPEX tota a l @ EUR 3,5/MW = EUR 350 mi l joen, ongeveer 30% hogere i nves teri ng va nwege i nnova ti e,
overhei d dra a gt 50% bi j - ui t na der te s peci fi ceren publ i eke bron

11

In de kostprijs van EUR 0,15 per kWh is reeds een kostprijs reductie opgenomen die in 2015 zal zijn gerealiseerd
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7. Draagvlak, aansluiting MKB en commitment
7.1. Draagvlak
Het InnovatieContract is onlosmakelijk verbonden met de Green Deal, die door inzet van de
brancheorganisatie NWEA tot stand is gekomen. De Green Deal heeft een zeer breed draagvlak,
gezien de snelle ondertekening door ongeveer 50 bedrijven en instellingen. Een tweede indicatie
voor het maatschappelijk draagvlak is de reeks van analyses en rapporten over de toekomstige
energievoorziening in Nederland, waarin Wind op Zee als één van de mogelijke of zelfs noodzakelijke
opties wordt genoemd. Gedurende de voorbereiding van dit InnovatieContract zijn er nieuwe studies
bijgekomen, die nog niet in de lijst van achtergrondrapporten stonden zoals door het Topteam
verstrekt. In overleg met Topteam en EL&I zal worden gekeken hoe maatschappelijke organisaties
eventueel in het TKI kunnen worden betrokken.
Tijdens de inputbijeenkomsten van 30 januari (NWEA) en 8 februari 2012 (Topteam Energie) zijn door
de InnovatieTafel vijf workshops georganiseerd waarin de inhoud van de activiteiten van dit contract
verder zijn ingevuld – de 81 deelnemers aan deze workshops staan vermeld in Appendix 2.

7.2. Aansluiting MKB
De sector kent de nodige grote bedrijven, maar ook zeer veel MKB. Zowel de bedrijvencoalitie van de
Green Deal als het AgentschapNL rapport InnovatieFoto Wind Offshore van 30 september 2011 laten
zien dat de meerderheid van de bedrijven tot het MKB gerekend kan worden. Door middel van de
open tender procedure, de informatie/matchmaking bijeenkomsten en de professionele hulp bij het
definiëren en opstarten van de projecten zal worden gezorgd voor een maximale aansluiting van
innovatieve (start-up) MKB bedrijven. Bewust is gekozen niet nu reeds een selectie van onderzoeksconsortia / -projecten op te nemen omdat de termijn om een gedegen project beschrijving en
vervolgens beoordeling en ranking te organiseren te kort is en slechts zou leiden tot een willekeurige
greep aan innovatie ideeën. Van de organisaties die de Letter of Commitment hebben getekend (zie
hieronder) behoort ongeveer 50% tot het MKB.

7.3. Commitment voor het InnovatieContract
De Letter of Commitment (LoC) waarmee partijen zich aan het InnovatieContract committeren, en
uitspreken zich te zullen inzetten voor de implementatie, is breed ondertekend door een groot deel
van de bedrijven en kennisinstellingen van de Nederlandse Wind op Zee sector. De organisaties
geven aan dat zij zich zullen inzetten om deel te nemen aan de activiteiten van het
InnovatieContract, en bij te dragen aan 40% van de kosten van het InnovatieContract.
In totaal hebben 80 organisatie de LoC ondertekend, zie tabel 8 en figuur 17 voor een overzicht. Het
commitment van deze organisaties is evenwichtig verdeeld over de zes innovatiethema's en de
proeftuin, zoals te zien in figuur 18.
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Tabel 8: Overzicht van organisaties die Letter of Commitment hebben getekend (lijst)
2-B Energy
AMC T&T
AMC-RF
Ampelmann
ATO
Atos
Ballast Nedam
BLIX
Blue H Technologies
BMO Offshore
BOC MetOcean
Callidus
Chevalier Floatels
Connecting In Wind
CPNL Engineering
CTC Engineering
CWC
Damen
DC Offshore
De Vries & Van de Wiel
Delta Lloyd
Deltares
DHV
ECN
Ecofys
EEE Team
Eneco

EnergyValley
ESI-group
Essent
GBT
Geo Plus
GL Garrad Hassan
Grontmij
GustoMSC
Hertel
Huisman
Hulst Innovaties
HVC
IHC Merwede
IMARES (Wageningen)
ING
Jack-up Barge
KEMA
Lagerwey
Liandon
LOC Noorderpoort
Marin
MCN
MECAL
Meewind
NHL Hogeschool
NLR
No Limit Ships BV

NNOW
Peterson SBS
Pontis Engineering
Profin
Promorfo
Royal Haskoning
RRME
RUG
SeaZip Offshore BV
Siemens
SIF
Smulders Projects
Snelwind
SPT
Suzlon Blade Technology
TRES4
TU Delft
Universiteit Twente
Van Oord
Vattenfall/Nuon
Volker Staal & Funderingen
We@Sea
Wiertsema & Partners
Wind Power Center
WMC
XEMC Darwind

Snelwind

AMC-RF

CWC

AMC-RF

DC Offshore

Figuur 17: Overzicht van organisaties die Letter of Commitment hebben getekend (namen en logo's)

41/46

Topteam Energie

InnovatieContract Wind op Zee 7/3/2012

48
41
37
31

31

30
25

Ondersteunings- Windturbines
Intern elektrisch
constructies
en windcentrale netwerk en
aansluiting

Transport,
Installatie
en Logistiek

Beheer en
Onderhoud

Windparkontwikkeling

Proeftuin

Figuur 18: Aantal organisaties dat LoC heeft uitgetekend per innovatiethema/proeftuin (organisaties hebben
zich voor meerdere innovatiethema's en de proeftuin tegelijktijd kunnen committeren)
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Wind was de oplossing voor de energiecrisis in de 70’ger jaren, voor de
zure regen in de jaren 80 en voor de hoge kosten van conventionele
energie en voor het klimaat probleem in de beginjaren van deze eeuw.
Nu is wind op zee goed voor economische activiteit en werkgelegenheid.
(Vrij naar Chris Westra)
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Appendix A: Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij ontwikkeling van
Wind op Zee velden in Europa (NIET VOLLEDIG)
Opera- Capaci- Ontwerp and Fundering Turbines Installatie
tioneel* teit [MW] Engineering

Vindeby
Lely
Tunø Knob
Irene Vorrink
Bockstigen
Blyth Offshore
Middelgrunden
Utgrunden I
Yttre Stengrund
Horns Rev I
Frederikshavn
Nysted
Samsø
North Hoyle
Arklow Bank
Scroby Sands
Kentish Flats
OWEZ
Barrow
Lillgrund
Burbo Bank
Prinses Amalia
Inner Dowsing
Lynn
Rhyl Flats
Horns Rev II
Robin Rigg
Gunfleet Sands
Alpha Ventus
Belwind I
Rødsand II
BARD 1
Thanet
Walney I
Greater Gabbard
EnBW Baltic I
Ormonde
Sheringham Shoal
Walney II
London Array
Thornton Bank II
Anholt
Thornton Bank III
Lincs
Borkum West II

1991
1994
1995
1996
1998
2000
2000
2000
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2014

Onderhoud

Ontwikkeling Overig
en operatie

5
2
5
17
3
4
40
11
10
160
11
166
23
60
25
60
90
108
90
110
90
120
97
97
90
209
180
173
60
165
207
400
300
184
504
630
150
317
184
185
48
111
400
270
200

Alle genoemde organisaties hebben Wind op Zee R&D, engineering en/of productie activiteiten in Nederland.
*Vanaf 2005 zijn alleen de w indparken met een capaciteit groter dan 50 MW inbegrepen (bron: 4COffshore.com)
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Appendix B: Deelnemers inputbijeenkomsten op 30 januari (NWEA) en 8
februari (Topteam Energie)
Organisatie

Naam

2-B Energy

Herbert Peels

3E-Team

Dirk Kramer

Aannemersfederatie Nederland

Rielèn van der Hoek

ATO

Hans Bais

Ballast Nedam

Dolf Elsevier van Griethuysen

BLIX Consultancy

Albert van der Hem

BMO Offshore

Bart Ummels

BMO Offshore

Gijs Hulscher

BOC MetOcean

Jogchum Beetsma

Callidus Group

Jan Henk Hoeksma

Connecting In Wind

Roel Nozeman

CPNL Engineering

Ton Tuk

CTC Engineering B.V.

Jos ter Laak

Delft University of Technology

Gijs van Kuik

Delft University of Technology

Lily Li

DELTA Energy B.V.

Jan Maas

Delta lloyd

Marco Mulder

Deltares

Jan-Joost Schouten

DHV

Wim van Lierop

EBN B.V.

Berend Scheffers

ECN

Robert Kleiburg

ECN

Theo de Lange

ECN

Peter Eecen

ECN

Aart van der Pal

Ecofys

Manon Janssen

Ecofys

Michiel Müller

Eneco

Gerard Harder

Energy Valley

Marcel Galjee

Essent

Marcel Eijgelaar

Essent

Helma Kip

Essent

Joost Pellens

Essent

Laut van Seventer

Essent

Mira Huussen

Essent

Xander van Mechelen

Essent

Jaco Koek

FLOW

Ernst van Zuijlen

Global Blade Technology

Ogier Gravendeel

Grontmij Nederland BV

Marc Kreft

Heerema Fabrication

Bert van Dijk
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Organisatie

Naam

Hertel

Mylene van Dissel

IMARES / Chris Westra Consulting

Chris Westra

IRO

Frans Aertsen

JR Ship Brokers & Consultants BV

Dik Kuiper

KEMA

Hans Cleijne

Kenniscentrum WMC

Don van Delft

Lagerwey

Henk Lagerweij

Lagerwey

Aart van de Pol

Liandon

Victor Krijt

Liandon

Piet Knol

MARIN

Erik-Jan de Ridder

Maritime Campus Netherlands

Mar Smit

N.V. KEMA

Hans van Haarst

N.V. Nuon

Remco Boersma

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR

Christophe Hermans

Nieuwhof bv

W. van der Laan

No Limit Ships B.V.

Dick Westera

Noorderpoortcollege

Bert Jan Hakvoort

NV NOM (mede namens NNOW)

Allard van Dijk

NWEA

Ton Hirdes

NWEA

Anouk Stortenbeker

OutSmart BV

Erwin Coolen

Profin Sustainable Energy Solutions

Jan-Willem Hoogenboezem

Promorfo

Freek Roorda

PwC

Roger Quaedvlieg

Rabobank International

Marc Schmitz

Roland Berger

Maarten de Vries

Royal Haskoning

Bob Meijer

RR Maritime Engineering BV

René Ratering

Siemens

David Molenaar

Smulders Projects BV

Koen Baeten

SPT Offshore

Angelique Riemers

SSE Renewables

Reinout Wissenburg

SYARK

Yellie Alkema

TenneT TSO B.V.

Jan-Paul Dijckmans

Typhoon Capital

Michael van der Heijden

Universiteit Twente

Harry Hoeijmakers

Van Oord Offshore Wind Projects bv

Johan van Wijland

VNO-NCW

Erik te Brake

Volker Staal en Funderingen

Laurent van Mansfeld

Volker Wessels

Terence Fortuin

XEMC Darwind

Kees Versteegh
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