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Introductie

Inhoud van dit hoofdstuk:

1. Introductie
2. Aanpak
3. Resultaten

•

TKI Wind op Zee richt zich op het adresseren van knelpunten
richting opschaling van windenergie op zee om zo de
energietransitie te versnellen

•

Deze studie draagt bij aan begrip van maatschappelijke problemen
voor windenergie op zee en bevat advies aan TKI Wind op Zee hoe
hiermee om te gaan

4. Aanbevelingen
Annex I Analyses in meer detail
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Introductie| TKI Wind op Zee richt zich op het adresseren van knelpunten richting
opschaling van windenergie op zee om zo de energietransitie te versnellen
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-E) is een doorsnijdend innovatieprogramma van de Topsector Energie en heeft als doel dat
energie-innovaties daadwerkelijk landen én waarde toevoegen aan de maatschappij. Het TKI Wind op Zee is onderdeel van het programma
Topsector Energie. De (innovatie)opgave voor het TKI Wind op Zee programma ligt met name in het adresseren van knelpunten richting een
succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie in het kader van de energietransitie. Hierbij wordt gekeken naar: 1)
kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen); 2. Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie); 3. Integratie in
de omgeving (ecologie en multi-use). Het TKI Wind op Zee realiseert haar doelstellingen onder andere door:
Het organiseren van netwerkevenementen en activiteiten rondom de belangrijke thema's van offshore wind, zoals kostenreductie,
systeemintegratie en samenwerking op de Noordzee;
Een innovatieprogramma waarin bedrijven samenwerken met kennisinstellingen. Hierbij levert het TKI Wind op Zee de inhoudelijke input voor
de innovatieregelingen voor innovatie, demonstratie e.d. van RVO;
Het stimuleren van het tot stand komen van Publiek-Private Samenwerking (PPS);

Kennisdossiers, waaronder: activiteiten gerelateerd aan de Human Capital Agenda, maatschappelijk verantwoord innoveren, internationale
samenwerking en exportbevordering en onderzoek naar technische innovaties en marktontwikkelingen;

Bron: TKI Wind op Zee Topsector Energie (2020) “TKI Wind op Zee Programma 2019-2020”,
https://www.topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee
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Introductie| Deze studie draagt bij aan begrip van maatschappelijke problemen voor
windenergie op zee en geeft advies hoe hiermee om te gaan
Er zijn verschillende visies op hoe een veelomvattende transitie zoals de energietransitie verloopt, welke factoren daarbij een rol spelen en wat nodig
is om de transitie daadwerkelijk te realiseren. Hierbij gaat het inmiddels niet alleen meer over de technisch-energetische en financiële waarden,
zoals kostenreductie en efficiëntieslagen voor de productie en installatie van grote windparken op zee, maar groeit het besef dat ook
maatschappelijke waarden aan de voorkant van het innovatieproces moeten gaan staan. TKI Wind op Zee, MVI-E, en RVO zijn bekend met
verschillende visies op hoe dergelijke processen verlopen en heeft zich het afgelopen jaar meer verdiept in de visie van markttransformatie zoals die
is beschreven door onze CEO, Lucas Simons. De vraag die TKI Wind op Zee, ondersteund door MVI-E en RVO, aan NewForesight heeft gesteld, is om
nader te ondersteunen bij een analyse van een aantal maatschappelijk relevante thema’s vanuit een markttransformatie perspectief. Deze
verkennende studie is het resultaat van dit proces.

Doelen

1
1.

2.

Producten

2

Het gezamenlijk vormgeven van een markttransformatie analyse
om de volgende vragen te beantwoorden: Wat is de complexiteit
van de verschillende MVI problemen en waar en bij wie ligt de
oplossing? Welke verantwoordelijkheid ligt bij individuele
bedrijven? Waar is er een sector brede aanpak nodig? Wat kan
verwacht worden van de overheid? Wat voor rol kan TKI Wind op
Zee spelen?

✓

Een beschreven analytisch raamwerk

✓

Markttransformatie analyse op Wind op Zee-MVI onderwerpen

✓

Samengevat in een strategiedocument inclusief advies hoe verder
(dit document).

TKI Wind op Zee handvatten geven om over MVI problematiek na
te denken vanuit een ander perspectief, en zo gezamenlijk advies te
formuleren over de rol die TKI Wind op Zee kan spelen op de
verschillende MVI thema’s.
©NewForesight | All rights reserved
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Aanpak

Samenvatting van dit hoofdstuk:

1. Introductie
2. Aanpak

•

Onderliggend aan onze aanpak is het markttransformatie denken,
een vorm van systeemdenken die zich richt op het beïnvloeden
van marktdynamiek

•

We hebben dit onderzoek vorm gegeven voor 5 MVI thema’s, met
als doel een breed overzicht te creëren van maatschappelijke
problematiek

•

We hebben de analyses uitgevoerd en iteratief uitgewerkt door
middel van interviews en regelmatige terugkoppeling

3. Resultaten
4. Aanbevelingen
Annex I Analyses in meer detail
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Aanpak| Onderliggend aan onze aanpak is het markttransformatie denken, een vorm
van systeemdenken die zich richt op het beïnvloeden van marktdynamiek
De S-Curve van markttransformatie

Wat is markttransformatie?

Wat zijn de verschillende fases van markttransformatie?
In complexe transities worden verschillende fases geïdentificeerd.
Deze fases beschrijven de manier waarop de (gedrags)dynamiek
binnen een systeem verandert gedurende transities en hoe
bepaalde (technologische of sociale) oplossingen schalen (volgens
de “S-curve”). Elk van deze transitiefases heeft een eigen
karakteristiek waarin rollen en verantwoordelijkheden van
verschillende actoren veranderen.
Hoe is het toepasbaar in dit onderzoek?
Het NFC-Markttransformatiemodel is in deze studie gebruikt om de
mate van organisatie en marktdynamiek te begrijpen waar
verschillend oplossingen zich in bevinden. Om vervolgens op basis
van die inzichten te beschrijven wat nodig is voor verdere
markttransformatie.

"In plaats van één 'magic bullet'-benadering vereist effectieve en duurzame markttransformatie dat
we begrijpen in welke fase een sector zich bevindt; wat zijn de mogelijke barrières die ons beletten
vooruitgang te boeken; en wat zijn de kritische succesfactoren om de overgang naar de volgende fase
te maken."

© NewForesight

Markttransformatie is gestoeld op systeemdenken. Systeemdenken
houdt in dat er gekeken wordt naar gedrag van actoren, en
onderliggende prikkels, om te begrijpen hoe en waarom een markt,
of ander systeem (niet) functioneert. Het gedrag van alle actoren
samen zorgt gezamenlijk voor de uitkomsten van een systeem
(emergentie). Markttransformatie richt zich op hoe deze systemen
veranderen en hoe je deze verandering kunt sturen en versnellen. Er
zijn hierin verschillende soorten trajecten, met verschillende mate
van technische en maatschappelijke complexiteit.

Inceptie
De ‘Inceptie’ fase
wordt gekenmerkt
door beginnend
bewustzijn van
problemen, en
gefragmenteerde
pilot projecten

Competitie
De ‘Competitie’ fase
wordt gekenmerkt
door concurrentie op
duurzaamheid door
koplopers en de
creatie van
marktprikkels

©NewForesight | All rights reserved

Kritieke massa

Institutionalisering

De ‘Kritieke massa’
fase wordt
gekenmerkt door
samenwerking en
creatie van de juiste
voorwaarden voor
verandering

De
‘Institutionalisering’
fase wordt
gekenmerkt door
institutionalisering
van “het nieuwe
normaal”
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Aanpak| We hebben dit onderzoek vorm gegeven voor 5 MVI thema’s, met als doel een
breed overzicht te creëren van maatschappelijke problematiek

Overzicht problematiek

Overzicht spelers

Initiatieven

Complexiteit

Fases

Aanbevelingen

Welke maatschappelijke
problemen zijn relevant in
de wind op zee sector?

Welke spelers zijn erbij
betrokken, wat is hun
gedrag, en wat is de reden
voor hun gedrag?

Welke initiatieven vinden
reeds plaats om de
maatschappelijke
problemen aan te pakken?

Wat is de socio-technische
complexiteit van de
problemen? Waar zitten
barrières?

In welke transitiefase zitten
de oplossingen om de
maatschappelijke
problemen aan te pakken?

Wat kan TKI Wind op Zee
doen om op de juiste
manier bij te dragen aan
transities?

In het volgende hoofdstuk worden deze analyses
behandeld. De analyses zijn ook in meer detail uitgewerkt
voor de 5 MVI thema’s afzonderlijk (zie Annex).

©NewForesight | All rights reserved
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Aanpak| We hebben de analyses uitgevoerd en iteratief uitgewerkt door middel van
interviews en regelmatige terugkoppeling

We hebben de analyses uitgevoerd en iteratief uitgediept
door middel van:

•

Literatuurstudie op basis van materialen geleverd door TKI
Wind op Zee, MVI-Energie, en NWEA. Dit is verder
aangevuld met documentatie die is doorgestuurd door
geïnterviewden (zie bronnenvermelding op pagina’s in de
Annex)

•

12 interviews met een brede groep belanghebbenden,
gezamenlijk met TKI Wind op Zee en MVI-Energie
geselecteerd

•

5 werksessies in wisselende samenstelling (TKI Wind op
Zee, NWEA, MVI-Energie, RVO, en NewForesight)

•

Directe terugkoppeling door TKI Wind op Zee, MVI-Energie,
en geïnterviewden

De gekozen aanpak heeft een aantal beperkingen:
•

We hebben voor een brede aanpak gekozen waarbij we
meerdere problemen hebben geanalyseerd door middel
van een ‘quick scan’. De gepresenteerde analyses zijn geen
uitgebreide systeemanalyse waar de sectordynamiek
volledig in kaart is gebracht. De gepresenteerde analyses
geven gezamenlijk wel een goed beeld van de verschillende
MVI thema’s.

•

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews
en werksessies en heeft niet plaats gevonden middels een
breed gedragen en inclusief proces. De studie is met name
vanuit het perspectief van TKI Wind op Zee uitgevoerd en
niet vanuit de sector als geheel. Hierbij zijn de uitkomsten
niet per definitie breed gedragen. De studie kan wél
gebruikt worden als startpunt om diepergaande gesprekken
te beginnen.

©NewForesight | All rights reserved

8

Resultaten

Samenvatting van dit hoofdstuk

De volgende 5 MVI thema’s worden in dit rapport behandeld:
‒ De aanspraak op ruimte in de Noordzee door huidige en
toekomstige windparken leidt tot discussies omtrent gebruik van
deze ruimte
1. Introductie
2. Aanpak
3. Resultaten
4. Aanbevelingen
Annex I Analyses in meer detail

‒ Windturbines zijn nog niet circulair, met name turbinebladen
kunnen gaan zorgen voor een grote afvalstroom
‒ Opschaling van wind op zee zal zorgen voor veranderingen in de
Noordzee als ecosysteem, met welke het slecht is gesteld. De
wind op zee sector heeft zich hiertoe te verhouden
‒ Er komen veel emissies vrij bij het installeren en onderhouden
van windparken, en voor volledig ‘groene’ parken zullen deze
moeten worden gereduceerd
‒ In de productie van windturbines worden veel verschillende
metalen en andere materialen gebruikt, met name in de
internationale waardeketens van ‘kritieke metalen’ en staal zijn
veel milieu- en mensenrechtenproblemen

©NewForesight | All rights reserved
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Overzicht problematiek

Resultaten| De wind op zee sector heeft te maken met een brede lijst aan
maatschappelijke problemen
1 Aanspraak op ruimte vanuit

verschillende perspectieven
• Windparken zullen, als huidige plannen
worden gerealiseerd, tot 20% van de
Nederlandse Noordzee beslaan. Wind op
zee, visserij, olie en gas, scheepvaart,
natuurgebieden, defensie, recreatie, en
andere gebruikers maken allemaal
aanspraak op ruimte op de Noordzee. Dit
leidt tot stevige discussies over
ruimtegebruik én mogelijkheden tot
medegebruik van ruimte in windparken.

2 Circulariteit van windturbines

• De gemiddelde windturbine gaat meer
dan 20 jaar mee en het grootste gedeelte
van de in een turbine verwerkte
materialen kan weer opnieuw gebruikt
worden. Maar voor de rotorbladen van de
windmolen geldt dat niet: omdat de
bladen uit composiet bestaan zijn ze lastig
te recyclen. Dit zal leiden tot een grote
afvalstroom.

5 Herkomst van productiemateriaal en
Ecologische impact van windparken
uitstoot
van productie
• De opschaling van wind op zee zal zorgen voor veranderingen in de
• Turbines kunnen elk meer dan 140,000
Noordzee als ecosysteem, welke reeds onder druk staat. De windparken
kilo aan materiaal gebruiken. De
komen namelijk midden in het leefgebied van allerlei vis- en vogelsoorten
waardeketen van ijzererts, de grondstof
te staan. Dit kan leiden tot 1) sterfte en habitatverlies van vogels; 2)
van staal (waaruit 85-89% van een
habitatverlies en sterfte van vissoorten, en introductie van invasieve
turbine uit bestaat), is ontransparant met
soorten; en 3) impact op wind- en luchtstromen en migratiepatronen van
vaak onbekende leveranciers en
vogel- en vissoorten. De korte- en lange termijn gevolgen zijn zeer onzeker.
meerdere duurzaamheidsproblemen.
Daarnaast komen er veel emissies vrij in
staalproductie. Er wordt ook zeer veel
staal hergebruikt, wat een eigen
waardeketen betreft. In de waardeketens
van overige metalen, met name ‘critical
metals’ zijn er ook meerdere (bekende)
mensenrechten en milieuproblemen.

3

4

Uitstoot van scheepvaart windparken
• Bij de installatie en operatie van windparken worden grote
installatieschepen gebruikt. Deze stoten veel CO2 en andere gassen (met
name stikstof) uit. Er zijn internationale verdragen waar wordt ingezet op
CO2 reductie in de scheepvaart, en er zijn (inter)nationale initiatieven van
enkele windmolen operators die inzetten op emissieloze installatie en
operatie van windparken.

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

©NewForesight | All rights reserved

NB - Deze studie richt zich op
maatschappelijke problemen buiten het
energiesysteem. Deze studie richt zich
bijvoorbeeld niet op belangrijke thema’s
als het stimuleren van vraag naar groene
windenergie, integratie van wind in het
energiesysteem, kosten(reductie) en
efficiëntie van windparken.
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1 Aanspraak op ruimte vanuit
verschillende perspectieven

2

3

Samenvatting

Veel belanghebbenden maken aanspraak op
dezelfde ruimte, maar zien wel heil in nieuw
medegebruik van ruimte en ondersteunen het
Noordzeeakkoord. Visserij valt hier buiten.

Marktspelers zien circulariteit als prioriteit en
er wordt geïnvesteerd in oplossingen, mede
gefaciliteerd door overheden

De wind op zee sector, overheid, en NGOs
faciliteren kennisontwikkeling en pilots en
lijken grotendeels op een lijn te zitten

Veel en grote partijen zijn betrokken en
investeren in oplossingen, er zit wel verschil
in geloof hoe snel dit te realiseren valt

De problematiek wordt erkend in de sector,
en eerste stappen worden genomen, maar
vooralsnog is de rol van de sector beperkt

Wind op Zee
sector

• Heeft baat bij snel aanbestede windparken
en eigenaarschap; gedeeld ruimtegebruik
d.m.v. ruimere spatiëring en gedeelde
gebieds-ontwikkeling is mogelijk. Er zijn
zorgen over de toekomstige business case
voor windparken als efficiëntie afneemt.

• Eisen betreffende circulariteit nemen rap
toe, en de sector ziet het ook als
topprioriteit. Er wordt dan ook geïnvesteerd
in oplossingen. Er zijn wel zorgen dat er
geen ‘level playing field’ is voor de industrie
op wereldniveau, omdat in andere regio’s
circulariteit van de bladen minder hoog op
de agenda staat.

• Ziet natuurschade als groot risico. Risico’s
zijn ook juridisch. Indien beschermde
soorten onder druk komen te staan kan dit
zelfs leiden tot vertraagde of gestopte
ontwikkeling of operatie van windparken.
De sector ziet natuurversterking ook als
mogelijkheid. De sector faciliteert studies,
pilots, en innovaties met name rondom
natuurinclusief bouwen.

• Rederijen en scheepsbouwers spelen een
grote rol. Het bedrijfseconomisch model is
vooralsnog slecht, maar er wordt
geïnvesteerd. Toekomstige
concurrentiekracht wordt belangrijk geacht.
Er zijn wél zorgen over uiteenlopende eisen
tussen landen waardoor er minder een
‘level playing field’ is en investeringen een
onzekere terugverdientijd hebben.

• Het probleem wordt erkend. Eerste stappen
worden momenteel gezet d.m.v. een
convenant. Het ambitieniveau is nog niet
bekend. Het is een relatief nieuw onderwerp
voor de sector. De invloed die de sector kan
uitoefenen wordt klein geacht.

NGO’s

• Zijn voorstander van meer natuur op de
Noordzee, idealiter waar verder niks
gebeurt. Zien mogelijkheden voor
natuurbescherming en versterking in
windparken.

Overheid / EU

• Moet tegengestelde belangen afwegen
(klimaat vs economisch vs natuur vs
defensie). Medegebruik wordt cruciaal
geacht.

• De Nederlandse overheid zet op dit moment • De overheid zet, onder andere via het
beperkt in op subsidies in circulaire bladen.
Wozep programma, in op verdere
Er is wél er een verbod om turbinebladen op
kennisontwikkeling en ondersteuning van
stortplaatsen af te danken.
verscheidene initiatieven. Ook steunt de
overheid natuurbescherming in de
Noordzee (via het Noordzeeakkoord)

• De overheid speelt een rol d.m.v. subsidie.
Rijksoverheid geeft lange-termijn visie aan,
en stuurt aan op sterke positie Nederlandse
industrie betreffende onder andere CO2 vrij
varen.

• De Nederlandse overheid en de EU
onderschrijven de UN Guiding Principles on
Business and Human Rights en de OECD Due
Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas. Dit heeft geleid tot
wetgeving op Europees niveau.

Overig

• Visserij verliest visgronden en daarmee
inkomsten. Deze impact komt bovenop
brexit en het Europees pulsvisserij besluit.
Visserij doet niet mee met het
Noordzeeakkoord.
• Scheepvaart moet vanwege veiligheid met
grote bocht rond windparken en maakt
daardoor hogere kosten. D.m.v. regelingen
omtrent doorvaart wordt deze kostenpost
en risico verkleind.

• Composieten worden ook veel in andere
sectoren gebruikt. De chemische industrie is
verscheidene samenwerkingsverbanden
aangegaan met de wind op zee sector zodat
er gezamenlijke investeringen gedaan
kunnen worden richting circulaire
composieten.

• Deelname van bijv. Tennet is nodig om de
energieinfrastructuur te ontwikkelen voor
elektische schepen. Ook moet er een
(groene) waterstof infrastructuur worden
ontwikkeld. TNO, Wageningen Universiteit,
Maritiem en Offshore dragen o.a. bij aan
ontwikkelingen technologie.

• Er is een grote afstand tussen landen waar
grondstoffen vandaan komen en bedrijven
die ze produceren, met de wind op zee
sector. Deze zijn ook nog geen onderdeel
van gesprekken, projecten, of studies. Naast
de wind op zee sector zijn er andere
sectoren die te maken hebben met deze
problematiek en vaak verder zijn in hun
aanpak. Elk van deze sectoren heeft eigen
programma’s en initiatieven.

Circulariteit van windturbines

Ecologische impact van windparken

4

Uitstoot van scheepvaart windparken

• Dragen de energietransitie ook een warm
hart toe. Sturen aan op mitigatie van
schadelijke impact en eventuele
compensatie voor schade. Ook wordt er vol
ingezet op het benutten van kansen in de
windparken.

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

©NewForesight | All rights reserved

5 Herkomst van productiemateriaal en
uitstoot van productie

• Er is beginnende aandacht voor het
probleem, het gaat hier met name nog om
rapporten en enkele nieuwsartikelen waar
het onder de aandacht wordt gebracht. Met
name het rapport van SOMO is relevant
voor de (Nederlandse) sector.

11

Overzicht spelers

Resultaten| Er zijn weinig tegengestelde belangen in de aanpak omtrent de vijf thema’s,
de visserijsector doet echter beperkt mee

Initiatieven

Resultaten| De problemen worden aangepakt via uiteenlopende initiatieven,
ondersteund door (strenger wordend) beleid
1 Aanspraak op ruimte vanuit
verschillende perspectieven

2

Circulariteit van windturbines

3

Er wordt veel onderzoek gedaan en getest
hoe natuur verder kan worden versterkt in de
windparken.

De ontwikkelingen en investeringen in
scheepsbouw gaan snel, en er zijn veel
initiatieven om deze ontwikkelingen verder te
faciliteren

Er is een roep om transparantie, maar er zijn
nog slechts beperkte initiatieven vanuit de
industrie om problemen in kaart te brengen
en op te lossen

• In het Noordzeeakkoord is er ruimte
beschikbaar gemaakt voor natuur in de
Noordzee. Binnen windparken zijn er
mogelijkheden voor natuurbescherming en
versterking. Wel is onduidelijk hoe natuur
zich verhoudt tot (ander) medegebruik.

• Op mondiaal niveau is overeengekomen dat
de totale absolute CO2-uitstoot van de
zeescheepvaart in 2050 maximaal 50
procent mag bedragen van het niveau in
2008. Emissieloos varen is nog geen
onderdeel van de ‘Green Deal’.

• De UN Guiding Principles on Business and
Human Rights geven richting aan bedrijven
en landen betreffende hun
verantwoordelijkheden in het oplossen van
dergelijke problemen.

• Enkele windmolen operators willen
inmiddels zelf eisen stellen aan
emissiereductie van installatie en
onderhoud.
• De maritieme sector gaat dertig emissieloze
schepen en vijf retrofits in 2030 realiseren
door een investering van EUR 250 miljoen
van de overheid (het groei en herstelfonds).
Dit is in aanvulling op wat de maritieme
sector zelf investeert.
• Verscheidene schepenbouwers en reders
hebben reeds waterstof aangedreven
onderhouds en installatieschepen
ontwikkeld en in productie genomen.
• Het PosHYdon pilot project is een brede
samenwerking tussen
onderzoeksinstellingen en industrie
(Nexstep, TNO, Gasunie, Eneco, DEME
Offshore, NOGAT, and Noordgastransport).
Het project heeft als doel om offshore
groene waterstof te produceren op een
boorplatform, aangedreven door
windenergie van zee.

• De windsector is op dit moment in gesprek
over een convenant met als doel het
identificeren, voorkomen en aanpakken van
risico's voor mens en milieu in de gehele
toeleveringsketen van de windindustrie en
van risico's in verband met de winning van
grondstoffen voor windturbines door de
ontmanteling van windparken. Hier worden
de UN Guiding Principles on Business and
Human Rights als uitgangspunt genomen.
• SOMO heeft samen met Leiden Universiteit
een studie uitgevoerd om grofweg de
waardeketens in kaart te brengen en
voorbeelden te geven van mensenrechten
problemen in de ketens. Deze wordt breed
gedeeld in de sector. SOMO is ook
onderdeel van de gesprekken om het
convenant vorm te geven.
• De IEA heeft recent een rapport uitgebracht
waarin toenemend materiaalgebruik wordt
aangekaart.
• Er zijn verscheidene initiatieven om
circulariteit te bevorderen (zie hoofdstuk
circulair) en dit wordt gezien als een
mogelijke richting om de vraag naar
materialen te verminderen.

Ecologische impact van windparken

Samenvatting

Er wordt volop geëxperimenteerd en geleerd
om goede manieren van medegebruik te
identificeren om zo de drukte op te lossen

Er wordt veel, en internationaal,
samengewerkt aan volledig circulaire
turbinebladen

Beleid en
regelgeving

• Het Noordzeeakkoord is van kracht. Dit
akkoord beschrijft de indeling van de
Noordzee. Ook zijn afwegingskaders
ontwikkeld voor (mede)gebruik van ruimte
in windparken. Het is nog onduidelijk hoe
medegebruik er precies uit zou kunnen zien.

• Regelgeving wordt zowel nationaal als in
Europees verband steeds strenger. Zo wordt
de druk op de sector opgevoerd om
oplossingen te ontwikkelen.

Een greep uit
relevante
initiatieven
(meer detail
in Annex)

• Het MVI North Sea Energy Lab (2017) was
een breed traject waarbij (zo goed als) de
gehele wind op zee sector bij betrokken
was. De sector heeft gezamenlijk het
Noordzeesysteem in kaart heeft gebracht en
“systeemknopen” en mogelijke oplossingen
in kaart gebracht. Dit traject heeft sterk
bijgedragen aan de systeemvisie die veel
belanghebbenden hebben in de sector, en
ruimte gemaakt voor ontwikkelingen en
acceptatie rondom medegebruik
• De door het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 gestarte
Community of Practice wil de ontwikkeling
van meervoudig ruimtegebruik op de
Noordzee stimuleren door geïnteresseerden
vanuit verschillende achtergronden in
proefprojecten samen te brengen en
drempels voor samenwerken weg te nemen
• Stichting Noordzeeboerderij heeft in 2019
een procesbeschrijving met betrekking tot
meervoudig ruimtegebruik ontwikkeld,
waarin randvoorwaarden voor succesvolle
inrichting van ‘multi-use sea farms’ (i.e.
zeewier) zijn beschreven.

• Het Deense project DecomBlades, een
• Het programma Rijke Noordzee heeft als
consortium van tien bedrijven, onderzoekt
doel natuurversterkende mogelijkheden van
hoe turbinebladen op grote schaal
windparken optimaal te benutten,
hergebruikt kunnen worden, waarbij
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
toegewerkt wordt naar duurzame
levende riffen door plaatsing van natuurlijk
verdienmodellen in de gehele waardeketen.
substraat en oesterkooien.
• Het Moonshot project Circulaire Wind
• Het in de bodem slaan van de fundering
parken richt zich op het vinden van
(monopiles) op zee zorgt voor veel harde
oplossingen voor het behouden van kritieke
klappen onder water. Een oplossing is een
materialen van windparken. Hierbij werkt de
‘gordijn’ van luchtbellen of balonnen
gehele industrie samen wat moet leiden tot
rondom de monopile. Van Oord heeft deze
circulaire business casussen. ECHT voert het
techniek gecombineerd met een “Hydro
project uit in opdracht van het
Sound Damper” waarmee de klap verder
Versnellingshuis Nederland Circulair.
wordt verzacht, en met akoestisch systeem
• Het ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch)3
waarbij bruinvissen tijdelijk op afstand
project, geleid door het Franse
worden gehouden.
onderzoekscentrum IRT Jules Verne, heeft
• Wozep is een centraal
als doel te laten zien dat thermoplast bladen
onderzoeksprogramma van de overheid. Het
technisch, economisch, en milieutechnisch
programma heeft als doel de ecologische
haalbaar zijn. Dit zouden bladen zijn waarbij
effecten van windparken op zee in kaart te
het gebruikte material teruggewonnen of
brengen, waarbij er vooral naar de soorten
opnieuw gebruikt kan worden door deze
gekeken wordt die beschermd worden door
(opnieuw) te verhitten, in tegenstelling tot
Natuurbeschermingswet. Er wordt ook
de huidige thermoharder bladen die worden
doorgerekend wat de ecologische effecten
gebruikt.
zouden kunnen zijn in de toekomst bij
grotere oppervlaktes windparken.

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen
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Uitstoot van scheepvaart windparken

5 Herkomst van productiemateriaal en
uitstoot van productie
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Beschrijving complexiteit en barrières

1
Verandering
binnen
organisatie

Verandering door Verandering door Verandering door
directe
samenwerking in maatschappelijke
samenwerking
brede coalities
beweging

2

Er zal mogelijk (opnieuw) subsidies moeten worden
Simpel;
uitgekeerd door de overheid om het verdienmodel
slechts actie sluitend te krijgen, mochten windparken verliesgevend
nodig
worden door grote verandering in layout/spatiëring of
andere ontwikkelingen omtrent ruimtegebruik.

Mate van complexiteit

1b

2

Circulariteit

3

Ecologie

4

Emissieloos varen

5

Materiaalherkomst

Circulariteit

•

3

•
•
•

•

4

Complex;
creatieve
aanpak nodig

Hoe medegebruik van windparken er in de praktijk, en op schaal, uit kan zien is nog onduidelijk. Er zijn wel veel
ideëen en pilots gaande hoe deze ruimte kan worden benut.
b) Medegebruik (bijv. door spatiëring) kan de efficiëntie en business case van windparken negatief beïnvloeden
c) Het toekomstperspectief van de visserij is onzeker, mede door verlies van visgronden. De trend richting
medegebruik (bijvoorbeeld passieve visserij) staat haaks op de culturele aard van de sector, waar veel waarde
wordt gehecht aan de vrijheid van de zee.
•

1a Ruimtegebruik
Geavanceerd;
extra
expertise
nodig

Ruimtegebruik

a)

1c

•
•

Chaos;
oplossing
onbekend

Het onzekere toekomstperspectief van de visserij is zeer
complex, waar de visserij, naast de discussies omtrent
ruimte, ook staat voor brede maatschappelijke
ontwikkelingen als de eiwit/voedsel transitie.

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema

5

•

Het bedrijfseconomische model is nog onzeker en grote technische ontwikkelingen zijn nodig voor bedrijven om
oplossingen aan te kunnen bieden. Dit betekent dat het bedrijfsleven grote risico’s moet nemen in het
ontwikkelen van circulaire bladen, soms ondersteund door overheden. Ook zijn er zorgen dat er door
veranderende regels in verschillende landen geen ‘level-playing field’ is in de sector.
De waardeketen voor huidige bladen (en toekomstig circulaire bladen) functioneert nog niet goed.
Ecologie

Er is nog veel onduidelijkheid over de grootte en aard van de ecologische impact van windparken.
Windparken worden uitgerold terwijl kennis nog moet worden ontwikkeld
Tegelijk is er wel bereidheid om aan risicomitigatie en natuurversterking te doen, maar is er nog weinig bekend
over welke oplossingen goed werken.
Er is er nog geen visie is over hoe een gezonde Noordzee er uit ziet en hoe de wind op zee sector zich hiertoe
moet verhouden
Emissieloos varen

Het bedrijfseconomische model is nog onzeker en grote technische ontwikkelingen zijn nodig voor bedrijven om
schone schepen en diensten aan te kunnen bieden. Ook hier zijn er zorgen over een ‘level playing field’ door
verschillende en veranderende regelgeving, zowel binnen de EU als daarbuiten.
Het succes van emissieloos varen hangt ook af van de ontwikkeling van groene (waterstof) energie, en bredere
faciliterende infrastructuur. Zo zou de ontwikkeling van energieinfrastructuur voor boten de business case voor
ontwikkeling van de boten verbeteren, en vice versa.
Materiaalherkomst

Er wordt op dit moment gepraat over een convenant door de sector en overheid. De auteurs hebben geen
inzicht in dit proces. Hier zullen de volgende thema’s aan bod moeten komen: Waar komen materialen precies
vandaan? Wat zijn de problemen in deze waardeketens? Wie zijn de spelers? En wat gebeurt er al? Waar ligt
handelingsperspectief voor de sector? Welke rol kan gepakt worden in grote, internationale ketens als staal? Wat
zijn mogelijke oplossingsrichtingen? In hoeverre zit de oplossing in het verschuiven en verminderen van de vraag
naar materialen; en/of in programma’s om de problematiek direct en lokaal aan te pakken?

©NewForesight | All rights reserved
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Complexiteit en barrières

Resultaten| Er zijn met name nog grote kennis en innovatie barrières, onzekerheden
over verdienmodellen, en onduidelijkheid over een bredere visie voor de Noordzee

Fases

Resultaten| Innovatie moet verder versneld worden (fase 1) voor alle thema’s,
competitie kan aangewakkerd worden in emissieloos varen en circulaire bladen (1/2)
2. Competitive
advantage

1. Inception

3. Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Algemene aanbevelingen

1

Pilot projects &
Innovations

Competition

Pre-competitive
collaboration

Programma’s houden goed rekening met de fase waarin de transitie zich begint. In deze fase
(fase 1) is er ruimte om innovatie verder te versnellen door:
• Ontwikkeling van een (brede) visie over hoe de Noordzee (qua natuur en ruimtegebruik) er
uit moet komen te zien in de langere termijn
• Uitvoeren van veel projecten en pilots om innovaties te testen en kennis te vergaren over
de verschillende ruimtelijke toepassingen in windparken
• Kennis ontwikkelen en delen over de verschillende toepassingen, waarbij ook gekeken kan
worden naar hoe andere landen dit doen
• Wegnemen van beleidsbarriéres
• Subsidies voor technische ontwikkelingen en studies
• Ontwikkeling van de business case van de verschillende partijen in medegebruik
Oplossingen voor de toekomst van de visserij zitten echter in fase 0-1 – daar is ruimte voor:
• Agenderen relevante thema’s als het verdienmodel en cultuur van visserij, en onderzoek en
pilots voor oplossingen / alternatieven.

Institutional
embedding

Overzicht van waar oplossingen voor de verschillende thema’s zich op dit moment bevinden (in meer detail
in Annex)

1

Ruimtegebruik

2
2

3

Circulariteit

Ecologie

4
5

Ruimtegebruik

Emissieloos varen

Materiaalherkomst

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema

Zie volgende pagina voor thema’s ecologie,
emissieloos varen, en materiaalherkomst.

Circulariteit

Oplossingen voor circulaire bladen gaan van fase 1 richting fase 2– daar is ruimte om
infrastructuur verder te ontwikkelen en gebruik te maken van marktwerking voor snelle
innovatie:
• Faciliteren onderzoek richting nieuwe materialen met verbeterde circulaire eigenschappen
in internationale samenwerkingen
• Ontwikkeling van een betere circulaire infrastructuur (zowel voor staal als andere metalen),
hierbij moet ook buiten de windsector gekeken en samengewerkt worden
• Duidelijke (Europese, nationale) eisen en visie en beloningen voor voortrekkers in bijv.
tendervoorwaarden en andere marktgedreven beloningen.
• Samenwerkingen binnen de waardeketen (in bijvoorbeeld consortia, niet in precompetitieve vorm) om innovaties te ontwikkelen en gezamenlijk te bieden op ontwikkeling
nieuwe windparken

©NewForesight | All rights reserved
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Fases

Resultaten| Innovatie moet verder versneld worden (fase 1) voor alle thema’s,
competitie kan aangewakkerd worden in emissieloos varen en circulaire bladen (2/2)
Algemene aanbevelingen

3
1. Inception

Pilot projects &
Innovations

2. Competitive
advantage

3. Pre-competitive
collaboration

Competition

Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Institutional
embedding

4

Ruimtegebruik

2
3

Circulariteit

Ecologie

5

Zie vorige pagina voor thema’s ruimtegebruik
en circulariteit

5
4

Emissieloos varen

Materiaalherkomst

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema

Emissieloos varen

Oplossingen voor de ontwikkeling van infrastructuur zitten in fase 1 – daar is ruimte voor:
• Projecten en pilots om oplossingen innovaties te ontwikkelen en te testen, met name in
bredere samenwerkingen. Hier hoort systeemintegratie in energie bij (groene waterstof
productie en levering; “stekkeren” voor schepen), maar ook veranderingen in havens, de
bredere dienstverlening in de havens en daarbuiten, en scholing voor scheepvaart en
ingenieurs.
Oplossingen voor emissieloos varen (schepenbouw) zitten in fase 2 – daar is ruimte voor:
• Beleidsbarrières wegnemen
• Duidelijke (Europese, nationale) eisen en visie en beloningen voor voortrekkers in bijv.
tendervoorwaarden en andere marktgedreven beloningen om zo het verdienmodel te
borgen, idealiter in samenwerking tussen landen om zo zoveel mogelijk een ‘level playing
field’ te behouden.

Overzicht van waar oplossingen voor de verschillende thema’s zich op dit moment bevinden (in meer detail
in Annex)

1

Ecologie

Er moet nog veel onderzocht en ontwikkeld worden (fase 1) en er is ruimte voor:
• Opzetten van goede monitoring en evaluatie in de windparken, in samenwerking met
andere gebruikers
• Onderzoek om de grootte en aard van de problematiek en mogelijkheden te duiden, zowel
binnen windparken als het effect van windparken gezamenlijk (ook internationaal)
• Projecten en pilots om oplossingen te ontwikkelen en te testen, waar mogelijk gebruik
maken van marktwerking en tendercriteria waar oplossingen succesvol en schaalbaar
worden (bijvoorbeeld innovaties rondom beperking geluidshinder)
• Aankaarten van problematiek bij de verschillende belanghebbenden.
• Leren van andere gebieden wat voor interventies, projecten, en samenwerkingen impactvol
zijn, en aanhaken waar mogelijk

Materiaalherkomst

Oplossingen voor het aanpakken van problemen in de waardeketens van staal en kritieke
metalen zitten fase 0 / begin van fase 1 – daar is ruimte voor::
• Onderzoek om de grootte en aard van de problematiek te duiden en transparantie in de
keten te bevorderen.
• (Gezamenlijke) projecten en pilots om oplossingen en beleid te ontwikkelen en te testen.
• Leren van andere sectoren wat voor interventies, projecten, en samenwerkingen impactvol
zijn, en aanhaken waar mogelijk.

©NewForesight | All rights reserved
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Aanbevelingen

Aanbevelingen

Samenvatting van dit hoofdstuk

•

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aanbevelingen voor TKI
Wind op Zee op een rijtje gezet.

1. Introductie
2. Aanpak
3. Resultaten
4. Aanbevelingen
Annex I Analyses in meer detail

©NewForesight | All rights reserved
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Aanbevelingen

Aanbevelingen| TKI Wind op Zee kan rol spelen bij ontwikkeling innovatieve inpassing
van vormen van medegebruik in windparken. Overheden zijn aan zet voor beleidsvisies
1

Ruimtegebruik
TKI Wind op Zee kan rol
spelen bij ontwikkeling
innovatieve inpassing
van vormen van
medegebruik in
windparken, inclusief
ecologie. Ontwikkeling
van bredere beleidsvisie
op medegebruik, met
name ecologie en
toekomst visserij ligt bij
Rijksoverheid

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• Innovaties t.b.v. medegebruik kunnen
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s.
• Samenwerken met de Community of
Practice Noordzee voor het delen van
lessen
• Samenwerken met vergelijkbare
organisaties buiten Nederland, zoals in
Duitsland en Engeland, waar (deels)
zelfde processen gaande zijn

• Moet zich openstellen voor
samenwerking met medegebruikers

• Rijksoverheid is leidend in het
• Medegebruik wordt door financiers vaak
ontwikkelen van een Noordzee-brede
gezien als risicoverhogende factor voor
visie. Is neergelegd in Ontwerp
windparken. Maatregelen en Innovatie
Programma Noordzee 2022-2027.
ter stimulering van medegebruik moeten
• LNV is beleidsmatig verantwoordelijk
daarom leiden tot ‘derisking’ . Dit heeft
voor de ontwikkeling van transitiepaden
positief effect op risicobeleving van
voor visserij, natuur en aquacultuur.
institutionele/grote investeerders i.r.t.
• Uitvoering KIA LWV Missie E5 is gericht
meervoudig gebruik.
op visserij: ontwikkelen van een
ecologisch én socio-economisch
duurzame kust- en zeevisserij op de
Noordzee.
• TKI Wind op Zee kan In samenwerking
met RWS/Kustwacht/TKI Maritiem
ontwikkeling van innovatieve technieken
(laten) stimuleren om veilig
medegebruik in windparken te
bevorderen.
• EZK kan d.m.v. tendervoorwaarden,
kavelbesluiten e.d. vormen van
medegebruik bevorderen. Medegebruik
dient aan te sluiten bij de
gebiedspaspoorten

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

©NewForesight | All rights reserved

Anderen

17

Aanbevelingen

Aanbevelingen| TKI Wind op Zee kan technische innovaties gericht op circulariteit
ondersteunen. De overheid moet prikkels voor circulaire oplossingen invoeren
2

Circulariteit
TKI Wind op Zee kan
verdere technische
innovaties gericht op
circulariteit
ondersteunen. De
overheid moet prikkels
voor circulaire
oplossingen invoeren,
idealiter op Europees
niveau. Recycling van
windparken kan kansen
bieden voor Nederlandse
economie

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

Anderen

• Innovatie in circulariteit kan als thema
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s
• Samenwerking met Topsector Chemie is
essentieel.

• NWEA kan de rol voor Nederland
benadrukken in de circulaire industrie
rondom turbine bladen, zoals een lokale
industrie om turbines te ontmantelen.

• Circulariteitseisen kunnen in
beoordelingscriteria in tenders voor
windparken opgenomen, in later
stadium gevolgd door verplichtstelling.
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart circulariteit in windparken’’.

De Nederlandse havens kunnen een
belangrijke rol gaan vervullen bij de
decommissioning van windparken op de
Noordzee en de recycling van de
ontmantelde turbines e.d.

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

©NewForesight | All rights reserved

18

Aanbevelingen

Aanbevelingen| TKI Wind op Zee kan kennisvergaring en pilots voor natuurversterking
ondersteunen. LNV moet zorgen voor een beleidsvisie ‘’gezonde Noordzee”
3
2

Ecologie
TKI Wind op Zee kan
kennisvergaring
faciliteren en pilots voor
natuurversterking
ondersteunen.
LNV moet zorgen voor
een beleidsvisie op een
‘’gezonde Noordzee’’, en
hoe deze gerealiseerd
kan worden met
betrokkenheid van alle
stakeholders.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• Innovaties t.b.v. medegebruik kunnen
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s.

• Data verzameling / monitoring
natuurontwikkeling in samenwerking
met LNV.
• Faciliteren onderzoek naar
natuurversterking in windparken
• Realiseren innovaties, pilots, e.d. t.b.v.
natuurversterking

• Visie ontwikkeling op wat een ‘gezonde
Noordzee’ concreet betekent (LNV).
• Identificatie kennislacunes en oplossing
daarvan door onderzoeksprogramma’s
(zie ook Noordzeeakkoord) (LNV)

©NewForesight | All rights reserved
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4

Emissieloos varen
TKI Wind op Zee kan in
samenwerking met TKI
Maritiem
innovatieprogramma’s
voor emissieloos varen
binnen en naar
windparken op zee
opzetten. De overheid
moet prikkels voor CO2vrij varen invoeren,
idealiter op Europees
niveau.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• TKI Wind op Zee kan in samenwerking
met TKI Maritiem en RWS
innovatieprogramma’s en pilots
opzetten.

• Sector zet zich eerst in voor uitvoeren
pilots met CO2 vrij varen, daarna voor
structurele invoering van CO2 vrij varen.
• Beginnen met kleinere CO2 vrije
schepen, daarna de grotere

• Eisen t.a.v. CO2 vrij varen kunnen in
beoordelingscriteria in tenders voor
windparken opgenomen, in later
stadium gevolgd door verplichtstelling.
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart CO2 vrij varen in
windparken’’.
• Daarbij lering trekken uit ervaringen van
bijv. Rijkswaterstaat met soortgelijke
vraagstukken.

©NewForesight | All rights reserved
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Aanbevelingen

Aanbevelingen| TKI Wind op Zee kan in samenwerking met TKI Maritiem
innovatieprogramma’s opzetten. De overheid moet prikkels voor CO2-vrij varen invoeren

Aanbevelingen

Aanbevelingen| TKI Wind op Zee kan een rol spelen in stimuleren onderzoek naar
alternatieve materialen die relevant zijn voor de hele energietransitie.
5

Materiaalherkomst
TKI Wind op Zee kan een
rol spelen in stimuleren
onderzoek naar
alternatieve materialen
die relevant zijn voor de
hele energietransitie.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• Bevorderen dat Topsector-breed
onderzoek naar alternatieve materialen
voor kritische materialen voor
energietransitie wordt opgezet.

• Sector zet zich in voor terugdringen
• Eisen t.a.v. materialen kunnen in
gebruik kritische materialen.
beoordelingscriteria in tenders voor
• Sector zet zich in voor committering aan
windparken opgenomen, in later
SER-convenant
stadium gevolgd door verplichtstelling.
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart materialen in windparken’’
(zie ook onder circulariteit).
• Bevorderen dat Topsector-breed
onderzoek naar alternatieve materialen
voor kritische materialen voor
energietransitie wordt opgezet.

©NewForesight | All rights reserved
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Overzicht problematiek

ANNEX 1| Analyses in meer detail

Samenvatting van Annex I

•

Voor elk van de 5 maatschappelijke thema’s worden 6 analyses (zie
pagina 7) in meer detail beschreven.

Pagina 24| Ruimtegebruik

2. Aanpak

•

Pagina 30| Circulariteit

3. Resultaten

•

Pagina 36| Ecologie

4. Aanbevelingen

•

Pagina 42| Emissieloos varen

•

Pagina 48| Materiaalherkomst

Annex I Analyses in meer detail

©NewForesight | All rights reserved

Thema

•

X

1. Introductie

Leeswijzer: Het
maatschappelijke thema
wordt in de titel en aan
de rechterkant van de
pagina aangegeven. Ook
wordt de analyse via de
leeswijzer aan de
rechterkant aangegeven.
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Overzicht problematiek

Ruimtegebruik| De aanspraak op ruimte in de Noordzee door huidige en toekomstige
windparken leidt tot discussies omtrent gebruik deze ruimte
Na een trend van schaalvergroting en indrukwekkende kostenreductie in de realisatie
van windenergie op zee, leidt het grotere (en geplande) gebruik van ruimte door wind
op zee parken tot discussies omtrent conflicterend ruimtegebruik én medegebruik.

Structuurvisiekaart Noordzee, Nederlands
waterplan 2016-20213

Windparken nemen significante ruimte in op zee en zullen, als huidige plannen worden
gerealiseerd, oplopen tot 20% van de Nederlandse Noordzee1. Dit is leidt tot een gebrek
aan ruimte in de Noordzee, en is in conflict met historisch en bestaand gebruik en
toekomstambities van andere belanghebbenden. Thema’s zijn onder andere visserij,
recreatie, defensie, olie en gas, zandwinning, natuurbehoud en ontwikkeling, en
scheepvaart(routes) (zie rechts)1. Elk van de gebruikers maakt aanspraak om ruimte.

1

Medegebruik, waarbij dezelfde ruimte wordt gebruikt door meerdere gebruikers, wordt
gezien als een belangrijk onderdeel van de toekomstige inrichting van de Noordzee. Hoe
dit er precies uit kan zien is nog in ontwikkeling, en er zijn veel programma’s en
experimenten gaande betreffende natuurontwikkeling, alternatieve visserij, in en rondom
windparken. Medegebruik is in bepaalde gevallen niet mogelijk (bijvoorbeeld sleepvisserij
in windparken).

Het akkoord laat ruimte voor medegebruik (tot op zekere hoogte) toe. Momenteel wordt
er een afwegingskader ontwikkeld om ruimte te geven voor initiatieven voor dergelijk
gedeeld ruimtegebruik.
1.
2.
3.

MVI North Sea Energy Lab (2017) “Op weg naar een integrale ontwikkellogica op de Noordzee”.
©NewForesight
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (2020) “Het akkoord voor de Noordzee”
Rijksoverheid (2016) “Nederlands waterplan 2016-2023”
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Het Noordzeeakkoord is inmiddels van kracht (een politiek akkoord) wat verdere
duidelijkheid schept omtrent plaatsing van windparken en rechten en plichten rondom
bijvoorbeeld doorvaart en andere functies. Hierbij wordt uit gegaan van een (meer)
integrale ontwikkellogica versus het eerdere monofunctionele uitgangspunt2.

Overzicht spelers

Ruimtegebruik| Veel belanghebbenden maken aanspraak op dezelfde ruimte, veel zien
wel heil in nieuw medegebruik van ruimte

Belanghebbenden

Hoe belangrijk is
het thema
ruimtegebruik?*

In hoeverre is
medegebruik
onderdeel van de
oplossing?**

Heeft baat bij snel aanbestede windparken en eigenaarschap over gebieden ten behoeve van exploitatie;
gedeeld ruimtegebruik d.m.v. ruimere spatiëring en gedeelde gebiedsontwikkeling is mogelijk. Er zijn zorgen
over de toekomstige business case voor windparken als efficiëntie afneemt.
Verliest visgronden en daarmee inkomsten. Deze impact komt bovenop brexit en het Europees pulsvisserij
besluit. Het verdienmodel van vissers krijgt hiermee een flinke klap. Visserij doet niet mee met het
Noordzeeakkoord en ziet trend richting medegebruik als bedreiging.

Wind op Zee sector

Visserij

Scheepvaart

Moet vanwege veiligheid met grote bocht rond windparken en maakt daardoor hogere kosten. D.m.v.
regelingen omtrent doorvaart wordt deze kostenpost en risico verkleind.

Natuur (NGO’s)

Zijn voorstander van meer natuur op de Noordzee, idealiter waar verder niets gebeurt. Er zijn mogelijkheden
voor natuurontwikkeling in windparken.

Recreatie

Ziet risico’s voor verliezen recreatiemogelijkheden als zeilen en duiken

Olie en gas

Zien geen conflict in conflicterend ruimtegebruik. Wel zijn er mogelijkheden voor medegebruik (bijv.
elekticiteitsvoorziening op zee, en rondom nieuw gebruik / decommissioning van platforms)

Rijksoverheid

Moet tegengestelde belangen afwegen (klimaat vs economisch vs natuur vs defensie).
Beslissingsbevoegdheid is vaak nog onduidelijk. Medegebruik wordt cruciaal geacht.
Het thema is van belang

Het thema is belangrijk en is een groot onderdeel van
beleidsvoering

Het thema is niet belangrijk
Het thema is niet relevant

©NewForesight | All rights reserved
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Essentieel

Positief / neutraal

Belangrijk

Neutraal
Negatief
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Het thema is zeer belangrijk en raakt de dagelijkse praktijk

1

*

Belangen en standpunten

Initiatieven

Ruimtegebruik| Er wordt volop geëxperimenteerd en geleerd om goede manieren van
medegebruik te identificeren en te testen om zo de drukte op te lossen
Een greep uit bestaande studies en initiatieven
North Sea Energy Lab1
Het MVI North Sea Energy Lab (2017) was een breed traject waarbij een groot deel van de wind op zee
sector bij betrokken was. De sector heeft gezamenlijk het Noordzeesysteem in kaart heeft gebracht en
“systeemknopen” en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Dit traject heeft sterk bijgedragen aan de
systeemvisie die veel belanghebbenden hebben in de sector, en ruimte gemaakt voor ontwikkelingen en
acceptatie rondom medegebruik. De bevindingen zijn meegenomen in dit rapport.

MVI North Sea Energy Lab (2017) “Op weg naar een integrale ontwikkellogica op de Noordzee”.
©NewForesight
RVO (2021) “Community of Practice Multi Use Noordzee 2030”
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1.
2.

1

Door de snelle uitbreiding van wind op zee loopt het huidige systeem
tegen grenzen aan (‘knopen’), North Sea Energy Lab 2017 3

Stichting Noordzeeboerderij
Stichting Noordzeeboerderij heeft in 2019 een procesbeschrijving met betrekking tot meervoudig
ruimtegebruik ontwikkeld, waarin randvoorwaarden voor succesvolle inrichting van ‘multi-use sea farms’
(i.e. zeewier) zijn beschreven.
Community of Practice Noordzee2
De door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 gestarte Community of
Practice (COP) wil de ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee stimuleren door
geïnteresseerden vanuit verschillende achtergronden in proefprojecten samen te brengen en drempels
voor samenwerken weg te nemen.
Pilots en experimenten3,4
Er zijn een aantal pilots en experimenten gaande om alternatief gebruik van ruimte uit te testen (om
daarna wellicht de stap te maken naar windparken):
• Texel - Energieopwekking aan de hand van golfslag
• Scheveningen - Experimenten met drijvende zonnecellen en passieve visserij (om daarna de stap te
zetten naar windparken) en waterstofproductie op een oud olie- en gasplatform voor de kust van
Scheveningen.
• Haringvliet - Experiment om zeewier op volle zee voor het Haringvliet te kweken
• Windpark Borssele – Experimenten met natuurinclusief bouwen

Complexiteit en barrières

Ruimtegebruik| Huidige blokkades zitten met name in een gebrek aan kennis en
ervaring, verdienmodellen van windparken, en het toekomstperspectief van de visserij
Verandering
binnen
organisatie

Simpel;
slechts actie
nodig

Chaos;
oplossing
onbekend
NewForesight analysis

Verandering door
maatschappelijke
beweging

Er is veel innovatie nodig om te begrijpen hoe goed medegebruik eruit ziet. Hier hoort het
effect van ruimere spatiëring/ layout van windparken op efficiëntie van windparken bij, én
innovaties in hoe deze ruimte het beste kan worden gebruikt (bijv. natuurontwikkeling, floating
solar, aquacultuur, energie infrastructuur voor schepen). Er is nog geen duidelijke visie over
hoe een gezonde, productieve, Noordzee er uit zou moeten zien. Er is hierbij dus noodzaak
om meer kennis te vergaren én in brede samenwerking richting en visie werken.
De visserij staat onder maatschappelijke druk om
Gebrek aan kennis,
duurzamer te gaan vissen (zowel ecologisch als
ervaring, en
qua uitstoot, de “voedseltransitie”), ondervindt
Druk op business
gedeelde visie hoe
de gevolgen van Brexit en het Europese
case van
ruimte het beste
pulsvisserijbesluit, én verliest visgronden door
windparken op zee
benut kan worden
windparken op zee en natuurparken. Daarnaast
zijn ontwikkelingen van visbestanden, technische
veranderingen, prijsvolatiliteit en
Er zijn zorgen over de toekomstige business case
brandstofprijzen nog van belang. Visserij wordt
voor windparken als efficiëntie afneemt door
niet gezien als activiteit van nationaal belang in
Toekomst van de
medegebruik en ruimere spatiëring. De
het nationaal water plan (in tegenstelling tot
visserij
verwachting is dat indien gerealiseerd er (opnieuw)
duurzame energie, CO2 opslag, olie & gas,
samengewerkt zal moeten worden met de overheid
bekabeling, zandwinning en scheepvaart) en
en subsidies moeten worden uitgekeerd om het
geniet dus geen prioriteit in de ontwikkeling van
verdienmodel sluitend te krijgen. Hierbij zullen er
de Noordzee. De sector vreest voor de effecten op
innovaties te pas moeten komen om efficiëntie te
hun vrijheden en broodwinning. De trend richting
optimaliseren, en steun door de overheid (of van
medegebruik (bijvoorbeeld passieve visserij) staat
elders) indien het verdienmodel niet sluitend blijkt.
haaks op de culturele aard van de sector, waar
veel waarde wordt gehecht aan de vrijheid op zee.
©NewForesight | All rights reserved
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Complex;
creatieve
aanpak nodig

Verandering door
samenwerking in
brede coalities

1

Geavanceerd;
extra
expertise
nodig

Verandering door
directe
samenwerking

Fases

Ruimtegebruik| Medegebruik zit in fase 1, waarbij mogelijke oplossingen reeds zijn
geïdentificeerd, maar er is nog weinig getest en er zijn weinig goede verdienmodellen
2. Competitive
advantage

3. Pre-competitive
collaboration

Pilot projects &
Innovations

Competition

Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Institutional
embedding

Pilots, studies, en
samenwerkingen hoe
ruimte het beste benut
kan worden

Noordzeeakkoord

Ontwikkeling
business case van
windparken op zee

NewForesight analysis

©NewForesight | All rights reserved
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Overzicht van een aantal huidige oplossingen en in welke fase ze zitten

Programma’s houden goed rekening met de fase waarin
de transitie zich begint. In deze fase (fase 1) is er ruimte
om innovatie verder te versnellen door:
• Uitvoeren van veel projecten en pilots om innovaties te
testen en kennis te vergaren over de verschillende
ruimtelijke toepassingen in windparken
• Kennis ontwikkelen en delen over de verschillende
toepassingen, waarbij ook gekeken kan worden naar hoe
andere landen dit doen
• Wegnemen van beleidsbarriéres
• Subsidies voor technische ontwikkelingen en studies
• Ontwikkeling van de business case van de verschillende
partijen in medegebruik
• Ontwikkeling van een (brede) visie over hoe de Noordzee
kan worden ontwikkeld in de langere termijn en wat dit
betekent voor invulling van de ruimte in windparken
Oplossingen voor de business case van de windparken
zitten in fase 2 – daar is ruimte voor:
• Ontwikkeling van duidelijke (tender)criteria en toekomst
visie vanuit de overheid waarbij koplopers worden
beloond
Oplossingen voor de toekomst van de visserij zitten in fase
0-1 – daar is ruimte voor:
• Agenderen relevante thema’s als het verdienmodel en
cultuur van visserij, en onderzoek en pilots voor
oplossingen / alternatieven.

1

1. Inception

Aanbevelingen

Ruimtegebruik| TKI Wind op Zee kan rol spelen bij ontwikkeling innovatieve inpassing
van vormen van medegebruik in windparken. Overheden zijn aan zet voor beleidsvisies
1

Ruimtegebruik
TKI Wind op Zee kan rol
spelen bij ontwikkeling
innovatieve inpassing
van vormen van
medegebruik in
windparken, inclusief
ecologie. Ontwikkeling
van bredere beleidsvisie
op medegebruik, met
name ecologie en
toekomst visserij ligt bij
Rijksoverheid

Overheden

• Innovaties t.b.v. medegebruik kunnen
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s.
• Samenwerken met de Community of
Practice Noordzee voor het delen van
lessen
• Samenwerken met vergelijkbare
organisaties buiten Nederland, zoals in
Duitsland en Engeland, waar (deels)
zelfde processen gaande zijn

• Moet zich openstellen voor
samenwerking met medegebruikers

• Rijksoverheid is leidend in het
• Medegebruik wordt door financiers vaak
ontwikkelen van een Noordzee-brede
gezien als risicoverhogende factor voor
visie. Is neergelegd in Ontwerp
windparken. Maatregelen en Innovatie
Programma Noordzee 2022-2027.
ter stimulering van medegebruik moeten
• LNV is beleidsmatig verantwoordelijk
daarom leiden tot ‘derisking’ . Dit heeft
voor de ontwikkeling van transitiepaden
positief effect op risicobeleving van
voor visserij, natuur en aquacultuur.
institutionele/grote investeerders i.r.t.
• Uitvoering KIA LWV Missie E5 is gericht
meervoudig gebruik.
op visserij: ontwikkelen van een
ecologisch én socio-economisch
duurzame kust- en zeevisserij op de
Noordzee.
• TKI Wind op Zee kan In samenwerking
met RWS/Kustwacht/TKI Maritiem
ontwikkeling van innovatieve technieken
(laten) stimuleren om veilig
medegebruik in windparken te
bevorderen.
• EZK kan d.m.v. tendervoorwaarden,
kavelbesluiten e.d. vormen van
medegebruik bevorderen. Medegebruik
dient aan te sluiten bij de
gebiedspaspoorten

NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

©NewForesight | All rights reserved
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Wind op Zee sector

1

TKI Wind op Zee

Overzicht problematiek

Circulariteit| Circulariteit van windmolens is nog in ontwikkeling, met name innovaties
rondom de turbinebladen zijn nodig
Windturbines worden steeds groter en kunnen steeds meer energie opwekken.
De gemiddelde windturbine gaat meer dan 20 jaar mee en het grootste gedeelte
van de materialen die worden gebruikt in de turbine kan weer opnieuw gebruikt
worden. Maar voor de rotorbladen van de windmolen geldt dat niet: omdat de
bladen uit composiet bestaan zijn ze lastig te recyclen. Gezamenlijk gaan deze
bladen leiden tot een grote afvalstroom.

Windturbine bladen worden, simpel gezegd, gemaakt door gebruik te maken van
een grote mal, welke gecoat wordt met materialen als glasvezel, ingepakt met
verschillende materialen (zie hieronder), geïnfuseerd, en uitgehard. Dit proces
zorgt ervoor dat de bladen zeer effectief zijn in energieopwekking en dat de
oorspronkelijke materialen niet kunnen worden teruggewonnen.

WindEurope (2020) “Accelerating Wind Turbine Blade Circularity”.
ETIPWind (2019) “How wind is going circular - blade recycling”

©NewForesight | All rights reserved
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1.
2.

Voor elk
maatschappelijk
thema worden 6
analyses herhaald

2

Circulariteit, is naast “hoe groter hoe beter” de topprioriteit van de windturbine
sector. Windturbines bestaan grofweg uit staal, een aantal “critical metals” in
bijvoorbeeld generatoren, en composiet turbinebladen. Staal is reeds volledig
recyclebaar en er bestaat reeds een volwassen markt voor omdat staal ook grote
waarde heeft1. Terugwinning van de andere metalen is reeds mogelijk, maar duur.
De turbinebladen zijn gemaakt van composiet, wat bestaat uit verschillende
materialen met andere eigenschappen. Dit materiaal wordt gebruikt omdat
hierdoor de windturbines veel meer energie kunnen produceren omdat de bladen
langer, lichter, en aerodynamischer zijn1. Composiet is niet terug te winnen en
vormt de grootste uitdaging voor de sector, met name omtrent:
1. recycling van bestaande bladen, waarbij met name gebruikt gemaakt wordt
van technieken om de bladen “klein te malen” en te hergebruiken in bijv. bouw,
danwel hele stukken bladen te gebruiken voor verscheidene toepassingen
2. ontwikkeling van nieuwe materialen voor bladen die wel, of beter,
teruggewonnen kunnen worden en minder afval produceren 2.
Regelgeving wordt zowel nationaal als in Europees verband steeds strenger. Zo
wordt de druk opgevoerd om oplossingen te ontwikkelen 1.

Overzicht spelers

Circulariteit| Marktspelers zien circulariteit als prioriteit en er wordt geïnvesteerd in
oplossingen, mede gefaciliteerd door overheden

Belanghebbenden

Hoeveel wordt er
in oplossingen
geïnvesteerd?**

Belangen en standpunten

Wind op zee sector
(Turbine fabrikanten)

Eisen betreffende circulariteit nemen rap toe, en de sector ziet het ook als topprioriteit. Er wordt dan ook
geïnvesteerd in oplossingen. Er zijn wel zorgen dat er geen level playing field is voor de industrie op
wereldniveau, omdat in andere regio’s circulariteit van de bladen minder belangrijk wordt gevonden.

Chemische industrie

Composieten worden ook veel in andere sectoren gebruikt. De chemische industrie is verscheidene
samenwerkingsverbanden aangegaan met de windsector zodat er gezamenlijke investeringen gedaan
kunnen worden richting circulaire composieten.

Rijksoverheid

De Nederlandse overheid zet op dit moment beperkt in op subsidies en investeringen in circulaire bladen. Dit
zou kunnen komen omdat er beperkte productie (en dus de innovatie) plaatsvind in Nederland, en met name
in andere landen als Denemarken. Er is wél een verbod om turbinebladen op stortplaatsen af te danken.

EU

EU wet en regelgeving benadrukt de noodzaak richting een circulaire economie door verbetering van
recycling en efficiënt gebruik van materialen en energie. De EU, en individuele EU landen (met name
Denemarken, Duitsland, en Frankrijk), investeren in technologischee ontwikkeling d.m.v. subsidies.

Het thema is van belang

Het thema is belangrijk en is een groot onderdeel van
beleidsvoering

Het thema is niet belangrijk
Het thema is niet relevant

©NewForesight | All rights reserved
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Zeer grote investeringen

Gemiddelde investeringen / subsidies

Grote onderzoeksprogramma’s

Gelimiteerde investeringen / subsidies
Geen investeringen
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Het thema is zeer belangrijk en raakt de dagelijkse praktijk

2

*

Hoe belangrijk is
het thema
circulariteit?*

Initiatieven

Circulariteit| Er wordt dan ook veel, en internationaal, samengewerkt aan volledig
circulaire turbinebladen
Een greep uit bestaande studies en initiatieven
Grootschalig hergebruik
Het Deense project DecomBlades1, een consortium van tien bedrijven, onderzoekt hoe turbinebladen op
grote schaal hergebruikt kunnen worden, waarbij toegewerkt wordt naar duurzame verdienmodellen in de
gehele waardeketen.

Behoud van kritieke materialen
Het Moonshot project Circulaire Wind parken2 richt zich op het vinden van oplossingen voor het behouden
van kritieke materialen van windparken, zowel in de vorm van componenten of materialen. Hierbij werkt
de gehele industrie samen wat uiteindelijk moet leiden tot circulaire business casussen in de wind
industrie. ECHT voert het project uit in opdracht van het Versnellingshuis Nederland Circulair

3D Printing
GE Energy en (GE) LM WindPower doen een onderzoeksproject4 in de VS waar wordt geexperimenteerd
met het 3D printen van bladen, wat kostenbesparend zou kunnen zijn, betere (lichtere) bladen kan
opleveren, en waarbij meer circulaire materialen gebruikt zouden kunnen worden.

Innovation Fund Denmark (2021) “DecomBlades”
©NewForesight
https://www.echt.community/moonshot/
https://www.ge.com/news/press-releases/ge-awarded-doe-grant-to-research-3-d-printing-of-wind-turbine-blades

| All rights reserved

3.
4.

IRT Jules Verne (2020) ” RT Jules Verne et un consortium d’acteurs industriels lancent le
projet ZEBRA”
https://www.ge.com/news/press-releases/ge-awarded-doe-grant-to-research-3-dprinting-of-wind-turbine-blades
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1.
2.
3.

2

Er wordt in de sector geëxperimenteerd met
toepassingen van oude bladen. Op de lange termijn
wil, en moet, de sector toe naar terugwinning van
materialen.

Thermoplast bladen
Het ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch)3 project, geleid door het Franse onderzoekscentrum IRT Jules
Verne, heeft als doel te laten zien dat thermoplast bladen technisch, economisch, en milieutechnisch
haalbaar zijn. Dit zouden bladen zijn waarbij het gebruikte material teruggewonnen of opnieuw gebruikt
kan worden door deze (opnieuw) te verhitten, in tegenstelling tot de huidige thermoharder bladen die
worden gebruikt.

Complexiteit en barrières

Circulariteit| Innovatie gaat in een rap tempo, door bedrijven zelf, samenwerkingen
binnen en buiten de sector, en subsidies via verscheidene routes
Verandering
binnen
organisatie

Verandering door
directe
samenwerking

Verandering door
samenwerking in
brede coalities

Verandering door
maatschappelijke
beweging
Er gebeuren veel en goede dingen in de
markt. Er is een hoge snelheid van
onderzoek en ontwikkeling, in brede
samenwerkingsverbanden, en gesteund
door grote investeringen.

Simpel;
slechts actie
nodig
Geavanceerd;
extra
expertise
nodig

• Onzeker bedrijfseconomische model
• Technische ontwikkelingen zijn nodig
• Een goed functionerende
waardeketen ontbreekt

©NewForesight | All rights reserved
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Chaos;
oplossing
onbekend

2

Echter, er zijn nog een aantal grote
barrières die geslecht moeten worden.
• Het bedrijfseconomische model is
onzeker, waarbij terugverdien
tijden/capaciteit onduidelijk is, ook in
verband met wereldwijd uiteenlopende
en strenger wordende eisen
• Er zijn nog technische barrières (vooral
omtrent ontwikkeling nieuwe circulaire,
thermoplast, materialen) waar
uitkomsten nog erg onzeker zijn
• Er is nog geen goed functionerende
waardeketen voor recycling.

Complex;
creatieve
aanpak nodig

NewForesight analysis

Brede coalities zijn nodig, gezien zowel de
vraag als aanbod kant moet ontwikkelen. Er
zijn weinig tegengestelde belangen en er is
een sterk geloof in de richting en
oplossingen.

Fases

Circulariteit| Oplossingen voor circulaire bladen gaan van fase 1 richting fase 2, waar
competitie verder aangewakkerd kan worden om oplossingen te schalen
2. Competitive
advantage

1. Inception

Pilot projects &
Innovations

Competition

3. Pre-competitive
collaboration

Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Institutional
embedding

Overzicht van een aantal huidige oplossingen en in welke fase ze zitten
Ontwikkeling en gebruik
circulaire materialen

NewForesight analysis

©NewForesight | All rights reserved

34

Circulariteit van windmolens

Recycling infrastructuur

2

Recycling bestaande bladen

Oplossingen voor circulaire bladen gaan van fase 1
richting fase 2– daar is ruimte om infrastructuur
verder te ontwikkelen en gebruik te maken van
marktwerking voor snelle innovatie:
• Faciliteren onderzoek richting nieuwe materialen
met verbeterde circulaire eigenschappen in
internationale samenwerkingen
• Ontwikkeling van een betere circulaire
infrastructuur (zowel voor staal als andere
metalen), hierbij moet ook buiten de windsector
gekeken en samengewerkt worden
• Duidelijke (Europese, nationale) eisen en visie en
beloningen voor voortrekkers in bijv.
tendervoorwaarden en andere marktgedreven
beloningen.
• Samenwerkingen binnen de waardeketen (in
bijvoorbeeld consortia, niet per se in precompetitieve vorm) om innovaties te ontwikkelen
en gezamenlijk te bieden op ontwikkeling nieuwe
windparken

Aanbevelingen

Circulariteit| TKI Wind op Zee kan technische innovaties gericht op circulariteit
ondersteunen. De overheid moet prikkels voor circulaire oplossingen invoeren
2

Circulariteit
TKI Wind op Zee kan
verdere technische
innovaties gericht op
circulariteit
ondersteunen. De
overheid moet prikkels
voor circulaire
oplossingen invoeren,
idealiter op Europees
niveau. Recycling van
windparken kan kansen
bieden voor Nederlandse
economie

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

Anderen

• Innovatie in circulariteit kan als thema
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s
• Samenwerking met Topsector Chemie is
essentieel.

• NWEA kan de rol voor Nederland
benadrukken in de circulaire industrie
rondom turbine bladen, zoals een lokale
industrie om turbines te ontmantelen.

• Circulariteitseisen kunnen in
• De Nederlandse havens kunnen een
beoordelingscriteria in tenders voor
belangrijke rol gaan vervullen bij de
windparken opgenomen, in later
decommissioning van windparken op de
stadium gevolgd door verplichtstelling.
Noordzee en de recycling van de
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
ontmantelde turbines e.d.
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart circulariteit in windparken’’.

2

©NewForesight | All rights reserved
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NewForesight analysis; zie Annex voor een analyse per thema & gebruikte bronnen

Overzicht problematiek

Ecologie| De opschaling van wind op zee zal zorgen voor veranderingen in de Noordzee
als ecosysteem, ook zijn er mogelijkheden voor natuurversterking
De opschaling van wind op zee in de Noordzee zal zorgen voor veranderingen in de
Noordzee als ecosysteem. De nieuwe windparken komen namelijk midden in het leefgebied
van allerlei vis- en vogelsoorten te staan. De korte- en lange termijn gevolgen hiervan zijn
onzeker.

Kansen en risico’s voor de natuur van wind op zee. Auteur figuur: A.G.
Rodriguez. Icoon credits: Noun Project - Roberto Colombo, GP, Pedro Santos,
Funtastic, Vega Asensio, Jacqueline Fernandes, parkjisun, Brand Mania,
anbileru adaleru, Laymik, Aleksandr Vector, Imogen Oh, Agne Alesiute, and
Tatiana Belkina1

Stichting De Noordzee (2018) Windparken op de Noordzee kansen en risico's

©NewForesight | All rights reserved
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1.

3

Risico’s voor leven boven water – Aanvaringen met windturbines leiden tot vogelsterfte.
Bepaalde vogelsoorten mijden windparken wat leidt tot habitatverlies. Dit kan gezamenlijk
een bedreiging vormen voor populaties van vogels. Dit effect kan versterkt worden door de
aanwezigheid van windparken in andere landen. Gezamenlijk zou dit ook kunnen leiden tot
impact op migratieroutes van vogels.
Risico’s voor leven onder water - De installatie van windturbines brengt heigeluid met zich
mee. Dergelijk geluid (alsook geluid door onderhoud en trillingen) kunnen leiden tot
gedragsverandering van zeeleven en mijding van gebieden. Het elektromagnetisch veld van
bekabeling zou kunnen leiden tot gedragsverandering van bepaalde soorten. Verstoring van de
bodem of oppervlakte, en vertroebeling van water, kunnen ook effect hebben. Een ander
mogelijk gevolg is dat de soortensamenstelling verandert, onder andere door verspreiden van
ongewenste soorten op de windturbines. Grootschalige opschaling van windparken (ook
buiten de Nederlandse Noordzee) zouden wind- en zeestromen op grote schaal kunnen
beïnvloeden door het collectieve effect van alle turbines. Dit is echter nog onzeker.
Kansen voor de natuur1 - Kansen zijn er vooral onder water. Binnen de windparken mag er niet
over de bodem gevist worden, waardoor de onderwaternatuur de kans om zich verder te
ontwikkelen. Er zijn ook kansen om de natuur te versterken, bijvoorbeeld door het “rifeffect”,
waar op het harde substraat van de turbines allerlei soorten zich kunnen vestigen. Er zijn
mogelijkheden dit effect verder te versterken (gebruik van geschikt hardsubstraat), en herstel
verder te versnellen door introductie van soorten. Daarnaast heeft het Noordzeeakkoord
ruimte gegeven voor gebieden elders in de Noordzee waar de natuur zijn gang kan gaan.

Overzicht spelers

Ecologie| De wind op zee sector, overheid, en NGOs faciliteren kennisontwikkeling en
pilots en de belanghebbenden lijken grotendeels op een lijn te zitten

Belanghebbenden

Hoeveel wordt er
geïnvesteerd**?

Belangen en standpunten

De wind op zee sector ziet natuurschade als groot risico. Risico’s zijn ook juridisch. Indien beschermde
soorten onder druk komen te staan kan dit zelfs leiden tot vertraagde of gestopte ontwikkeling of operatie
van windparken. De sector ziet natuurversterking ook als mogelijkheid. De sector faciliteert studies, pilots, en
innovaties.

Natuur (NGOs)

NGO’s pleiten voor natuur waar verder niets gebeurd, maar dragen de energietransitie ook een warm hart
toe. NGOs sturen aan op mitigatie van schadelijke impact en eventuele compensatie voor schade. Ook wordt
er vol ingezet op het benutten van kansen in de windparken.

Rijksoverheid

De overheid zet, onder andere via het Wozep programma, in op verdere kennisontwikkeling en
ondersteuning van verscheidene initiatieven. Ook steunt de overheid natuurbescherming in de Noordzee (via
het Noordzeeakkoord) en wordt ecologie gezien als een ‘kritieke functie’ van de Noordzee.

Het thema is zeer belangrijk en raakt de dagelijkse praktijk

Het thema is van belang

Het thema is belangrijk en is een groot onderdeel van
beleidsvoering

Het thema is niet belangrijk
Het thema is niet relevant

©NewForesight | All rights reserved
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Zeer grote investeringen
Grote investeringen /
subsidies

Gemiddelde investeringen / subsidies
Gelimiteerde investeringen / subsidies
Geen investeringen
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Wind op Zee sector
(installatie, operatie,
en bekabeling)

3

*

Hoe belangrijk is
het thema
ecologie*?

Initiatieven

Ecologie| Er wordt veel onderzoek gedaan en er zijn meerdere initiatieven om te testen
hoe natuur verder kan worden versterkt in de windparken
Een greep uit bestaande studies en initiatieven
Programma De Rijke Noordzee1
De Rijke Noordzee is een programma van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Dit programma heeft
als doel natuurversterkende mogelijkheden van windparken optimaal te benutten. Het programma zet in
op verschillende testen en pilots voor natuurversterking, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van levende
riffen door bijvoorbeeld plaatsing van natuurlijk substraat en oesterkooien.

https://www.derijkenoordzee.nl/
Bouw van het Arkona offshore windpark in de Oostzee | Van Oord
https://www.gbmworks.com/

©NewForesight | All rights reserved
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1.
2.
3.

Wind op zee ecologisch programma (Wozep)4
Wozep is een centraal onderzoeksprogramma van de overheid. Het programma heeft als doel de
ecologische effecten van windparken op zee in kaart te brengen, waarbij er vooral naar de soorten
gekeken wordt die beschermd worden door Natuurbeschermingswet. Door vergroting van de kennisbasis
zal bij de voorbereiding van ieder nieuw windpark op zee met grotere zekerheid de ecologische effecten
voorspeld kunnen worden. Er wordt ook, met behulp van modellen, doorgerekend wat de ecologische
effecten zouden kunnen zijn in de toekomst bij grotere oppervlaktes windparken.

3

De eerste onderzoekslocatie van het programma De Rijke
Noordzee was in het offshore windpark Luchterduinen.
Samen met partners werd er geëxperimenteerd met de
plaatsing van oesterkooien om rifgroei te bevorderen1.

Beperken geluidsimpact van heien2,3
Het in de bodem slaan van de fundering (monopiles) op zee zorgt voor veel harde klappen onder water. Er
bestaan verscheidene technieken om het effect van geluidshinder te verminderen. Een oplossing is een
‘gordijn’ van luchtbellen of balonnen rondom de monopile. Dit verminderd de geluidsoverlast flink. Van
Oord heeft deze techniek gecombineerd met een “Hydro Sound Damper” waarmee de klap verder wordt
verzacht, en met akoestisch systeem waarbij bruinvissen tijdelijk op afstand worden gehouden2. Er wordt
ook geëxperimenteerd met nieuwe manieren van heien, waaronder het gebruik van een “jet gun”,
ontwikkeld door de TU Delft en GBM Works, waarbij de palen met minder (geluids)impact kunnen worden
geplaatst3.

Complexiteit en barrières

Ecologie| Er is een gebrek aan kennis over de impact van windparken en is er nog
innovatie nodig voor oplossingen, terwijl opschaling reeds plaatsvind
Verandering
binnen
organisatie

Verandering door
directe
samenwerking

Verandering door
samenwerking in
brede coalities

Verandering door
maatschappelijke
beweging
Huidige onzekerheden zitten met name in een gebrek
aan kennis en ervaring.

Simpel;
slechts actie
nodig
Geavanceerd;
extra
expertise
nodig

Gebrek aan kennis
Gebiedsontwikkeling in
onzekerheid
Gebrek aan oplossingen

Er is er nog geen visie is over natuurontwikkeling in de
Noordzee – Hoe ziet een gezonde Noordzee er uit? Waar
werken we naartoe? Welke kennis is nog nodig om een
goede visie te ontwikkelen?

Chaos;
oplossing
onbekend

Tegelijk is er wel bereidheid om aan risicomitigatie en
natuurversterking te doen, maar is er nog weinig bekend
over welke maatregelen goed werken.
©NewForesight | All rights reserved
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Daarnaast worden de windparken uitgerold terwijl
kennis nog moet worden ontwikkeld - Hoe kunnen de
wind op zee sector en de overheid het beste omgaan met
deze vooralsnog onbekende factoren en eventuele
negatieve en positieve bijeffecten?

3

Complex;
creatieve
aanpak nodig

Er is nog veel onduidelijkheid over de grootte en aard
van de problematiek zelf – Wat zijn de directe en
indirecte effecten van plaatsing van windturbines? Wat
voor effect hebben de windparken (in binnen en
buitenland) gezamenlijk? (Hoe) veranderen lucht- en
waterstromen en wat is het effect op vogels en zeeleven?
Hoe hangen deze componenten met elkaar samen?

Fases

Ecologie| De oplossingen zitten in fase 1, waarbij de urgentie er is, maar kennis
ontbreekt en oplossingen nog geïdentificeerd en getest moeten worden

1. Inception

2. Competitive
advantage

3. Pre-competitive
collaboration

Pilot projects &
Innovations

Competition

Pre-competitive
collaboration

Oplossingen zitten in fase 1 – daar is ruimte voor:
4. Institutionalization

Institutional
embedding

Pilots
natuurversterking
Ontwikkeling
technologiën
beperking
geluidshinder
NewForesight analysis

©NewForesight | All rights reserved
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Onderzoek &
monitoring
programma’s (Wozep)

3

Overzicht van een aantal huidige oplossingen en in welke fase ze zitten

• Opzetten van goede monitoring en evaluatie in de
windparken, in samenwerking met andere gebruikers
• Onderzoek om de grootte en aard van de problematiek
en mogelijkheden te duiden, zowel binnen windparken
als het effect van windparken gezamenlijk (ook
internationaal)
• Projecten en pilots om oplossingen te ontwikkelen en
te testen, waar mogelijk gebruik maken van
marktwerking en tendercriteria waar oplossingen
succesvol en schaalbaar worden (bijvoorbeeld
innovaties rondom beperking geluidshinder)
• Aankaarten van problematiek bij de verschillende
belanghebbenden.
• Leren van andere gebieden wat voor interventies,
projecten, en samenwerkingen impactvol zijn, en
aanhaken waar mogelijk

Aanbevelingen

Ecologie| TKI Wind op Zee kan kennisvergaring en pilots voor natuurversterking
ondersteunen. LNV moet zorgen voor een beleidsvisie ‘’gezonde Noordzee”
3
2

Ecologie
TKI Wind op Zee kan
kennisvergaring
faciliteren en pilots voor
natuurversterking
ondersteunen.
LNV moet zorgen voor
een beleidsvisie op een
‘’gezonde Noordzee’’, en
hoe deze gerealiseerd
kan worden met
betrokkenheid van alle
stakeholders.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• Innovaties t.b.v. medegebruik kunnen
worden meegenomen in
innovatieprogramma’s.

• Data verzameling / monitoring
natuurontwikkeling in samenwerking
met LNV.
• Faciliteren onderzoek naar
natuurversterking in windparken
• Realiseren innovaties, pilots, e.d. t.b.v.
natuurversterking

• Visie ontwikkeling op wat een ‘gezonde
Noordzee’ concreet betekent (LNV).
• Identificatie kennislacunes en oplossing
daarvan door onderzoeksprogramma’s
(zie ook Noordzeeakkoord) (LNV)

Anderen

3
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Overzicht problematiek

Emissieloos varen| Er komen veel emissies vrij bij het installeren en onderhouden van
windparken en er worden (inter)nationale afspraken gemaakt om deze tegen te gaan
Bij de installatie en operatie van windparken worden grote installatieschepen gebruikt.
Deze stoten veel CO2 en andere gassen (met name stikstof) uit. Ook worden er kleinere
schepen gebruikt voor onderhoud.

De Noorse schepenbouwer Ulstein heeft reeds meerdere schepen
ontwikkeld voor de wind op zee sector. De schepen worden ontwikkeld
om ook toekomstige ontwikkelingen omtrent waterstof aan te kunnen3.

Op mondiaal niveau is overeengekomen dat de totale absolute CO2-uitstoot van de
zeescheepvaart in 2050 maximaal 50 procent mag bedragen van het niveau in 2008. Ook
wordt er door Nederland en de EU geïnvesteerd in CO2 vrije installatie en operatie van
windparken1. Op termijn zouden afspraken gemaakt kunnen worden met windpark
operators als onderdeel van de Green Deal (zie initiativen pagina 42).
Er is veel innovatie nodig om deze doelstellingen te halen– kleinere schepen gaan
waarschijnlijk elektrisch varen, en waterstof kan worden ingezet voor grotere installatie
schepen. Dit betekent niet alleen dat de schepen moeten worden ontwikkeld, maar dat er
een nieuwe energie infrastructuur komen voor deze schepen (inclusief groene waterstof
productie), dat havens moeten veranderen, de bredere dienstverlening in de havens en
daarbuiten veranderd moet worden, en scholing voor scheepvaart en ingenieurs zich moet
ontwikkelen. Gezamenlijk vergt dit grote veranderingen voor de sector1.

Nederland Maritiem Land (2020) “Masterplan voor een emissieloze maritieme sector”
OECD International Transport Forum (2018) “Decarbonising Maritime Transport Pathways
to zero-carbon shipping by 2035”

©NewForesight | All rights reserved 3. Ulstein (2020) “Zero-emission turbine installation is today’s reality”
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1.
2.

4

Het verdienmodel voor deze veranderingen is vooralsnog slecht, maar toch zit er grote
beweging in de markt, mede door:
1. Mogelijke kostenbesparingen van brandstofgebruik;
2. Ambitieuze internationale doelen en verdragen en verwachtingen dat er meer zullen
volgen;
3. Sterk groeiende vraag vanuit producerende landen
4. Voorkomen van “stranded assets” gezien nieuwe schepen een lange levensduur
hebben en grote investeringen vergen2.

Overzicht spelers

Emissieloos varen| Veel en grote partijen zijn betrokken en investeren in oplossingen, er
zit wel verschil in geloof hoe snel dit te realiseren valt

Belanghebbenden

Hoe belangrijk is
het thema
emissieloos
varen*?

Hoeveel wordt er
geïnvesteerd**?

Belangen en standpunten

Wind op Zee sector
(Rederijen)

Rederijen willen meedoen met de ontwikkelingen en spelen een grote rol. Het bedrijfseconomisch model is
vooralsnog slecht, maar er wordt geïnvesteerd zowel door bedrijven zelf als in samenwerkingsverbanden.
Toekomstige concurrentiekracht wordt belangrijk geacht. Er zijn wél zorgen over uiteenlopende eisen tussen
landen (zowel binnen de EU als daarbuiten) waardoor er minder een ‘level playing field’ is en investeringen
een onzekere terugverdientijd / capaciteit hebben.

Schepenbouwers

Schepenbouwers zijn reeds aan het investeren in nieuwe technologieën, en de sector ziet een sterk
ontwikkelende vraag.

Kennisinstellingen

TNO, Wageningen Universiteit, Maritiem en Offshore dragen o.a. bij aan ontwikkelingen technologie.

Rijksoverheid

De overheid speelt een rol d.m.v. subsidie. Rijksoverheid geeft lange-termijn visie aan, en stuurt aan op
sterke positie Nederlandse industrie betreffende onder andere CO2 vrij varen.

Wind op Zee sector
(Energieinfrastructuur)

Deelname van bijv. Tennet is nodig om de energieinfrastructuur te ontwikkelen voor elektrische schepen.
Ook moet er een (groene) waterstof infrastructuur worden ontwikkeld.
4

Het thema is zeer belangrijk en raakt de dagelijkse praktijk

Het thema is van belang

Het thema is belangrijk en is een groot onderdeel van
beleidsvoering

Het thema is niet belangrijk
Het thema is niet relevant

©NewForesight | All rights reserved
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Zeer grote investeringen
Grote investeringen

Gemiddelde investeringen
Gelimiteerde investeringen
Geen investeringen
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*

Initiatieven

Emissieloos varen| De ontwikkelingen en investeringen in scheepsbouw gaan snel, en er
zijn veel initiatieven om deze ontwikkelingen verder te faciliteren
Een greep uit bestaande studies en initiatieven
Masterplan voor een emissieloze maritieme sector1
De maritieme sector gaat dertig emissieloze schepen en vijf retrofits in 2030 realiseren door een
investering van EUR 250 miljoen van de overheid (het groei en herstelfonds). Dit is in aanvulling op wat de
sector zelf investeert.
Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
KVNR, NMT en kennisinstellingen zetten zich ervoor in om in overleg met offshore installatiebedrijven,
Ministerie van EZK en IenW een innovatie-routekaart op te stellen. De betrokken Partijen in de Green Deal
treden daartoe dit jaar in overleg met de offshore windsector over de termijn waarop eisen voor
emissieloos varen in de voorwaarden voor vergunningen voor offshore windparken kunnen worden
opgenomen. Afspraken hierover worden te zijner tijd vastgelegd in een aanvulling op de Green Deal. De
offshore windsector zal dan als Partij toetreden tot de Green Deal.
Van Oord heeft opdracht gegeven voor een groene(re)
kabellegger om te gebruiken bij de installatie van
windparken. Het is een hybride schip dat op
biobrandstof kan varen, maar daarnaast zijn de
motoren ook zodanig ontworpen dat ze in de toekomst
geschikt kunnen worden gemaakt voor e-brandstoffen2.

©NewForesight | All rights reserved
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Neptune Energy (2020) “The world’s first offshore green hydrogen plant”

44

Emissieloos varen

Nederland Maritiem Land (2020) “Masterplan voor een emissieloze maritieme sector”
Van Oord (2020) “Van Oord bestelt groene kabellegger“
Ulstein (2020) “Zero-emission turbine installation is today’s reality”

PosHYdon waterstof pilot3
Het PosHYdon pilot project is een brede samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en industrie
(Nexstep, TNO, Gasunie, Eneco, DEME Offshore, NOGAT, and Noordgastransport). Het project heeft als
doel om offshore groene waterstof te produceren op een boorplatform, aangedreven door windenergie
van zee. Dit zou eventueel gebruikt kunnen worden voor op waterstof aangedreven schepen.

4

1.
2.
3.

Waterstof-aangedreven schepen2,3
Verscheidene schepenbouwers en reders hebben reeds waterstof aangedreven onderhouds en
installatieschepen ontwikkeld en in productie genomen (zie links, en pagina 42 voor voorbeelden)

Complexiteit en barrières

Emissieloos varen| Er is nog wel veel innovatie nodig, en er zijn verschillende
ontwikkelingen die tegelijk plaatsvinden en samen moeten komen
Verandering
binnen
organisatie

Verandering door
directe
samenwerking

Verandering door
samenwerking in
brede coalities

Verandering door
maatschappelijke
beweging
Er is nog zeer veel innovatie nodig, en er zijn
verschillende ontwikkelingen die tegelijk plaatsvinden
/ elkaar zouden versterken. Zo zou de ontwikkeling
van energieinfrastructuur voor boten de business
case voor ontwikkeling van de boten verbeteren, en
vice versa. Beiden vergen grote investeringen.

Simpel;
slechts actie
nodig
Geavanceerd;
extra
expertise
nodig

Het slechte
bedrijfseconomische model
Gebrek aan infrastructuur
Technische ontwikkelingen
en blokkades

Complex;
creatieve
aanpak nodig

Barrières zitten met name in:
1) Het slechte bedrijfseconomische model voor
reders en schepenbouwers
2) Gebrek aan infrastructuur / energielogistiek
3) Technische ontwikkelingen en blokkades
Brede coalities zijn nodig, gezien de vele aan elkaar
gelinkte benodigde innovaties. Er lijken echter weinig
tegengestelde belangen/geloof te zijn in de richting
en oplossingen en er is geloof in de toekomstige
business case door de relevante partijen.
4

Chaos;
oplossing
onbekend
45
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Fases

Emissieloos varen| Koplopers onderscheiden zich reeds door grote investeringen te
doen (fase 2); de infrastructuur er omheen moet nog meer ontwikkeld worden (fase 1)

1. Inception

Pilot projects &
Innovations

2. Competitive
advantage

3. Pre-competitive
collaboration

Competition

Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Institutional
embedding

Overzicht van een aantal huidige oplossingen en in welke fase ze zitten
Ontwikkeling
infrastructuur

Technische ontwikkeling
van schepen
Nieuwe verdienmodellen
en samenwerkingen

Oplossingen voor de ontwikkeling van infrastructuur
zitten in fase 1 – daar is ruimte voor:
• Projecten en pilots om oplossingen innovaties te
ontwikkelen en te testen, met name in bredere
samenwerkingen. Hier hoort systeemintegratie in
energie bij (groene waterstof productie en levering;
“stekkeren” voor schepen), maar ook veranderingen in
havens, de bredere dienstverlening in de havens en
daarbuiten, en scholing voor scheepvaart en
ingenieurs.

Oplossingen voor emissieloos varen (schepenbouw)
zitten in fase 2 – daar is ruimte voor:
• Beleidsbarrières wegnemen en subsidies voor
technische ontwikkelingen
• Duidelijke (Europese, nationale) eisen en visie en
beloningen voor voortrekkers in bijv.
tendervoorwaarden en andere marktgedreven
beloningen om zo het verdienmodel te borgen.

4
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NewForesight analysis

Aanbevelingen

Emissieloos varen| TKI Wind op Zee kan in samenwerking met TKI Maritiem
innovatieprogramma’s opzetten. De overheid moet prikkels voor CO2-vrij varen invoeren
4

Emissieloos varen
TKI Wind op Zee kan in
samenwerking met TKI
Maritiem
innovatieprogramma’s
voor emissieloos varen
binnen en naar
windparken op zee
opzetten. De overheid
moet prikkels voor CO2vrij varen invoeren,
idealiter op Europees
niveau.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• TKI Wind op Zee kan in samenwerking
met TKI Maritiem en RWS
innovatieprogramma’s en pilots
opzetten.

• Sector zet zich eerst in voor uitvoeren
pilots met CO2 vrij varen, daarna voor
structurele invoering van CO2 vrij varen.
• Beginnen met kleinere CO2 vrije
schepen, daarna de grotere

• Eisen t.a.v. CO2 vrij varen kunnen in
beoordelingscriteria in tenders voor
windparken opgenomen, in later
stadium gevolgd door verplichtstelling.
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart CO2 vrij varen in
windparken’’.
• Daarbij lering trekken uit ervaringen van
bijv. Rijkswaterstaat met soortgelijke
vraagstukken.

Anderen

4

47

Emissieloos varen

©NewForesight | All rights reserved

Overzicht problematiek

Materiaalherkomst| Er zijn verschillende waardeketens in winning en productie van
windturbines, elk met hun eigen problematiek en dynamiek
De komende decennia zal Nederland steeds meer inzetten op windenergie op
zee. De turbines zullen groter en groter worden. Dit zal leiden tot grotere
vraag naar de materialen die nodig zijn om de turbines te produceren. De
turbines kunnen elk meer dan 140,000 kilo aan materiaal gebruiken. De
waardeketens van deze materialen zijn vaak ontransparant en hebben te
kampen met verscheidene sociale en milieuproblemen1.

Overzicht van gebruik van metalen in wind turbines 1

• Staal: 84-89% van de turbines bestaat uit staal. De waardeketen van
ijzererts, de grondstof van staal, is ontransparant met onbekende
leveranciers en duurzaamheidsproblemen (zowel wat betreft milieu als
werkcondities, inkomen, etc.). Daarnaast komt er veel CO2 vrij in
staalproductie, en zijn er verscheidene andere sociale en milieu gerelateerde
duurzaamheidsproblemen (bijv. fijnstof, mensenrechten in China). Er wordt
ook zeer veel staal hergebruikt, wat een eigen waardeketen betreft.
• Critical metals worden bijvoorbeeld gebruikt in de generatoren die beweging
omzetten in energie, en aanverwante processen (zie rechts). De meeste van
deze waardeketens zijn transparanter. Het is duidelijk wie de leveranciers zijn
voor productie. Er zijn meerdere (bekende) mensenrechten en
milieuproblemen in deze waardeketens3,4. Deze markt groeit zeer snel.

Somo (2018) “Human rights in wind turbine supply chains”.
IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris
©NewForesight | All rights reserved 4.
Metabolic (2018) “Metal demand for renewable electricity generation in The Netherlands”
5. https://www.imvoconvenanten.nl/nl/windenergie/nieuws/windenergiesector-streeft-overeenkomst
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De UN Guiding Principles on Business and Human Rights geven richting aan
bedrijven en landen betreffende hun verantwoordelijkheden in het oplossen
van dergelijke problemen. De windsector is op dit moment in gesprek over hoe
deze vorm te geven in een convenant-traject5.

Overzicht spelers

Materiaalherkomst| De problematiek wordt erkend in de sector, en eerste stappen
worden genomen, maar vooralsnog is de rol van de sector beperkt

Belanghebbenden

Hoeveel wordt er
samengewerkt
met de Wind op
Zee sector**?

Belangen en standpunten

Windturbine
producenten

Het probleem wordt erkend. Eerste stappen worden momenteel gezet d.m.v. een convenant. Het
ambitieniveau is nog niet bekend. Het is een relatief nieuw onderwerp voor de sector. De invloed die de
sector kan uitoefenen wordt klein geacht.

Staalproducenten en
mijn exploitanten
(productielanden)

Er is een grote afstand tussen landen waar grondstoffen vandaan komen en bedrijven die ze produceren, met
de wind op zee sector. Deze zijn ook nog geen onderdeel van gesprekken (bijvoorbeeld in het convenant),
projecten, of studies.

Rijksoverheid / EU

De Nederlandse overheid en de EU onderschrijven de UN Guiding Principles on Business and Human Rights
en de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and
High-Risk Areas. Dit heeft geleid tot wetgeving op Europees niveau, onder andere in de EU Conflict Minerals
Regulation.

NGOs

Er is beginnende aandacht voor het probleem, het gaat hier met name nog om rapporten en enkele
nieuwsartikelen waar het onder de aandacht wordt gebracht. Met name het rapport van SOMO is relevant
voor de (Nederlandse) sector.

Andere gebruikers /
sectoren

Naast de wind op zee sector zijn er andere sectoren die te maken hebben met deze problematiek en vaak
verder zijn in hun aanpak. Elk van deze sectoren heeft eigen programma’s en initiatieven. Enkele
voorbeelden zijn de Extractive Industries Transparency Initiative en de Responsible Minerals Initiative

Het thema is van belang

Het thema is belangrijk en is een groot onderdeel van
beleidsvoering

Het thema is niet belangrijk
Het thema is niet relevant

©NewForesight | All rights reserved

**

Nauwe samenwerking met
gezamenlijke aanpak
Nauwe samenwerking

Gemiddelde samenwerking (projecten)
Beperkte samenwerking
Niet/nauwelijks
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Het thema is zeer belangrijk en raakt de dagelijkse praktijk

5

*

Hoe belangrijk is
het thema
materiaalherkomst*?

Initiatieven

Materiaalherkomst| Er is een roep om transparantie, maar er zijn nog slechts beperkte
initiatieven vanuit de industrie om problemen in kaart te brengen en op te lossen
Een greep uit bestaande studies en initiatieven
SOMO studie
SOMO heeft samen met Leiden Universiteit een studie uitgevoerd om grofweg de
waardeketens in kaart te brengen en voorbeelden te geven van mensenrechten problemen
in de ketens. Deze wordt breed gedeeld in de sector. SOMO is ook onderdeel van de
gesprekken om het convenant vorm te geven.
Church & Crawford (2020) Minerals and the Metals for the Energy Transition: Exploring
the Conflict Implications for Mineral-Rich, Fragile States
SOMO (2018) Human Rights in Wind Turbine Supply Chains
IEA (2021) The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions
IMVO Convenant2
De windsector is op dit moment in gesprek over een convenant met als doel het
identificeren, voorkomen en aanpakken van risico's voor mens en milieu in de gehele
toeleveringsketen van de windindustrie en van risico's in verband met de winning van
grondstoffen voor windturbines door de ontmanteling van windparken. Hier worden de UN
Guiding Principles on Business and Human Rights als uitgangspunt genomen.

Somo (2020) “Human rights in wind turbine supply chains”.
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/windenergie/nieuws/windenergiesector-streeft-overeenkomst ©NewForesight

| All rights reserved
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1.
2.

Circulaire Maakindustrie
Er zijn verscheidene initiatieven om circulariteit te bevorderen (zie hoofdstuk circulair) en
dit wordt gezien als een mogelijke richting om de vraag naar staal en critical metals te
verminderen.

5

Uit onderzoek van SOMO blijkt dat de metalen die gebruikt worden
wereldwijd worden geproduceerd, met een grote concentratie in China,
Australië, en Zuid-Amerikaanse landen1.

Complexiteit en barrières

Materiaalherkomst| Er zijn nog veel onduidelijkheden in de sector, over de
problematiek, verantwoordelijkheden, én oplossingsrichtingen
Verandering
binnen
organisatie

Verandering door
directe
samenwerking

Verandering door
samenwerking in
brede coalities

Simpel;
slechts actie
nodig

De wind op zee sector erkent dat er problemen zijn in
verschillende waardeketens en is bereid hier over mee te
denken. Er wordt op dit moment gepraat over een
convenant door de sector en overheid. De auteurs hebben
geen inzicht in dit proces. Hier zullen de volgende thema’s
aan bod moeten komen:

Geavanceerd;
extra
expertise
nodig
Complex;
creatieve
aanpak nodig

Verandering door
maatschappelijke
beweging

Transparantie &
probleem definitie
Verantwoordelijkheden
Oplossingsrichtingen

Waar komen materialen precies vandaan? Wat zijn de
problemen in deze waardeketens? Wie zijn de spelers? En
wat gebeurt er al? Waar ligt handelingsperspectief voor de
sector? Welke rol kan gepakt worden in grote, internationale
ketens als staal? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? In
hoeverre zit de oplossing in het verschuiven en verminderen
van de vraag naar materialen; en/of in programma’s om de
problematiek direct en lokaal aan te pakken?
5
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Chaos;
oplossing
onbekend

Fases

Materiaalherkomst| De oplossingen zitten aan het begin van fase 1, waarbij urgentie
zich aan begint te dienen, maar oplossingen nog geïdentificeerd en getest worden

1. Inception

2. Competitive
advantage

3. Pre-competitive
collaboration

Pilot projects &
Innovations

Competition

Pre-competitive
collaboration

4. Institutionalization

Oplossingen voor het aanpakken van problemen in de
waardeketens van staal en kritieke metalen zitten fase 0
/ begin van fase 1 – daar is ruimte voor::
• Onderzoek om de grootte en aard van de
problematiek te duiden en transparantie in de keten te
bevorderen.
• (Gezamenlijke) projecten en pilots om oplossingen en
beleid te ontwikkelen en te testen.
• Leren van andere sectoren wat voor interventies,
projecten, en samenwerkingen impactvol zijn, en
aanhaken waar mogelijk.

Institutional
embedding

Overzicht van een aantal huidige oplossingen en in welke fase ze zitten
Onderzoek (‘facts and
figures’)
Aankaarten van
problematiek door
NGOs en media
5
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Convenant

Aanbevelingen

Materiaalherkomst| TKI Wind op Zee kan een rol spelen in stimuleren onderzoek naar
alternatieve materialen die relevant zijn voor de hele energietransitie
5

Materiaalherkomst
TKI Wind op Zee kan een
rol spelen in stimuleren
onderzoek naar
alternatieve materialen
die relevant zijn voor de
hele energietransitie.

TKI Wind op Zee

Wind op Zee sector

Overheden

• Bevorderen dat Topsector-breed
onderzoek naar alternatieve materialen
voor kritische materialen voor
energietransitie wordt opgezet.

• Sector zet zich in voor terugdringen
• Eisen t.a.v. materialen kunnen in
gebruik kritische materialen.
beoordelingscriteria in tenders voor
• Sector zet zich in voor committering aan
windparken opgenomen, in later
SER-convenant
stadium gevolgd door verplichtstelling.
• Daarvoor is nodig visie op welke termijn
en op welke wijze deze criteria en
verplichtingen kunnen worden
ingevoerd. Dit kan worden neergelegd in
‘’routekaart materialen in windparken’’
(zie ook onder circulariteit).
• Bevorderen dat Topsector-breed
onderzoek naar alternatieve materialen
voor kritische materialen voor
energietransitie wordt opgezet.

Anderen

5
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