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Deze verkenning is uitgevoerd door Chris Westra, in opdracht van de VET-partners
om de potentie van de offshore wind voor regio Rotterdam in beeld te brengen.
De verkenning is onderdeel van het project Versnellen Economische Transitie (VET),
een initiatief van gemeente Rotterdam om samen met haar partners Havenbedrijf
Rotterdam, InnovationQuarter, Deltalinqs, Rotterdam Partners, iTanks en Clean Tech
Delta initiatieven van bedrijven en ondernemers te versnellen. Het gaat om
initiatieven in de regio die bijdragen aan de transitie naar de ‘nieuwe economie’,
bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie.
Voor meer informatie over VET: versnelmijnproject.nl
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1. INLEIDING
Door de bouw van de eerste windturbineparken
op de Noordzee, aan het begin van deze eeuw,
is de toepassing van offshore Windenergie “echt”
van start gegaan. Het milieu- en klimaatbeleid
(COP21) is wereldwijd de drijvende kracht achter
deze ontwikkeling; de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Windenergie op zee zal
een grote bijdrage moeten leveren aan onze
toekomstige energievoorziening. Landen rondom
de Noordzee zijn actief en hebben ambitieuze
plannen. In de ruimtelijke plannen van de
Nederlandse overheid is er ruimte voor meer dan
6000 MW op de Noordzee aangewezen voor
windenergie. Groot Brittannië, Duitsland hebben
ook grote ambities, en landen als Denemarken,
België en Frankrijk spelen hun partij mee.
De toepassing van offshore windenergie maakt
een gemiddelde groei door van ongeveer 22%
per jaar (EWEA). Momenteel staat er zo’n 10
GW aan opgesteld offshore vermogen en dat zal
groeien tot 45 GW in 2021. Windturbineparken
worden groter (> 600 MW) en steeds verder op
zee geplaatst. Bouwen, onderhoud en het
vervangen van bestaande windturbineparken
blijven nog tot ver in deze eeuw belangrijke
economische activiteiten.
De verwachting is dat in 2030 meer dan 8% van
de Europese stroom wordt opgewekt door
offshore windturbineparken. In de komende vijf
jaren zal Nederland voor minimaal 3500 MW
aan nieuwe offshore windturbineparken
ontwikkelen. Het offshore vermogen groeit
daarmee van 230 MW nu tot 4500 MW,
inclusief het windturbinepark Gemini dat nu in
aanbouw is. Het opwekken van elektriciteit, gaat
een nieuw tijdperk in.

Nederlandse bedrijven spelen op allerlei
gebieden een belangrijke rol in deze
ontwikkeling. Veel van die bedrijven zijn
gevestigd in de regio Rotterdam. Niet alleen de
bouw maar ook de exploitatie en onderhoud van
de windturbineparken brengen nieuwe
economische activiteiten met zich mee die
minimaal de komende 50 jaar een rol spelen. Tot
2020 zal er alleen al in Nederlandse offshore
windturbineparken meer dan 20 miljard euro
worden geïnvesteerd.
In de regio Rotterdam zijn bedrijven als van
Oord, Royal IHC, Gusto MSC, Heerema, Jumbo,
Seaway Heavy Lifting, Vuyk Rotterdam, Keppel
Verolme ,Volker Stevin International (VBMS),
Ampelmann en kennis-organisaties zoals
Deltares, TNO, TU Delft, al actief betrokken bij
de ontwikkelingen van windenergie op zee. Een
ontwikkeling die een positieve uitwerking heeft
op de werkgelegenheid in de regio, en daarmee
op de regionale economie. Rotterdam heeft de
kans zich te ontwikkelen als de “offshore wind
energy valley” van de wereld.
In deze verkenning werken we toe naar de
Rotterdamse kansen in offshore wind. De regio
Rotterdam heeft namelijk een sterke
uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen
op de internationale markt van offshore
windenergie.

Een windturbinepark op zee, bestaat uit tientallen
windturbines waarvan de opgewekte elektriciteit
geleverd wordt aan een transformator station op zee,
die is verbonden met het landelijke hoogspanningsnet.
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2. OFFSHORE WIND IN
EUROPEES PERSPECTIEF
De Europese doelstelling, is net als de Nederlandse, om in 2050 alle energie duurzaam op te
wekken. Tot die tijd zijn er tussentijdse doelstellingen gedefinieerd voor 2020 en 2030 om
de doelstelling van 2050 te kunnen halen. De
Europese doelstelling voor 2020 is dat de
Europese-lidstaten zich committeren aan: 20%
minder CO2-uitstoot, 20% minder energiegebruik
en 20% energie uit hernieuwbare bronnen.
Voor de middellange termijn is windenergie, en
offshore windenergie in het bijzonder, de
belangrijkste duurzame energiebron voor Europa.
De meeste plannen voor windenergie op zee
hebben betrekking op projecten in de Noordzee,
gevolgd door de Oostzee, de Ierse Zee,
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

De offshore windenergiemarkt in Noord Europa
zal gestaag doorgroeien. De Europese
Windenergie Associatie (EWEA) voorziet een
gemiddelde jaarlijkse toename van ruim 3.000
MW in de periode tot 2020. In de daarop
volgende 10 jaar neemt het vermogen met
gemiddeld ruim 10.000 MW per jaar toe. Dit
resulteert in 150.000 MW in 2030.
Het potentieel van windenergie op de Noordzee
is immens. Op de Noordzee kan jaarlijks meer
energie gewonnen worden dan we aan olie
importeren uit het Midden Oosten.

De ambities van windenergie op de Noordzee voor 2030, van de omringende landen (bron: EWEA).
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3. HET NEDERLANDSE OFFSHORE
WINDENERGIEBELEID
Nederland werkt aan een duurzame, betrouwbare energievoorziening die voor iedereen
betaalbaar is. De transitie naar hernieuwbare
energie is van groot belang met het oog op het
klimaat, het milieu, de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en om minder
afhankelijk te zijn van internationale
energieleveranciers.
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil
een beheerste en gelijkmatige ontwikkeling van
offshore windenergie, waarin kostenreductie van
zo’n 40%, een belangrijke rol speelt. Het
Nederlandse continentale plat biedt een groot
potentieel van meer dan 20.000 MW aan
geschikte bouwlocaties voor windturbineparken.
Diverse studies en analyses wijzen uit dat
offshore windenergie in de nabije toekomst kan
concurreren met fossiele energie. Daarvoor is een
goede samenwerking tussen markt en overheid
nodig. De overheid moet zorgen voor een
consistent en consequent beleid, dat het bedrijfsleven ervaart als een stabiel investeringsklimaat.
De eerste twee Nederlandse windturbineparken
zijn in 2007 (het “Offshore windpark Egmond
aan Zee”) en in 2008 (Prinses Amaliawindpark)
in gebruik werden genomen. Daarmee kwam het
geïnstalleerde vermogen op 228 MW. Na veel
beleidsontwikkelingen en beslissingen werd het
windturbinepark Luchterduinen (129 MW) in
2015 gebouwd en in gebruik genomen. In het
zelfde jaar werd ook gestart met de bouw van
het 600 MW grote windturbinepark Gemini
boven Schiermonnikoog. Dat in 2016 in gebruik
zal worden genomen. Daarmee zijn dan de
eerste twee ronden van de ontwikkeling van wind
op zee afgesloten.
Nationaal Energieakkoord
In het Nationaal Energieakkoord is met meer dan
40 partijen afgesproken dat 16% van de energie
in 2023 duurzaam moet worden opgewekt.
Afgesproken is dat windenergie op zee in 2023
in totaal 4.450 MW elektriciteit moet leveren. Dat
betekent ruim 3.450 MW meer dan er na
voltooiing van Gemini in zee staat. In het kader
van het Energieakkoord is afgesproken dat de
overheid zorgt voor een robuust wettelijk kader

om de afgesproken doelstelling voor windenergie
op zee te realiseren. Om dit nieuwe systeem te
kunnen uitvoeren, is in overleg met de windsector
de wet “Windenergie op zee” ontwikkeld. Deze
wet maakt het mogelijk dat het Rijk de regie
neemt op de ruimtelijke inpassing van
windenergie en een zorgvuldige belangenafweging kan maken op de Noordzee. Het
systeem moet zorgen voor een efficiënt
ruimtegebruik, kostenreductie en een versnelling
van de uitrol van windenergie op zee. Binnen
aangewezen gebieden neemt het Rijk
zogenoemde kavelbesluiten, waarin de locatie
specifieke voorwaarden voor de bouw van een
windpark op die kavel zijn vastgelegd. Tijdens
het opstellen van een kavelbesluit onderzoekt het
Rijk tevens de opbouw van de betreffende kavel
en de bodem, de heersende windsnelheden en
de watergegevens in de kavel. Deze
onderzoeken vormen met het kavelbesluit
belangrijke informatie waarop marktpartijen via
een subsidietender hun bieding kunnen baseren.
Ruimtelijk beleid
In september 2014 heeft het kabinet drie
gebieden aangewezen waar de komende jaren
windturbineparken op zee kunnen worden
ontwikkeld: voor de kust van Zeeland (Borssele),
Noord-Holland en Zuid-Holland. De uitgifte van
kavels waar initiatiefnemers windturbineparken
kunnen bouwen is gekoppeld aan de subsidieverlening en verloopt via tenders, met de laagste
prijs als belangrijkste criterium. Degene met het
beste bod krijgt vervolgens het exclusieve recht
om binnen de kavel een windturbinepark te
bouwen. Voor het traject dat is afgesproken in
het akkoord is een subsidiebedrag gereserveerd
van 20 miljard euro.
In 2016 worden de tenders voor het ontwikkelen
van windturbineparken op de locatie “Borssele”
geopend. Daarna volgen vanaf 2017 tenders
voor windturbineparken voor de Zuid-Hollandse
en Noord-Hollandse kust. Het kabinet wijst dus
de locaties aan. Het is aan de markt om de
windturbineparken daadwerkelijk te realiseren.
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De planning voor de realisatie van de afspraken
ziet er als volgt uit:
2016: 2 x 350 = 700 MW Borssele
(dit was voor 2015 voorzien, maar is vertraagd)
2016: 2 x 350 = 700 MW Borssele
2017: 2 x 350 = 700 MW Zuid-Holland
2018: 2 x 350 = 700 MW Zuid-Holland
2019: 2 x 350 = 700 MW Noord-Holland
De ministeries van Economische Zaken (EZ) en
van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) en
Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS) werken
samen aan het realiseren van de doelstelling in
het programma Windenergie op Zee. Bij de
ontwikkeling van dit beleid is rekening gehouden
met andere functies op de Noordzee zoals,
afstanden tussen scheepvaartroutes, offshore
platforms en windturbineparken en ‘doorvaart en
medegebruik’.

De Nederlandse windturbineparken in bedrijf en in ontwikkeling (bron: Noordzeeloket.nl).
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4. HAVENS
Voor de assemblage van windturbines, het laden
en het uiteindelijke vervoer naar de locatie op
zee, zijn havens van groot belang. Gezien de
toenemende grootte van de turbines die op zee
geplaatst worden, zal de windindustrie steeds
meer watergebonden worden. Vervoer over de
weg van rotorbladen van 60 meter en meer
wordt zeer problematisch. Ontwikkelaars van
windenergieprojecten zoeken daarom havens met
een open verbinding met zee en met voldoende
ruimte voor opslag, assemblage en kadelengte
voor installatieschepen en overslag. De ervaring
met de installatie van de Nederlandse parken
heeft geleerd dat voor de bouw van een
vermogen van 500 MW gedurende een jaar 100
tot 200 meter kadelengte en 4 tot 8 hectare
opslagterrein nodig is.

Rondom het zuidelijk deel van de Noordzee
liggen havens van Denemarken, Duitsland,
Nederland, België en Engeland. Daar zijn er
maar enkele geschikt gebleken voor de bouw
van windturbineparken. De havens die op het
terrein of in het achterland een maakindustrie
hebben, zoals de Deense haven Esbjerg met in
het achterland zijn goed af. In Esbjerg worden
windturbine-gondels en rotorbladen uit de
fabrieken van de marktleiders Siemens en Vestas
verscheept. Niet alleen naar offshore projecten
maar ook naar windenergieprojecten op land.
In het rapport: “UK Ports for the Offshore Wind
Industry: Time to Act “ uit 2009 staan de havens
die men toen als belangrijk aanmerkte voor de
ontwikkeling van offshore wind. Zes jaar later

Overzicht van de ‘offshore wind’ havens in Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Engeland.
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zijn er toch belangrijke verschuivingen
opgetreden. Oostende ontbreekt en IJmuiden
wordt op de plaats van Rotterdam gesitueerd.
In Denemarken is Esbjerg de belangrijkste haven
voor de offshore windenergie. Cuxhaven heeft de
laatste jaren en enorme groei doorgemaakt door
zijn uitstekende ligging aan de Elbe en met de
staalconstructie bedrijf Ambou, fabrikant van
torens en fundaties. Bremerhaven dat een tijdlang
als de show case werd gezien voor havenontwikkeling in relatie met windenergie op zee,
blijft achter. Dat heeft te maken met de zwakke
positie van de Duitse windturbine industrie en
failliete funderingsindustrie in Bremerhaven.
Verder kan worden opgemerkt dat de haventerreinen voor de offshore windenergie allemaal
achter sluizen liggen. De kadeterreinen van
Bremerhaven met een directe open verbinding
met zee zijn voorbehouden voor container
overslag. De laatste jaren is een samenwerkingsverband ontstaan “The Power Hub Offshore
Wind Region: Bremen, Bremerhaven - Cuxhaven Cuxland - Norderham – Wesermarsch; Centre of
the offshore wind energy industry”. Ze afficheren
zich met punten als:
• goed georganiseerd regionaal netwerk van
fabrikanten, toeleveranciers, onderzoek- en
kennis organisatie, dienstverleners
• snelle open verbinding met de zee en op maat
gemaakte haven infrastructuur voor de offshore
wind industrie
• voldoende ruimte voor industriële uitbreidingen
en goede transport ontsluitingen
• goede innovatie mogelijkheden door een
uniek netwerk van onderzoeksinstellingen
• beschikbaarheid van goed en gekwalificeerd
personeel.
In Nederland heeft Eemshaven slim ingespeeld
op de behoefte aan ruimte, waterdiepte en
stevige kades. De haven werd en wordt gebruikt
voor pre-assemblage van windturbines voor
Duitse windturbineparken en is momenteel ook
volop in gebruik voor de aanleg van het vierde
Nederlandse windturbinepark ‘Gemini”. In de
eerder genoemde analyse van 2009 werd
Eemshaven niet gezien als haven voor offshore
wind, terwijl Eemshaven uitbreidt voor de
onderhoudsschepen en werkt aan een helihaven.
Eemshaven heeft vooral een logistieke functie en
heeft geen maakindustrie.

In Nederland zijn verder de havens van IJmuiden
en Vlissingen van belang. IJmuiden vanwege de
bouw (pre-assemblage) van de eerste twee
Nederlandse windturbineparken en het
onderhoud daarvan. Daarnaast heeft IJmuiden
een graantje meegepikt van de bouw van
Luchterduinen. Vanuit IJmuiden zal de komende
20 jaar de drie projecten worden onderhouden.
De haven van Vlissingen is vanwege de
beschikbare ruimte de opslagplaats voor de
funderingen (monopalen en transitiestukken) die
in Roermond (SIF) en in Hoboken (Smulders)
worden gemaakt. Hier vandaan werden en
worden de funderingen naar andere havens
verscheept of direct naar de bouwplaatsen op
zee getransporteerd. Vlissingen heeft daarnaast
ook staalconstructiebedrijven zoals Heerema en
VDS die werken voor offshore wind projecten.
De Belgische haven Oostende speelt een rol voor
de Belgische projecten.
In het Verenigd Koninkrijk is Great Yarmouth een
geschikte haven, echter met beperkte ruimte.
Verder langs de Oostkust van Engeland zijn de
havens van Hull aan de Humber van belang.
Hier gaat Siemens een fabriek bouwen. Het is
een keuze die door Britse politiek is
afgedwongen in verband met de eis van “local
content”, die werkgelegenheid moet genereren
van de projecten. Alleen dan kan op voldoende
draagvlak vanuit de politiek gerekend worden
voor de verdere uitrol van offshore windenergie
in het Verenigd Koninkrijk. Hull is een serieuze
concurrent voor de Nederlandse havens door de
beschikbaarheid van ruimte en de gunstige
ligging voor de grote projecten zoals de
Doggerbank verder op zee.
Het Schotse Aberdeen is een thuishaven voor
vele supply schepen voor de olie en gasindustrie,
maar heeft net als Den Helder zeer beperkte vrije
ruimte voor opslag en assemblage.
Ruimte, faciliteiten en een open verbinding met
de zee is voor ontwikkelaars van windturbineparken belangrijk, maar ook voor bedrijven die
zich willen vestigen. In verband met het steeds
groter worden van de turbines en installaties is
de maakindustrie ook op zoek naar vestigingsruimten in havengebieden met voldoende
omvang, waterdiepte en stevige kades.
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Het Britse ministerie van Energie heeft een
overzicht laten maken van UK havens die als
potentiële kandidaten voor de grootschalige inzet
van windenergie op zee kunnen fungeren. Men
stelt in dit rapport ondersteuning voor aan
fabrikanten van windturbine installaties en
ontwikkelaars die activiteiten willen starten in
deze gebieden. In Groot Yarmouth en in Hull
ondersteunt men de ontwikkeling van de
haveninfrastructuur en diensten om de offshore
windenergie te faciliteren.
De Nederlandse havens Vlissingen, Rotterdam,
IJmuiden/ Amsterdam en Eemshaven zijn
geschikte havens met voldoende ruimte voor
zowel bouw als onderhoud van offshore
projecten en kunnen een rol spelen bij de bouw
en ontmanteling van windturbineparken.

windparken onderhouden vanaf het Deense
eiland Rømø, het eiland Helgoland en vanuit
Eemshaven. In Engeland werd “Wells Harbour”
aangelegd voor de onderhoudsschepen voor
windturbinepark “Sheringham Shoal”.
Ramsgate is ook een echte onderhoudshaven.
Met de bouw van een hal en kantoor van MHI
Vestas Offshore Wind The Netherlands BV, kan
IJmuiden rekenen op werkgelegenheid voor het
onderhoud van de eerste drie Nederlandse
projecten, voor de komende 20 jaar. De
activiteiten die samenhangen met het dagelijks
onderhoud is voor de Regio Rotterdam minder
interessant. Maar door de ontwikkelingen van
service verleners kunnen grote onderhoudscampagnes in de toekomst heel goed ook vanuit
Rotterdam plaats vinden.

Als het gaat om onderhoud worden er andere
eisen gesteld aan de havens. Voor de
zogenaamde “Crew-vessels”, de snelle relatief
kleine schepen die de technici naar de turbines
op zee brengen, zijn geen grote diepe havens
noodzakelijk. Bepalend is de vaartijd tussen de
haven en de projecten. Zo worden de Duitse

De groene toekomst: een artist's impression van de Able Marine Energy Park aan de oever van de Humber (bron: www.hulldailymail.co.uk).
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5. WERKGELEGENHEID
De Europese Wind Energy Associatie (EWEA)
verwacht dat er in 2030 in totaal 150.000 MW
aan offshore windenergie in Europese wateren
staat. Dit resulteert volgens deze branche
vereniging in een werkgelegenheid van ongeveer
215.000 banen.
Voor Nederland is vooral het zuidelijk deel van
de Noordzee van belang. Daar zal in 2030
ongeveer 44.000 MW geplaatst zijn. De
geschatte bijdragen van het Verenigd Koninkrijk
( 15 GW), België (2 GW), Duitsland (17 GW) en
Nederland (6 GW). Dit is 44 GW en is minder
dan de dan het EWEA scenario. De schatting is
gebaseerd op een door de politiek
getemporiseerde ontwikkeling in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk.
Het EWEA-rapport “Wind at Work” uit 2009,
geeft inzicht in de werkgelegenheidseffecten van
offshore windindustrie. Op basis van
gerealiseerde windturbineparken leidt zij af dat
iedere megawatt geïnstalleerd windvermogen
tijdens de productie- en bouwfase aan 10 fte
direct en 5 fte indirect werkgelegenheid biedt.
Voor de onderhoudsfase bedraagt dit cijfer 0,4
fte per megawatt per jaar. De werkgelegenheid
door onderhoud groeit dus met het aantal op zee
geplaatste windturbines.

De groei in de Noordzee naar ongeveer 40.000
MW windenergie in 2030 kan resulteren in
ongeveer nieuwe 25.000 arbeidsplaatsen in
Nederland. In figuur is te zien dat onderhoud en
beheer geleidelijk een steeds belangrijker deel
van de totale werkgelegenheid vormen. Daarbij
moet wel bedacht worden dat offshore
windturbines groter en beter (betrouwbaarder)
zullen worden en dat dat tot een daling van de
onderhoudswerkzaamheden per geïnstalleerde
MW zal leiden. Een veilige aanname is dat de
Nederlandse werkgelegenheid tussen 15.000 en
25.000 fte zal liggen.
Opgemerkt dient te worden dat de windturbineparken na een levensduur van 15 tot 20 jaar
vernieuwd zullen worden. Vanaf het moment dat
ongeveer 15.000 MW geïnstalleerd is, moeten
de eerste parken vervangen worden, waardoor
er een vervangingsmarkt met structurele
werkgelegenheid ontstaat. Een continue workflow
vergelijkbaar met een glazenwasser van een
groot gebouw die ook nooit klaar is.

De werkgelegenheidsontwikkeling van offshore windenergie voor Nederland (bron: “Offshore windenergie Energy Valley, Kansen voor het
Noorden van Nederland” februari 2010).
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6. BEDRIJVEN
In de Rotterdamse regio zijn veel bedrijven actief
op de offshore windmarkt. Veel van deze
bedrijven hebben al een positie in de
internationale offshore windenergiemarkt weten te
bemachtigen. In alle segmenten van de
waardeketen zijn Nederlandse bedrijven
vertegenwoordigd (zie abeelding hieronder).
Op dit moment zijn zo’n 200 Nederlandse
bedrijven direct of indirect betrokken bij offshore
windenergie. Binnen deze (vaak grotere)
organisaties wordt werk geboden aan ruim 2000
personen. Het zwaartepunt van zowel het aantal
bedrijven als het aantal werkzame personen in
de branche ligt in de regio Rotterdam.

De troeven van de NL industrie zijn:
• Veel ervaring in offshore technologie en
marine operations (offshore olie en gas)
• Veel kennis op het gebied van windenergie,
energie technologie en waterbouw
(TU’s, TNO, ECN, Marin, Deltares)
• Veel geleerd van windenergie en waterbouw
in praktijk en laboratorium (grote bijdrage van
Nederlandse bedrijven aan buitenlandse
projecten)
• Een solide overheidsbeleid (goede thuismarkt
voor de middellange termijn).

Vertegenwoordiging van Nederlandse bedrijven in de waardeketen van offshore wind.
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7. TRAINING EN OPLEIDINGEN
Versterken en investeren in opleidingscapaciteit
gericht op offshore wind in samenwerking met het
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven ziet vaak de
beschikbaarheid van goed opgeleid personeel
als een belangrijke vestigingsvoorwaarde.
Bestaande offshore opleidingen zijn er vooral
voor de olie- en gasindustrie. Nieuw zijn
specifieke offshore windenergie opleidingen
vooral op MBO en HBO niveau.
• Bedrijven zien op korte termijn behoefte
ontstaan aan medewerkers die geschoold zijn
op het gebied van offshore windenergie;
• De nadruk zal qua volume vooral liggen bij
het opleiden van onderhoudsmedewerkers;
• Bedrijven zijn bereid medewerking te geven
aan de definitie van de eindtermen van (op
maat gesneden) opleidingen.
Om de regio Rotterdam als kenniscentrum voor
offshore windenergie uit te laten groeien, moeten
de volgende acties ondernomen worden:

• Samenwerking met TU Delft en op HBO- en
academisch niveau onderwijsproducten die de
kennisthema’s borgen en verder ontwikkelen
• In samenwerking met het bedrijfsleven
formuleren van de omvang en eindtermen van
opleidingen gericht op medewerkers op MBO
niveau;
• Bestaande opleidingen (STC) in de regio
Rotterdam betrekken en samenbrengen,
waarbij eventueel de samenwerking met
Duitse onderwijsinstellingen zoeken;
• Het ontwikkelen van een gedegen curriculum,
in samenwerking met de onderwijsinstellingen.
De netwerkorganisatie ROW (zie ook hoofdstuk
9) zal een belangrijke rol spelen bij het
inventariseren van de behoefte bij het
bedrijfsleven aan personeel. Door een overzicht
te maken van de hoeveelheid benodigd nieuw
personeel en het gewenste niveau van deze
arbeidskrachten, kan de regio voorsorteren op
de komende ontwikkelingen.""
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8. KANSEN
De regio Rotterdam heeft een sterke uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen op de
internationale markt van offshore windenergie.
Alles is aanwezig om “Offshore Wind Energy
Valley” van de wereld te worden:
!

!

!

!
!

Aanwezigheid van bedrijven die betrokken
zijn bij de ontwikkeling van windenergie op
zee zoals Ampelmann, Van Oord, Royal
IHC, TNO, Heerma en Gusto MSC
Eerste klas haven faciliteiten met voldoende
ruimte, kadelengte en waterdiepten en open
verbinding met de zee
Training- en onderwijs faciliteiten voor
werken offshore, zoals STC BV, SAIO
Safety Training
Voldoende ruimte voor assemblage, bouw
en onderhoud
Goed geëquipeerde havens met ruimte voor
productie, assemblage, bouw en
onderhoud.

9. DISCUSSIE
EN CONCLUSIE
• Prioriteit: aantrekken van maak industrie
• Oprichten van een bedrijvencluster (WAB
voorbeeld)
• Investeren in versterking van de
bedrijvencluster
• Gezamenlijk afficheren van kennis en kunde
van de regionale offshore sector
• Gezamenlijk presenteren op beurzen
Netwerkorganisatie Rotterdam Offshore Wind
(ROW) een platform voor windenergie op zee
voor het bedrijfsleven. Een organisatie dat zich
vooral richt op regionale ontwikkeling met als
voorbeeld Windenergieagentur Bremerhaven
(WAB*) met doelstellingen:
• Stimuleren van samenwerking en regionale
ontwikkeling;
• Kennis- en informatiecentrum;
• Belangenbehartiging;
De activiteiten die kunnen worden georganiseerd
zijn: netwerkbijeenkomsten, borrels, excursies,
congressen, een themawebsite met eventueel
vacatures. Daarnaast houdt de organisatie zich
bezig met lobbywerk en probeert zij goed
vertegenwoordigd te zijn in overlegstructuren van
overheden en op (inter-)nationale congressen
door middel van lezingen en publicaties. Voor
bedrijven is het essentieel dat er snel concrete
resultaten en voordelen verbonden zijn aan een
lidmaatschap.
*Windenergieagentur Bremerhaven (WAB) is een goed voorbeeld
van publiekprivate samenwerking die tot economische ontwikkeling
leidt. In 2003 is daar vanuit de deelstaat het initiatief genomen om
Bremerhaven te promoten als dé offshore windhaven van NoordDuitsland. Het WAB heeft een clustering tot stand gebracht van
offshore windactiviteiten resulterend in duizenden banen. Het werkt
inmiddels ook samen met Cuxhaven dat zich snel ontwikkeld heeft
als offshore windenergie haven.
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