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Geachte lezer,

Voor u ligt een overzichtspublicatie over het 
thema Offshore Windenergie. Deze geeft u 
middels korte en bondige rapportages een 
bloemlezing van internationale trends, ontwik-
kelingen en kansen op dit thema uit 12 verschil-
lende landen. Het gaat om het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
EU-Brussel, België, India, Japan, Zuid-Korea, 
China, Taiwan en de Verenigde Staten: alle 
belangrijke en trendsettende landen als het gaat 
om offshore windenergie.

De medewerkers (economische medewerkers  
en/of innovatie attachés) die namens de 
Ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Economische Zaken werkzaam zijn op de 
Nederlandse vertegenwoordigingen in deze 
landen, hebben de rapportages gemaakt op  
basis van de prioriteiten van de Nederlandse 
topsector en het TKI Wind op Zee. 

Hun rapportages besteden dan ook aandacht  
aan technologische ontwikkelingen, innovaties, 
marktkansen, toonaangevende bedrijven, 
kennisinstellingen en het overheidsbeleid in 
deze landen. Ze zijn bedoeld als een algemeen 
overzicht, ter informatie en ter inspiratie.

Kortom: deze rapportages zijn hun uitnodiging 
aan u om verder met hen in gesprek te gaan over 
uw internationale ambities.

Internationale economische dienstverlening  
door de Rijksoverheid

De economische medewerkers en innovatie 
attachés zijn onderdeel van de internationale 
economische dienstverlening die de 
Rijksoverheid u biedt. Het economische  
buitenlandnetwerk is er voor u: bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden met  
internationale ambities ten aanzien van handel, 
export en innovatie. Wat uw internationale 
plannen ook zijn, om ze te realiseren heeft u de 
juiste contacten nodig. De Rijksoverheid kan u 
daarbij ondersteunen en heeft daartoe een 
uitgebreid netwerk van kantoren (ambassades, 
consulaten) in het buitenland. We zijn ter plekke 
aanwezig, kennen de lokale spelers, netwerken 
en markt en weten om te gaan met taal- en 
cultuurbarrières. Of het nu gaat om export of 
innovatie, wij bieden u kennis, informatie en 
advies, we bieden ondersteuning bij het leggen 
van contacten en kunnen waar nodig deuren voor 
u openen die anders gesloten zouden blijven. 

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van dit 
overzicht vragen hebben, geïnspireerd zijn 
geraakt of onze hulp willen inschakelen, dan 
staan wij u met veel plezier te woord. U vindt 
onze contactgegevens achterin dit overzicht.

Kijk voor meer informatie over de  
dienstverlening van het economische  
buitenlandnetwerk van de Rijksoverheid op: 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/ 
hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/buitenlandnetwerk 

Ik wens u veel leesplezier!

Namens het economische buitenlandnetwerk,
Bart Sattler
Coördinator, Innovatie Attaché Netwerk 

Voorwoord

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/ hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/buitenlan
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/ hulp-bij-zakendoen-het-buitenland/buitenlan
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Offshore windenergie maakt een stormachtige 
ontwikkeling door. Europa is vanaf het begin vooruit-
strevend geweest op het gebied van wind op zee, en wil 
dit doorzetten. Het is dan ook geen verrassing dat 
windenergie een vooraanstaande plaats krijgt binnen de 
energiestrategie van de Europese Unie voor de komende 
jaren. Horizon 2020 biedt kansen voor verdere 
ontwikkeling en innovatie op het gebied van offshore 
windenergie, terwijl met de Europese Energie Unie 
wordt getracht een zo gunstig mogelijk klimaat op de 
Europese energiemarkt te creëren. 

Inleiding
Hernieuwbare energie heeft in de loop der jaren een 
steeds prominentere plaats ingenomen binnen het 
energiebeleid van de Europese Unie. Deze beweging 
komt voort uit steeds ambitieuzere doelstellingen 
op het gebied van klimaat, en zoals de recente 
ontwikkelingen in Oekraïne eens te meer duidelijk 
hebben gemaakt, de wens om minder afhankelijk te 
zijn van geïmporteerde energie. De toepassing van 
offshore windenergie is een van de sterkst groei-
ende alternatieven voor het behalen van Europese 
doelstellingen. 

Het eerste offshore-windpark is ontwikkeld in 
Europa (Vindeby, Denemarken, 1991)(1). Europa is 
momenteel wereldleider als het gaat om offshore 
windenergie. Dit is te danken aan vooruitstrevend 
nationaal beleid op offshore windenergie van een 
aantal Europese lidstaten, klimaatdoelstellingen en 
initiatieven van de EU. De EU biedt naast het 
vaststellen van doelstellingen ook diverse stimule-
rende instrumenten om de efficiëntie van de 
windturbines en het aantal windparken op zee te 
vergroten. 

EU doelstellingen – hernieuwbare energie
De eerste concrete sporen van een Europese 
doelstelling naar meer duurzame energie zijn te 
herleiden naar het verdrag van Maastricht. Stabiele 
groei in combinatie met bescherming van het 
milieu werd hierin uitgedragen. In het daaropvol-
gende Verdrag van Amsterdam werd het principe 
van duurzame ontwikkeling in de doelstellingen 
van de EU opgenomen. Recentelijk is het beleids-
kader voor klimaat en energie voor de periode 
2020-2030 door de Europese Commissie gepresen-
teerd. Onderdeel van het beleidskader voor klimaat 
en energie zijn de streefwaarden betreffende 
hernieuwbare energie. In de Europese richtlijn van 
2009(2) is de doelstelling voor EU-lidstaten om in 
2020 tot op 20 procent van de energieconsumptie 
op te vangen met hernieuwbare energie vastgesteld. 
Het nieuw gepresenteerde beleidskader(3) voor 
2020-2030 doelt op een aandeel van hernieuwbare 
energie van 27 procent maar zal niet middels 
EU-wetgeving in nationale streefcijfers worden 
omgezet. Hierdoor zal er meer flexibiliteit zijn voor 
lidstaten om effectiever op de specifieke situatie aan 
de energiemix en mogelijkheden tot productie van 
hernieuwbare energie te werken. De doelstellingen 
blijven voor de EU wel bindend. 

Stimulering door de EU
Als het op Europees duurzaam energiebeleid 
aankomt, voeren de discussies over de bijhorende 
wet- en regelgeving vaak de boventoon. De 
Europese Commissie heeft echter diverse trajecten 
opgestart ter stimulatie van duurzame energie, 
waarin ook specifiek op windenergie op zee wordt 
ingezet. 

EU
Europa en Wind op zee
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Op weg naar een Europese  
Energie Unie

In het voorjaar van 2015 is een plan 
gepresenteerd voor een Europese Energie 
Unie. Dit zou Europa toegang moeten 
verzekeren tot veilige, betaalbare en 
klimaatvriendelijke energie en wordt gezien 
als het grootste energieproject sinds de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS). Het doel van de Energie Unie is de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
van Europa te verminderen. Momenteel 
heeft de EU:
• de grootste import van energie in de 

wereld;
• nog altijd een incomplete interne 

energiemarkt, waar de energie in 
bepaalde regio’s geïsoleerd is;

• hernieuwbare energie nog niet volledige 
geïntegreerd in het elektriciteitssysteem. 

Een Europa-brede Energie Unie levert niet 
alleen voordelen op voor consumenten en 
het klimaat, maar ook voor bedrijven. Zo 
komen er nieuwe energie- en klimaattech-
nologieën en diensten beschikbaar; maakt 
het ‘groene’ groei en bijhorende banen in 
de EU mogelijk; en biedt het meer zekerheid 
voor investeerders als prijsindicaties ook 
daadwerkelijk lange-termijn behoeften 
reflecteren. Het betreft dus een transforma-
tie van het hele energiesysteem dat we in 
Europa kennen. Om deze transformatie 
gestalte te geven zijn er 5 prioriteiten(4), 
vastgesteld binnen de Energie Unie 
plannen: 
1. Zekerheid op het gebied van energie: 

Diversifiëren van Europa’s energiebron-
nen. Beter en efficiënter gebruik van 
energie die binnen de EU geproduceerd 
wordt. 

2. Volledig geïntegreerde interne energiemarkt: 
Gebruiken van connectoren die het 
mogelijk maken energie over landsgren-
zen heen te laten vloeien zonder 
technische of wetgevende barrières. 

3. Energie efficiëntie: Verminderen van 
energieverbruik om vervuiling te 
verminderen, energiebronnen te sparen 
en de EU’s afhankelijkheid van energie-
import te verlagen. 

4. Verlagen emissies: Vernieuwen van het 
Europese emissie verhandelplatform, en 
toewerken naar een mondiale oplossing 
voor klimaatverandering. 

5. Onderzoek en Innovatie: Ondersteunen van 
doorbraken in ‘low-carbon’ technologie 
door onderzoek te coördineren en 
projecten te financieren in samenwerking 
met de private sector. 

Onderzoek en Innovatie krijgen een 
belangrijke rol binnen de Energie Unie. Een 
nieuwe Europese aanpak voor onderzoek en 
innovatie op het gebied van energie is in het 
leven geroepen om de transformatie van het 
energiesysteem in Europa te versnellen. 
Deze aanpak is gepresenteerd in het 

recentelijk verschenen SET-plan (The 
European Strategic Energy Technology 
plan). Dit plan is op 21 en 22 september 2015 
gepresenteerd tijdens de SET-plan conferen-
tie in Luxemburg.

SET-plan
Het nieuwe SET-plan(5) gaat specifieker in 
op de strategische prioriteiten en acties die 
nodig zijn het energiesysteem van de EU op 
een financieel verantwoorde manier te 
transformeren. Doelstelling is om als 
Europese Unie leider te worden op het 
gebied van hernieuwbare technologie. 

Offshore windenergie speelt een promi-
nente rol in deze doelstelling. De EU wil de 
technologische voorsprong behouden op 
het gebied van hernieuwbare energie door 
hoogwaardig presterende technologieën te 
ontwikkelen en deze vervolgens te integre-
ren in het energiesysteem. Projecten 
uiteenlopend van basisonderzoek tot 
demonstratieprojecten kunnen blijvende 
ondersteuning vanuit de EU verwachten. De 
EU is momenteel wereldleider op het gebied 
van offshore windenergie en oceaantechno-
logie en wil deze positie behouden. 

Daarnaast wordt er binnen het SET-plan de 
ambitie uitgesproken om sterk in te zetten 
op het verminderen van de kosten van 
nieuwe duurzame energietechnologieën.  
Zo wordt er bijvoorbeeld gericht op de 
opschaling van de offshore windenergie-
systemen in de Noordzee en Baltische zee. 

Horizon 2020
De Energie Unie en het SET-plan zijn met 
name strategische/beleidsmatige instru-
menten. Daarnaast worden binnen 
zogenoemde kaderprogramma’s concrete 
innovatieprojecten gestimuleerd. In 2014 is 

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks-  
en innovatieprogramma van de EU met  
een totaalbudget van 80 miljard.
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Horizon 2020 (H2020), het achtste kader-
programma, van start gegaan.

De kaderprogramma’s worden door de 
Europese Commissie en nationale overheden 
ingezet om vooruitgang op het gebied van 
wetenschap en innovatie te stimuleren. Het 
doel is om het concurrentievermogen van 
Europa te vergroten. Door stimulatie van 
samenwerkingen tussen het bedrijfsleven 
en de academische wereld wordt gepro-
beerd tot oplossingen te komen voor 
maatschappelijke problemen die binnen de 
gehele EU spelen. Hierbij kan gedacht 
worden aan onderwerpen als vergrijzing en 
voedselveiligheid, maar ook klimaatveran-
dering en betaalbare duurzame energie. 

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks en 
innovatie- programma van de EU met een 
totaalbudget van 80 miljard. De 
programma structuur van H2020 bestaat uit 
de drie pijlers, namelijk ‘Excellent Science’, 
‘Industrial Leadership’ en ‘Societal 
Challenges’. Per pijler is een aantal 
onderwerpen gedefinieerd zoals Transport, 
Voedsel en Energie (zie figuur). Een van deze 
‘Societal Challenges’ is zogenoemde ‘secure, 
clean and efficient energy’ (nummer 3). Dit 
gaat specifiek in op de uitdagingen op het 
gebied van hernieuwbare energie. 
Het H2020 programma verleent op basis van 
excellentie en via verschillende instrumen-
ten financiering aan internationale 
consortia, onderzoekers en instellingen. 

Horizon 2020 Werkprogramma 2016-2017
De uitvoering van Horizon 2020 is onderver-
deeld in een aantal werkprogramma’s. Deze 
werkprogramma’s worden vastgesteld voor 
twee jaar, en leggen extra nadruk op 
bepaalde onderwerpen. Het werkprogram-
ma 2014-2015 momenteel in uitvoering. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend 
worden per call (financieringsronde), en de 
deadlines verschillen per call. Deze worden 
gedurende de werkprogramma’s bekendge-
maakt door de Europese Commissie(6). 

Onlangs is het werkprogramma van Horizon 
2020 voor 2016-2017 verschenen. Onderdeel 
hiervan is het werkprogramma op het 
gebied van ‘Secure, Clean and Efficient 
Energy’. Binnen dit werkprogramma is meer 
dan 1 miljard euro gereserveerd voor het 

ondersteunen van energie-gerelateerde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten. Het 
werkprogramma van 2016-2017 legt sterk de 
nadruk op:
• het betrekken van consumenten in de 

transformatie van het energiesysteem;
• het verbeteren van de efficiëntie van 

energiesystemen; 
• het opschalen en ontwikkelen van 

nieuwe generaties hernieuwbare 
energietechnologieën. 

Betreffende het laatste punt wordt prioriteit 
gegeven aan technologieën voor kosten-
competitiviteit, die zo snel mogelijk in de 
markt gezet kunnen worden. Hierbij wordt 
offshore windenergie aangemerkt als een 
van deze technologieën. Om de 

EU-activiteiten meer kracht bij te zetten, 
wordt via dit werkprogramma de samenwer-
king met nationale financieringsprogram-
ma’s nadrukkelijker opgezocht. Het kan 
hierbij ook gaan om ondersteuning voor 
industriële demonstratieprojecten op 
commerciële schaal.

H2020 is de opvolger van het zevende 
kaderprogramma (KP7) dat van 2007 tot 
2013 liep. Windenergie was een van de 
prioriteiten tijdens KP7. Er zijn diverse 
projecten met betrekking tot windenergie 
afgerond, en enkele zijn momenteel nog in 
uitvoering. Een overzicht van windenergie-
gerelateerde projecten die met steun van 
EU-financiering zijn afgerond tijdens KP7 
(2006-2012) zijn te vinden via de volgende 
links: 
http://www.ewea.org/eu-funded-projects/
completed-projects/ &  
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_ 
en.cfm?pg=projects#results

De projecten lopen uiteen van het opzetten 
van een platform voor kennisdeling, de 
ontwikkeling van infrastructuurtechnolo-

gieën voor offshore energieparken tot het 
ontwikkelen van turbinecomponenten die 
nodig zijn voor grotere en efficiëntere 
windturbines. 

UpWind 
Een mooi voorbeeld van een dergelijk 
project is UpWind(7) uitgevoerd tussen 
2006-2011. UpWind was het grootste 
Europese R&D-project op het gebied van 
windenergie. Het onderzocht technologieën 
die nodig zijn voor de volgende generatie 
10-20MW windturbines gebaseerd op de 
huidige drie-wieks turbines. Specifiek voor 
offshore parken die steeds dieper komen te 
liggen, is er een behoefte grotere turbines te 
gaan produceren die hier speciaal voor 
ontworpen zijn.

Het UpWind project leverde veel bruikbare 
resultaten op voor benodigde technologie 
van volgende-generatie 10-20MW windtur-
bines. Als opvolger van UpWind is vanuit 
het KP7-programma het InnWind-project 
gestart. Het InnWind-project gebruikt de 
resultaten uit het UpWind-project en zal 
naast de conventionele drie-wieks turbines 
ook naar andere concepten gaat kijken. Het 
InnWind project kent maar liefst 39 deel - 
nemers uit 11 EU-lidstaten. Meer informatie 
is beschikbaar op http://www.innwind.eu/.

Nederlandse Offshore Windenergie 
en Horizon 2020

Horizon 2020 is in 2014 van start gegaan. 
Over het jaar 2014 zijn de eerste indicaties 
van prestaties van ingediende projectvoor-
stellen op het gebied van ‘Secure, Clean and 
Efficient Energy’ inmiddels globaal bekend. 
Nederland haalt daarbij een slagingspercen-
tage van 20 procent voor projectvoorstellen 
binnen Horizon2020-Energy t.o.v. 14,5 
procent over de gehele EU bekeken. En 
Nederland doet het binnen Horizon 2020 
programma erg goed. Aangezien energie 
gerelateerde onderzoeks- en innovatieacti-

De Europese richtlijn van 2009 voor  
EU-lidstaten is om in 2020 tot 20 procent  
van de energieconsumptie op te vangen  
met hernieuwbare energie.

http://www.ewea.org/eu-funded-projects/completed-projects/
http://www.ewea.org/eu-funded-projects/completed-projects/
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=projects#results
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=projects#results
http://www.innwind.eu/
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viteiten in het nieuwe werkprogramma van 
2016-2017 benadrukt worden, liggen hier 
voor onderzoeksinstellingen en onderne-
mingen mogelijk de nodige kansen voor de 
komende jaren. 

Bronnen
1.  http://www.eesi.org/files/offshore_wind_101310.pdf 

2.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/

TXT/?uri=CELEX:32009L0028 

3.  http://ec.europa.eu/energy/en/topics/

energy-strategy/2030-energy-strategy 

4.  http://ec.europa.eu/priorities/energy- 

union/index_en.htm 

5.  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/

documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf 

6.  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/home.html 

7.  http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/

documents/upwind/21895_UpWind_Report_low_

web.pdf

Voor meer informatie over Horizon 2020 
kunt u terecht op:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/reference_docs.html 

In Nederland geeft de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) advies over 
projectvoorstellen onder H2020. De RVO 
kan informatie en advies geven over de 
procedures en strategie van aanvragen, het 
schrijven en indienen van projectvoorstel-
len, contractuele kwesties en het zoeken 
naar en verbinden met partners. Het 
Adviespunt Horizon 2020 van de RVO kunt u 
vinden via:
http://www.rvo.nl/horizon2020 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
horizon-2020-onderzoek-en-innovatie 

Voor informatie en advies over de mogelijk-
heden binnen H2020 specifiek voor offshore 
windenergie, kunt u contact op nemen met 
Ashna Raghoebarsing (Ashna.Raghoebarsing@
rvo.nl).

Daarnaast zijn er binnen Nederland diverse 
organisaties die ondersteuning bieden voor 
deling en ontwikkeling van kennis op het 
gebied van offshore windenergie. In 
Nederland is het hoofdkantoor van KIC 
InnoEnergy gevestigd. Dit is een van de 
eerste kennis en innovatie omgevingen 
(KICs) verzorgd door het Europese Instituut 
voor Innovatie en Technologie (EIT).  
Meer informatie hierover op:  
http://www.kic-innoenergy.com/

Auteur: Jorn Maas (Rijkstrainee) is momenteel 
gestationeerd op PV EU in Brussel

Meer informatie
Jorn Maas, Dave Pieters
E-mail: brussel@ianetwerk.nl
IA EU

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://www.rvo.nl/horizon2020
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie
mailto:Ashna.Raghoebarsing%40rvo.nl?subject=
mailto:Ashna.Raghoebarsing%40rvo.nl?subject=
http://www.kic-innoenergy.com/
mailto:brussel%40ianetwerk.nl?subject=
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België zet in op Wind op Zee

België

Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te kunnen 
behalen en de energiebevoorradingszekerheid te kunnen 
garanderen, werkt België hard aan de ontwikkeling van 
windenergie op zee. De Belgische regering heeft de 
beoogde ontwikkeling van het Noordzee-gebied 
vastgelegd in het Marien Ruimtelijk Plan (1). België is 
met een dergelijk plan pionier. Energiewinning op zee 
speelt in het Marien Ruimtelijk Plan een belangrijke rol. 
Tegen 2020 zou de helft van de hernieuwbare energie in 
België afkomstig kunnen zijn van offshore windkracht. 
Voor Nederlandse bedrijven liggen in het Belgische 
Noordzee-gebied kansen. De concessies voor acht 
windmolenparken zijn verleend en aanbestedingen  
voor de aanleg daarvan zullen volgen.

Inleiding
Energieschets

De Belgische samenleving wordt al enkele jaren 
geconfronteerd met dreigende energieschaarste. 
Sinds de vorige regering wordt daarom hard gewerkt 
aan de energiebevoorradingszekerheid. Door de 
sluiting in 2014 van enkele kernreactoren wegens 
scheurtjes werd het voor de regering urgent een 
afschakelplan op te stellen. Dit bepaalt welke zones 
bij een eventueel tekort tijdelijk van elektriciteit 
zullen worden afgesloten. Het plan hoefde nog niet 
in werking te worden gesteld. 

Vanwege de klimaatdoelstellingen willen de 
Belgische regeringen ook alternatieve energievor-
men, waaronder windenergie, een groter productie-
aandeel geven. Maar aangezien de federale regering 
de levensduurverlenging van kernenergiecentrales 
heeft goedgekeurd en een onderzoek laat doen naar 
oversubsidiëring van windenergie op zee, zijn 
bedrijven nog terughoudend om op grote schaal in 
windenergie te investeren. De uitkomst van het 
onderzoek zal van invloed zijn op de mogelijkheden 
voor aanleg van toekomstige windenergieparken. 
De verdere ontwikkeling van de Belgische offshore 

energiesector wordt mede bepaald door het federale 
subsidiebeleid. Kernenergie is in België op dit 
moment de grootste energiebron. 

De elektriciteitsproductie is als volgt over de 
energiebronnen verdeeld: 

België (67,6 TWh):
Nucleair: 47,5%
Thermisch:  39,5% 
Wind:  6,7%
Hydro:  2,1%
Overige (zon):  4,2%
Bron: FEBEG, 2014

Nederland (102,5 TWh):
Fossiele brandstoffen:  81,4%
Hernieuwbare energie:  11,4%
Nucleair:  4,0%
Overige: 3,2%
Bron: CBS, 2014

Bevoegdheidsverdeling
Energiebeleid is in België zowel een federale 
bevoegdheid als een gewestelijke (Vlaanderen, 
Wallonië, Brussel). De federale overheid heeft de 
verantwoordelijkheid voor energiebevoorradings-
zekerheid, kernenergie en een stabiel energienet-
werk. Federaal energiebeleid valt binnen de 
competenties van het Belgische ministerie van 
Economie (FOD Economie). De minister van Energie 
van de federale regering kent rond windenergie 
concessies toe voor de bouw en exploitatie van 
installaties voor het Belgische gedeelte van de 
Noordzee. 

De distributie van energie naar de klant is een 
bevoegdheid van de gewesten. Ook hernieuwbare 
energie is grotendeels een regionale competentie. 
Alle Noordzee-zaken, dus ook energiewinning uit 
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wind op zee, vallen onder verantwoordelijk-
heid vallen van de federale regering.

Op federaal niveau zijn twee bewindslieden 
bevoegd. Minister van Energie Marie 
Christine Marghem is verantwoordelijk voor 
het subsidie- en vergunningenbeleid en 
staatssecretaris voor Noordzee Bart 
Tommelein (2) is bevoegd om de Noordzee 
in een ‘goede milieutoestand’ te behouden 
of te herstellen. Samengevat is onshore 
windenergie een gewestelijke en offshore 
windenergie een federale bevoegdheid. 

Ook in Benelux-verband heeft hernieuwbare 
energie de nodige aandacht. De Benelux 
voert het dagelijkse secretariaat van het 
Pentalateraal Energieoverleg, een forum 
voor discussie en samenwerking voor de 
vorming van een regionale West-Europese 
elektriciteitsmarkt. In oktober 2015 
organiseerde de Benelux een conferentie 
rond hernieuwbare energie. Voor wind-
energie ondersteunt de Benelux het North 
Seas Countries Offshore Grid Initiative.  
Zie ook ‘Vermeldenswaardige spelers in 
windenergie’.

Belgische energieactoren
CREG

De Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas is de federale 
regulator van de elektriciteits- en aardgas-
markt in België. Deze instantie adviseert de 
federale regering en voert op verzoek van de 
federale overheid onderzoek uit naar de 
marktwerking. CREG ziet erop toe dat de 
elektriciteits- en aardgasmarkt transparant 
en concurrerend is. Zo adviseert deze 
instantie de federale regering bij het 
toekennen van domeinconcessies voor de 
bouw en exploitatie van windmolenparken.

Elia
Als beheerder van het Belgische transmis-
sienet is Elia verantwoordelijk voor de 
aansluiting van de offshore windmolenpar-
ken op de Belgische en buitenlandse 
elektriciteitsnetwerken. Daartoe versterkt 
Elia het hoogspanningsnet tussen de zee en 
het land, onder andere om de toenemende 
elektriciteitsproductie op zee te kunnen 
aansluiten op het Belgische elektriciteits - 
net. 

Electrabel
Electrabel is de grootste Belgische elektrici-
teitsproducent, met in 2014 een marktaan-
deel van 51,3 procent. Volgens CREG luidden 
in 2014 de marktaandelen van de overige 
elektriciteitsleveranciers op basis van de 
totaal geleverde energie als volgt: 

EDF Luminis: 16,0% 
ENI Gas & Power: 6,7% 
Lampiris: 4,8%
Eon Belgium: 4,0%
Essent Belgium: 2,9%
Arcelor Mittal:  2,5%
Eneco België:  2,3%
Overige: 9,5%

Electrabel investeert in onshore en offshore 
windenergie. Het participeert voor 35 
procent in het windmolenpark Mermaid. 
(Zie Tabel 1.)

Universiteiten Leuven en Gent
Om aan de vraag naar voldoende gekwalifi-
ceerd personeel in de Belgische offshore 
sector te kunnen voldoen, hebben de 
universiteiten van Leuven en Gent dit jaar 
samen een Engelstalig postacademisch 
programma over offshore windenergie 
gelanceerd.

Windenergie op zee 
Marien Ruimtelijk Plan

De ontwikkeling van het Noordzee-gebied is 
vastgelegd in het Marien Ruimtelijk Plan dat 
de federale overheid in 2014 voor het 
Belgische gedeelte van de Noordzee heeft 
geïntroduceerd. Energiewinning op zee 
speelt in dit plan een belangrijke rol. Het 
plan biedt het kader voor onder andere de 
bouw van offshore windmolenparken. Met 
het Marien Ruimtelijk Plan wil de overheid 
alle activiteiten in de Noordzee in evenwicht 
brengen: scheepvaart, visserij, energieop-
wekking, baggerwerken, zand- en grindont-
ginning, toerisme en militaire oefeningen. 

Infrastructuur
Volgens Eurostat kwam in 2013 7,9 procent 
van de Belgische energieconsumptie uit 
hernieuwbare bronnen. Nederland scoorde 
met 4,5 procent lager en liet daarmee alleen 
Malta en Luxemburg achter zich.

Volgens Europese klimaatafspraken heeft 
België zich gecommitteerd om in 2020  
13 procent van de energieconsumptie uit 
hernieuwbare bronnen te halen. 
Windenergie speelt daarin een belangrijke 
rol.

België is met de winning van windenergie 
op zee al ver gevorderd. In het Belgische 
gedeelte van de Noordzee, dat met 3.453 
km2 en een kustlijn van circa 67 km relatief 
klein is, staan al 182 windmolens. Hiermee 
speelt België in Europa reeds een belang-
rijke rol in de offshore windenergieopwek-

king. Het heeft een voorsprong op 
Nederland. Met een gezamenlijk vermogen 
van 712 MW voorzien de Belgische offshore 
windmolens ruim 700.000 gezinnen van 
stroom. De 589 Belgische onshore windmo-
lens hadden in 2014 een gezamenlijk 
vermogen van 1.246 MW. 
Het gezamenlijke vermogen van windmo-
lens in het Nederlandse gedeelte van de 
Noordzee bedraagt 228 MW, wat volgens het 
Energieakkoord van de Sociaal Economische 
Raad van 2013 wordt uitgebreid naar 4.450 
MW in 2023. Als dit akkoord wordt nage-
leefd, zal de Nederlandse windenergiewin-
ning op zee aanzienlijk groter worden dan 
die van de zuiderburen. 

België is dus al goed op weg met de winning 
van windenergie op zee. Toch zal het alle 
zeilen moeten bijzetten om de beoogde 13 
procent energieconsumptie uit hernieuw-
bare bronnen te kunnen realiseren. Volgens 
optimistische berekeningen van de 
Europese Windenergie Associatie (EWEA) 

Vanwege de klimaatdoelstellingen willen  
de Belgische regeringen ook alternatieve 
energievormen, waaronder windenergie,  
een groter productie-aandeel geven.
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zou het land in 2030 maar liefst 3.800 MW 
aan windenergie op zee moeten kunnen 
opwekken. 

De federale overheid heeft het gedeelte van 
het Noordzee-gebied waar offshore 
windmolenparken mogen worden gebouwd 
verdeeld in acht concessiegebieden. De 
bedoeling is dat hier in 2020 acht windmo-
lenparken liggen. Volgens het Belgian 
Offshore Platform bedragen deze investerin-
gen, zowel private als publieke, gezamenlijk 
8 miljard euro. Drie windenergieparken zijn 
in dit gebied al in gebruik; vijf zijn in 
ontwikkeling. 

Figuur 1 toont de bestaande en geplande 
parken. De beslissing of het gebied voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
uitgebreid wordt, hangt af van de vraag of er 
behoefte aan zal zijn. En of er, gezien de 
andere functies van het gebied (scheepvaart, 
zandwinning, natuurbescherming, recreatie 
en aquacultuur), nog ruimte voor zal 
bestaan. 

De federale overheid verwacht dat in 2020 
alle acht energieparken op zee gebruiksklaar 
zijn. Tegen die tijd hoopt de overheid 2.200 
MW aan elektriciteit op zee op te wekken, 
grotendeels uit windenergie. Volgens cijfers 
van de federale overheid zal offshorewind-

energie dan voor 50 procent van de 
hernieuwbare energieproductie zorgen en 
kunnen de windturbines dan instaan voor 
10 procent van het totale elektriciteitsver-
bruik van België. In het energiegebied is 
daarnaast een proefzone aangewezen waar 
energie opgewerkt wordt uit golven en 
getijden.

Een project waar de mogelijkheden nog van 
worden onderzocht, is de aanleg van het 
‘stopcontact’ op zee, een hoogspannings-
station waar de kabels van verschillende 
windmolenparken samenkomen en van 
waaruit energie aan land wordt gebracht.
Gezien zijn voorsprong in Europa wil België 
kennis op het gebied van offshore wind-
energie delen met andere landen die met 
windmolenparken bezig zijn. Volgens het 
regeerakkoord wil het huidige kabinet met 
deze kennisuitwisseling een bijdrage 
leveren aan onderzoek en ontwikkeling in 
offshore energie zodat België een pioniers-
rol kan blijven vervullen (3).

Vermeldenswaardige spelers in 
windenergie
North Seas Countries Offshore Grid Initiative 

North Seas Countries Offshore Grid 
Initiative (NSCOGI) is een samenwerkings-
verband tussen tien landen dat als doel 
heeft de offshore energie efficiënter in te 
zetten door windmolenparken in de 
Noordzee met elkaar te verbinden. Uit 
gesprekken met het kabinet Tommelein 
blijkt dat dit netwerk vooruitgang boekt bij 
het integreren van offshore installaties.

Belgian Offshore Platform
Het Belgian Offshore Platform (BOP) is de 
belangenbehartiger van offshore windmo-
lenparken in België. Het verenigt de 
belangrijkste partners die investeren in 
hernieuwbare (wind)energieproductie op de 
Belgische Noordzee, waaronder Electrabel, 
PMV, Eneco, DEME en Colruytgroup. Het 
BOP onderhoudt hiervoor internationale 
contacten en deelt ervaringen met buiten-
landse sectorgenoten. Ten slotte verricht het 
BOP studie- en onderzoekswerk over 
hernieuwbare energieopwekking op zee. 
www.belgianoffshoreplatform.be 

Huidige ontwikkelingen
Energieproductie

De acht concessiegebieden in de Belgische 
Noordzee zijn toegewezen aan (combinaties 
van) voornamelijk Europese investerings-
instellingen en energiebedrijven. Uit 
Nederland participeert Meewind in 
windmolenpark Belwind en Eneco in 
windmolenpark Norther. Bijlage 1 toont de 
eigendomssamenstelling en kenmerken per 
windmolenpark. De parken zijn eigendom 
van investeerders. De eigenaar van een 
concessie wordt echter geen eigenaar van 
het gebied; het integrale Noordzee-gebied 
blijft onder beheer van de Belgische 
overheid. Hoewel de eigendomssituatie per 
park verschilt, is in alle gevallen sprake van 
een combinatie van bedrijven enerzijds en 
publieke en private investeringsmaatschap-
pijen anderzijds. Vanwege te korte afstand 
tussen windmolens mag rond de windmo-
lenparken niet worden gevaren of gevist. 
Wel zijn er andere activiteiten mogelijk, 
zoals aquacultuur.

De federale overheid ondersteunt de 
productie van offshore windenergie  

Belgie werkt hard aan 
de ontwikkeling van 
windenergie op zee. 

Figuur 1 Infrastructuur in België en het Belgische gedeelte van de Noordzee (Bron: Elia, 2015)

http://www.belgianoffshoreplatform.be
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door het financieren van onderzeese 
elektriciteitskabels en het verstrekken  
van certificaten voor groene stroom. Met 
deze certificaten garandeert de overheid 
windmolenparken van voor 1 mei 2014 een 
minimumprijs per MWh. Na de hervormin-
gen van het beleid rond de groenestroom-
certificaten is bij windmolenparken van na  
1 mei 2014 de subsidie afhankelijk van de 
marktprijs. Deze subisidie wordt uiteinde-
lijk door de energieverbruiker betaald via 
een heffing op de energierekening. Door de 
ontwikkeling van windenergie op zee is de 
financiële steun aan offshore windmolen-
parken van 2011 tot 2014 verdrievoudigd tot 
230 miljoen euro.

Energieopslag 
De Belgische overheid heeft in mei 2014 een 
wet aangenomen waarmee de mogelijkheid 
wordt geboden energie van windmolenpar-
ken op te slaan op een atol, een kunstmatig 
eiland in zee. De kosten van dit project 
worden geschat tussen de 1 en 1,5 miljard 
euro. Hoewel er nog geen formele beslis-
sing is genomen, wordt op federaal niveau 
ernstig getwijfeld aan de haalbaarheid van 
dit project. De Belgische staatssecretaris 
voor de Noordzee Bart Tommelein heeft 
tijdens een ontmoeting met de Nederlandse 
minister van Infrastructuur en Milieu 
Melanie Schultz van Haegen in juni 2015 
voorgesteld dat België en Nederland 
samenwerken bij het ontwikkelen van 
oplossingen voor energieopslag in de 

Nederlandse en Belgische delen van de 
Noordzee. Het laten samengaan van 
elektriciteitskabels naar de kust bleek  
echter niet haalbaar. 
De overheid verleent voor energieopslag 
geen financiële ondersteuning.

Kansen voor Nederlandse 
toeleveranciers

De concessies voor de acht windmolen-
parken zijn verleend. Drie parken zijn al in 
gebruik en vijf worden er de komende vijf 
jaar geïnstalleerd. Als het consortium 
effectief aan de windmolenparken begint te 
bouwen, zullen er aanbestedingen komen 
voor de verschillende benodigde materia-
len. Ook voor Nederlandse bedrijven liggen 
hier kansen. Overigens bestaat op het 
gebied van baggeren stevige concurrentie, 
omdat België een aantal grote baggeraars 
rijk is. Ook dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat waar offshore 
windenergieprojecten vroeger veelal in 
deelopdrachten werden opgesplitst - grond-
verzet, kabels leggen, stenen storten, 
funderingen en palen installeren – deze 
tegenwoordig steeds vaker door één bedrijf 
worden uitgevoerd. De investeringen zijn 
echter groot; voor elk windmolenpark op 
zee is ongeveer 1 miljard euro bestemd. 
Voor toeleveranciers blijft het daarom 
interessant de markt te blijven volgen, zo 
mogelijk Belgische partners te zoeken en de 
ruimte die er voor innovatieve producten en 
toepassingen bestaat te benutten.

Bronnen
1. Marien Ruimtelijk Plan:  

http://economie.fgov.be/nl/binaries/BROCHURE_

MRP_NL_tcm325-245492.pdf

2. Tommelein: http://www.tommelein.com/

belgie-vierde-in-europese-rangschikking-offshore-

windenergie/

3. Regeerakkoord d.d. 9 oktober 2014, pag. 97: 

‘De regering zal er binnen een budgettair 

neutraal kader toe bijdragen dat op het gebied 

van onderzoek en ontwikkeling ons land een 

pioniersrol blijft vervullen inzake offshore 

energie.’

Meer informatie
Suzanne de Bekker, Plaatsvervangend hoofd 
Economisch Cluster
E-mail: Suzanne-de.Bekker@minbuza.nl
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
België

http://economie.fgov.be/nl/binaries/BROCHURE_MRP_NL_tcm325-245492.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/BROCHURE_MRP_NL_tcm325-245492.pdf
http://www.tommelein.com/belgie-vierde-in-europese-rangschikking-offshore-windenergie/
http://www.tommelein.com/belgie-vierde-in-europese-rangschikking-offshore-windenergie/
http://www.tommelein.com/belgie-vierde-in-europese-rangschikking-offshore-windenergie/
mailto:Suzanne-de.Bekker%40minbuza.nl?subject=
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Tabel 1 Windmolenparken in de Belgische Noordzee
(Bron: 4Coffshore (2015): Global Wind Shore Farms Database. http://www.4coffshore.com/windfarms/windfarms.aspx?windfarmid=BE04
CREG (2015): Studie (F)150122-CDC-1368 over “het aandeelhouderschap van domein-concessies voor de bouw en exploitatie van windmolenparken in de Noordzee” 
www.creg.info/pdf/Studies/F1368NL.pdf)

 
 

Park Eigenaars Percentage Kenmerken windmolenpark 
C-Power 
Operationeel 

C-Power Holdco NV 
DEME 
SRIW Environnement 
Socofe 
Z-Kracht 

DEME 
RWE Innogy 
Thornton Bank SA  

EDF Energies Nouvelles 
Marguerite Wind 

Nuhma NV 

53,86% 
 
 
 
 
1,07% 
26,73% 
18,28% 
 
 
0,06% 

Domeinconcessie sinds: 27 juni 2003 
Diepte: 12-27,5 m 
Afstand van de kust: 27-30 km 
Oppervlakte: 19,84 km² 
Vermogen per turbine: 5-6,15 MW 
Aantal turbines: 54 
Capaciteit windpark: 326 MW 
Geschatte investering: €1,3 mld. 

Northwind 
Operationeel 

Aspiravi Group  
Sumitomo Corporation 
Parkwind NV 

Colruyt Group 
Korys N.V. 
PMV 

40% 
30% 
30% 

Domeinconcessie sinds: 15 mei 2006 
Diepte: 16-29 m 
Afstand van de kust: 37 km 
Oppervlakte: 14,5 km² 
Aantal turbines: 72 
Vermogen per turbine: 3 MW 
Capaciteit windpark: 216 MW 
Geschatte investering: €0,9 mld. 

Belwind 
Deels operationeel 

Sumitomo Corporation 
Meewind  
Parkwind NV  

Colruyt Group 
Korys N.V. 
PMV  

39,02% 
19,90% 
41,08% 
 

Domeinconcessie sinds: 5 juni 2007 
Diepte: 15-37 m 
Afstand van de kust: 49 km 
Oppervlakte: 35 km² 
Vermogen per turbine: 3 MW 
Aantal turbines: 110 
Capaciteit windpark: 330 MW 
Geschatte investering: €1,2 mld. 

Rentel 
Operationeel 
najaar 2018 

Otary RS 
Elicio  
Aspiravi 
Rent-A-Port 
Power@Sea 
DEME 
SRIW Environnement 
Nuhma 
Socofe 

100% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 

Domeinconcessie sinds: 4 juni 2009 
Diepte: 22-36 m 
Afstand van de kust: 33 km 
Oppervlakte: 22,72 km² 
Aantal turbines: 48 
Vermogen per turbine: 6 MW 
Capaciteit windpark: 288 MW 
Geschatte investering: €1,0 mld. 

Norther 
Operationeel 2018 

Eneco 
Elicio 
 
 

50% 
50% 

Domeinconcessie sinds: 5 oktober 2009 
Diepte: 20 - 35 m 
Afstand van de kust: 22 km 
Oppervlakte: 23 km² 
Aantal turbines: 44-58 
Vermogen per turbine: 5-7,5 MW 
Capaciteit windpark: 300-450 MW 
Geschatte investering: €1,3 mld. 

SeaStar 
Operationeel 
najaar 2018 

Otary RS 
Elicio 
Aspiravi 
Rent-A-Port 
Power@Sea 
DEME 
SRIW Environnement 
Nuhma 
Socofe 

100% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 
12,5% 

Domeinconcessie sinds: 1 juni 2012 
Diepte: 22 - 38 m 
Afstand van de kust: 40 km 
Oppervlakte: 19,54 km² 
Aantal turbines: 40 
Vermogen per turbine: 6 MW 
Capaciteit windpark: 246 MW 
Geschatte investering: €1,0 mld. 

Mermaid 
Operationeel 
najaar 2018 

Electrabel 
Otary RS 

Elicio (voorm. Electrawinds)  
Aspiravi 
Rent-A-Port 
Power@Sea 
DEME 
SRIW Environnement 
Nuhma 
Socofe  

35% 
65% 

Domeinconcessie sinds: 20 juli 2012 
Diepte: 24,4 - 39,5 m 
Afstand van de kust: 54 km 
Oppervlakte: 16,7 km² 
Capaciteit golfslag: 20 MW 
Aantal turbines: 27-41 
Vermogen per turbine: 6-7 MW 
Capaciteit windpark: 212-246 MW 
Geschatte investering: €0,9 mld. 

Northwester 2 
Operationeel 2018 

Colruyt 
InControl 
Wagram Invest 
TTR Energy 

TPF 
Transcor Astra 

30% 
14% 
8% 
48% 

Domeinconcessie sinds: 20 juli 2012 
Diepte: 25-40 m 
Afstand van de kust: 51 km 
Oppervlakte: 12 km² 
Aantal turbines: 22-32 
Vermogen per turbine: 6,15-10 MW 
Capaciteit windpark: 224 MW 
Geschatte investering: €0,8 mld. 

http://www.4coffshore.com/windfarms/windfarms.aspx?windfarmid=BE04
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1368NL.pdf
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Eindelijk wind op zee

Frankrijk

Met geen enkele windturbine op zee is Frankrijk niet 
bepaald voorloper op het gebied van wind offshore. Dat 
heeft verschillende oorzaken, zoals trage beleidskeuzes, 
hoge weerstand van de publieke opinie en belemme-
rende regelgeving. Maar na twee calls in 2012 en 2014 
staan er zes zones definitief geprogrammeerd voor de 
komst van offshore windparken. Deze zones bevinden 
zich in het gebied tussen Noirmoutier in de Vendée en 
Dieppe-Le Tréport in de Seine-Maritime. Drie consortia 
zijn aangewezen om de parken te bouwen. Hiermee zou 
in 2020 zo’n 1.900 MW staan opgesteld. Dit is minder 
dan een derde van de voor 2020 beoogde doelstelling 
van 6.000 MW.

Frankrijk beseft dat ze voor wat betreft offshore wind de 
boot gemist hebben om een technologische voorsprong 
op buurlanden te hebben. De Franse overheid is dan ook 
volop bezig om parallel aan zijn offshore windactivitei-
ten ook op andere bronnen uit zee, zoals drijvende 
windmolens, getijdenturbines, algen of thermische 
energie in te zetten.

De nationale industrie profiteert hier maximaal van. 
Bedrijven als EDF, Alstom, Areva, DCNS, STX France en 
Engie hebben een trekkersrol om een nieuwe mariene 
energie-industriesector te creëren en te voeden.

Dit artikel biedt een overzicht van de geplande 
windparken, de betrokken spelers, het investerings-
klimaat en de manier waarop de Franse overheid 
bijdraagt aan de opbouw van een nationale industriële 
sector, die de werkgelegenheid en de economie moet 
stimuleren.

Inleiding
Frankrijk beschikt over het op één na grootste 
zeeoppervlak ter wereld. Het zou dus logisch lijken 
als het land sterk in wind op zee geïnvesteerd had, 
in dezelfde periode als de omringende landen als 
VK, Nederland, Denemarken en Duitsland dat 

gedaan hebben. Dat is echter niet gebeurd. Hier zijn 
verschillende redenen voor te noemen. Enerzijds is 
een groot deel van de Franse wateren, zoals de 
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, te diep 
voor conventionele windturbines op de zeebodem. 
Anderzijds verloopt het opstarten van de Franse 
offshore windactiviteiten moeizaam. Al in 2005 
kreeg het Duitse Enertrag immers de eerste 
concessie toegekend, voor een offshore windpark 
bij Veulettes-sur-Mer in Normandië. Dat was het 
begin van lange serie inspraak- en protestprocedu-
res vanuit de lokale bevolking. In 2014 was Enertrag 
uitgeprocedeerd en konden ze eindelijk starten. 
Maar inmiddels was het toegezegde afnametarief te 
laag voor Enertrag om met de bouw te beginnen en 
heeft het zijn offshore-ambities in Frankrijk 
stopgezet.

Om de doelstelling van 6.000 MW offshore te halen, 
had Frankrijk dus nog een lange weg te gaan. In 
2012 en 2014 werden er daarom in twee rondes drie 
consortia geselecteerd voor de bouw van zes 
windparken op zee in de regio’s Normandië, 
Bretagne en Pays de la Loire. De achterliggende 
doelstelling is sterk politiek-economisch en 
industrieel gekleurd. De bouw van de windparken 
moet een nationale industriële sector opleveren 
met productie, R&D en werkgelegenheid in de 
regio’s, en natuurlijk exportkansen. ‘Patriotisme 
écologique’ heet dat in Frankrijk. 

In 2012 en 2014 staan er  
zes zones in Frankrijk 
definitief geprogrammeerd 
voor de komst van offshore 
windparken.
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Begrijpelijk dat de hoofdaannemers in de 
geselecteerde consortia overwegend Frans 
zijn: EDF Energies Nouvelles, Engie 
(ex-GDF-Suez), Technip, Neoen Marine, 
Eole-RES, Nass & Wind en de turbinebou-
wers Alstom en Areva. Er wordt tegelijkertijd 
ingezet op andere vormen van mariene 
energie zoals stromingscentrales en 
drijvende windturbines.

Drie consortia voor zes parken
Drie consortia hebben dus in 2012 en 2014 
de zes windparken toegewezen gekregen. 
De voorziene 1.900 MW moet in 2020 
geïnstalleerd zijn. 

Consortium EDF Energies Nouvelles, Nass & Wind 
Offshore, WPD Offshore et Dong Energy, met 
Haliade windturbines van Alstom, drie parken.

Saint Nazaire: Het park bij Saint Nazaire zal 
bestaan uit 80 Haliade windturbines van  
6 MW, gebouwd door Alstom in de fabrieken 
van Saint Nazaire en Cherbourg, goed voor 
een totaal opgesteld vermogen van 480 MW, 
op monopile funderingen, verwachte 
inwerkingtreding: vanaf 2018.

Courseulles-sur-Mer: 75 Alstom windturbi-
nes voor een totaal opgesteld vermogen van 
450 MW. De turbines komen zo’n 10 km uit 
de kust van Bessin, op een oppervlakte van 
50 km².

Fécamp: 83 Alstom Haliade-turbines, voor 
een totaal opgesteld vermogen van 498 MW. 
De turbines komen 13 à 22 km uit de kust 
van Fécamp, op een oppervlak van 67 km².

Consortium ENGIE (ex-GDF SUEZ), EDP 
Renewables en Neoen Marine met AREVA-
turbines, twee windparken. 

Dieppe-Le Tréport: Het meest noordelijke 
park ligt op 15 km van Le Tréport en 16 km 
van Dieppe. Er komen 62 Areva megaturbines 
van 8 MW, voor een totaal opgesteld vermo - 
gen van 496 MW. De totale kosten van het 
park worden op twee miljard euro geschat.

Ile d’Yeu-Noirmoutier: Het meest zuidelijke 
windpark komt tussen de eilanden Île d’Yeu 
en Noirmoutier. Er staan 62 AREVA turbines 
gepland voor een totaal opgesteld vermo-
gen van 496 MW.

Consortium Iberdrola, EOLE-RES, Technip, Neoen 
Marine en Caisse des Dépôts met Areva 
windturbines, één windpark.

Saint Brieuc: Het meest westelijke toekom-
stige windpark in de baai van Saint Brieuc 
wordt gebouwd door Iberdrola, EOLE-RES, 
Technip, Neoen Marine en Caisse des Dépôts 
met Areva windturbines.

Financiering en 
investeringsklimaat

In Frankrijk wordt de ontwikkeling van 
duurzame energie gefinancierd via de 
energierekening van de consument die de 
zogenaamde CSPE-bijdrage (Contribution 
au service public de l’électricité) op zijn 
energierekening heeft staan. De 
Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE), samen met het Ministerie ven 
Energie, stelt de calls voor de industrie op 
waarin de voorwaarden voor de afnameta-
rieven staan en de gevolgen daarvan voor de 
CSPE. In 2014 bedroeg de CSPE zo’n 75 euro 
per persoon per jaar.

Het door de Franse staat gegarandeerde 
afnametarief voor offshore windenergie is 
voor 20 jaar vastgelegd tussen 15 en 22 cent/
kWh voor de eerste 10 jaar, daarna tussen 3 
en 13 cent/kWh voor de opvolgende 10 jaar, 
afhankelijk van het windpark, de afstand 
van de kust en de diepte van de zee.

In Saint Brieuc maar ook in Le Tréport 
bijvoorbeeld worden de kosten van het 
windpark geschat op twee miljard euro, 
zonder de aansluiting op het elektriciteits-
net meegerekend. De investering is 100 
procent privaat, er is geen sprake van 
subsidie. De steden en agglomeraties in de 
betreffende kustgebieden zijn actief bezig 
om een goed vestigingsklimaat te creëren. 
Zo investeert de regio rond Le Havre sterk in 
zijn infrastructuur (haven) om de sector te 

ondersteunen en bedrijfsvestigingen aan te 
trekken. De twee consortia Areva Wind en 
Alstom/EDF Energies Nouvelles hebben al 
besloten zich in de haven van Le Havre te 
vestigen. In Saint-Nazaire heeft Alstom twee 
fabrieken gebouwd voor de productie van 
de generatoren en de gondels en twee 
andere fabrieken in Cherbourg voor de 
bouw van de bladen en masten van zijn 
Haliade. Alstom schat in dat zijn industrie-
project 5.000 directe en indirecte arbeids-
plaatsen op zal leveren. De fabrieken zijn 
gebouwd door Quille Construction, filiaal 
van Bouygues Construction, goed voor een 
investering van 48 miljoen euro. De 
fabrieken in Saint-Nazaire hebben een 
productiecapaciteit van 100 machines per 
jaar. In afwachting van de eerste orders uit 
de Franse markt, zullen ze de eerste 

machines aan het Amerikaanse Deepwater 
opleveren. Deze zijn voor een pilot 
windpark van vijf turbines bij Block Island, 
dat in 2016 in werking moeten treden.

De masten en bladen bouwt Alstom samen 
met LM Wind Power in zijn twee fabrieken 
van Cherbourg. De groep STX France levert 
de transitie-onderdelen waarmee de mast 
van de turbine op zijn fundering wordt 
bevestigd.
Het EDF/Alstom consortium bouwt zijn 
funderingen in Le Havre. Dit zijn zogenaam-
de ‘gravity based structures’, zware construc-
ties die op de bodem geplaatst worden en 
waar geen heiwerk aan te pas komt.

Areva bouwt met partners GDF Suez, Vinci 
en CDC Infrastructure twee fabieken in  
Le Havre op een terrein van 36 ha bouwen. 
De één is om de gondels te assembleren en 
de ander voor de productie van turbine-
bladen. Areva schat in dat deze fabrieken 
2.000 arbeidsplaatsen op gaan leveren. De 
fabrieken van Alstom en Areva moeten in 
2016 van start gaan.

Frankrijk beseft dat ze voor wat betreft offshore 
wind de boot gemist hebben voor een 
technologische voorsprong op buurlanden.
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Kostenreductie voor 2030 haalbaar
Ook in Frankrijk hebben rendement en 
kostenreductie grote aandacht. Het Syndicat 
des Energies Renouvelables (SER) schat in 
dat de Franse offshore windsector in 2030 
zo’n 15.000 MW kan hebben opgesteld en 
30.000 nieuwe arbeidsplaatsen hebben 
gecreëerd. 

“Er zijn nog grote marges haalbaar om de 
prijs van offshore wind naar beneden te 
krijgen. Nu ligt die rond de 200 euro per 
megawattuur (MWh)”, aldus Jean-Louis Bal, 
voorzitter van de SER. “In 2030 zouden de 
productiekosten naar 100 à 120 euro 
teruggebracht kunnen zijn. Dat is gelijk aan 
het rendement van PV en van de nieuwe EPR 
reactor. De investeringskosten (CAPEX), die 
ongeveer tweederde van de globale kosten 
vertegenwoordigen, kunnen nog met 20 à 
30 procent dalen”, volgens SER.

Beleid, investeringen,  
werkgelegenheid, groei, export

Bij het Franse offshore windenergieplan 
gaat het er in de eerste plaats om de Franse 
nationale bedrijven te steunen die op dit 
gebied actief zijn, werkgelegenheid te 
creëren, een goed georganiseerde nationale 
sector voor de windindustrie en voor andere 
vormen van mariene energie op te zetten. 
Daarnaast wil Frankrijk hiermee kansen 
scheppen voor grote bedrijven en voor het 
mkb, en dus bijdragen aan economische 
groei en export. De lokale overheden in de 
betrokken kuststreken zijn daarbij actief in 
de voorhoede.

In Saint Nazaire is bijvoorbeeld een team 
benoemd dat nauwe banden onderhoudt 
met de haven, de industrie en de lokale 
overheden. Dit team heeft als opdracht om 
het lokale bedrijfsleven te begeleiden om 
zich op de offshore windmarkt te oriënte-
ren. Daarnaast organiseren ze business 
meetings en informatiebijeenkomsten om 
zo goed mogelijk het lokale mkb-netwerk te 
verbinden met de grote opdrachtgevers. 

Niet verwonderlijk dat vrijwel alle hoofd-
aannemers in de consortia Frans zijn. 
Frankrijk heeft zelf natuurlijk een aantal 
energiegiganten, zoals EDF en ENGIE maar 
ook een aantal grote technologiebedrijven 
zoals Alstom, Areva, DCNS, het ingenieurs-

bureau Technip of ook Vinci. STX France, dat 
als historische activiteit de bouw van 
schepen heeft, heeft zijn eerste orders voor 
elektrische tussenstations op zee binnen 
voor een windpark in Noord-Europa. Op 
termijn verwacht STX France 20 procent van 
zijn omzet op deze nieuwe markt te 
behalen.

Het pakket van eisen van de offshore calls 
bevatte drie selectiecriteria: de kwaliteit van 
het industrieproject (40 procent), de 
kostprijs van de elektriciteit (40 procent) en 
het respect voor de zee en het gebruik ervan 
(20 procent). Zo dienen de turbines in 
Frankrijk geproduceerd worden. Beide 
turbinebouwers, zowel Alstom als Areva, 
hebben vanaf het begin luid en duidelijk 
toegezegd nieuwe fabrieken te gaan 
bouwen op de betreffende locaties.

Windustry France
Windustry France is een re-industrialisatie-
plan, gesteund door de Franse overheid. 
Windustry France heeft als doel om ervoor 
te zorgen dat de Franse suppliers aansluiting 
vinden bij de nationale en internationale 
offshore windsector. In 2009 en 2010 heeft 
Capgemini Consulting een studie gedaan 
voor Windustry France naar Franse bedrijven 
met mogelijke interesse en competenties 
voor de (onshore en offshore) windmarkt. 
Vervolgens heeft Capgemini 400 bedrijven 

gecontacteerd om hun interesse te peilen in 
deze nieuwe sector. Zo’n 150 bedrijven 
hebben interesse getoond richting de 
windindustrie waaronder Safran, EADS en 
Nexter. Vóór dit onderzoek stonden 
overigens reeds 150 bedrijven als actief in de 
sector geregistreerd.

Aangezien de turbines voor 100 procent in 
Frankrijk gebouwd moeten worden, moet 
de hele waardeketen in Frankrijk aanwezig 
zijn. Des te meer belang dus voor een goed 
georganiseerde lokale sector met daarin alle 
competenties vertegenwoordigd.

R&D
Bedrijven als Alstom en Areva hebben een 
sterke kennisbasis nodig voor hun offshore 
windactiviteiten. Alstom overweegt daarom 
een R&D-centrum voor offshore wind op te 
zetten. Bij het project in Saint Brieuc 
worden verschillende onderzoeksprojecten 
genoemd, zoals Optiwind samen met France 
Energies Marines en Areva om de installatie-
methoden op zee te optimaliseren. En ook 
RESIBAD met de Pôle Bretagne, de school 
ENSTA Bretagne en IN VIVO voor reductie 
van de onderzeese geluidsoverlast tijdens de 
bouw.

Bij het project in Le Tréport doet het Engie/
Areva-consortium een haalbaarheidsstudie 
naar een ‘Power to Gas’-pilotplant om bij 

France Energie Marines
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het offshore windpark te bouwen. Deze 
installatie zou dienen voor de opslag van de 
door het windpark geproduceerde stroom. 
Ook zijn er onderzoeksactiviteiten gaande 
voor de optimalisatie van de technologie 
voor de offshore windturbines van ADWEN, 
de joint venture tussen Areva en Gamesa. 
ADWEN bouwt een 8 MW platform waarvan 
de serieproductie in 2018 van start moet 
gaan.

France Energies Marines
France Energies Marines (FEM) is een 
zogenaamd Institute for Energy Transition, 
een PPP. Hieraan nemen drie clusters (pôles 
de compétitivité) deel, Mer Bretagne, Mer 
PACA en Capenergies, plus ruim twintig 
industriële bedrijven waaronder negen 
grote groepen, twaalf universitaire en 
wetenschappelijke teams en zeven lagere 
overheden. 

France Energie Marines heeft onder andere 
vijf testparken in beheer: 
• Getijdenenergie op zee, bij Paimpol, 

Bréhat, 2 connecties; maximaal opgesteld 
vermogen van 2MW; diepte 25 tot 45m;

• Getijdenenergie in riviermonding, bij 
Bordeaux: 3 connecties, maximaal 
opgesteld vermogen van 0.25 MW, diepte 
van 9m;

• Golfenergie, bij Le Croisic: 4 connecties, 
maximaal opgesteld vermogen 8MW ; 
diepte 35m;

• Drijvend offshore wind, bij Fos sur Mer 
(Middellandse Zee): 3 connecties, 
maximaal opgesteld vermogen 10MW; 
diepte 65m;

• Drijvend offshore wind, bij Groix:  
2 connecties, maximaal opgesteld 
vermogen 10MW; diepte 60m.

Scholing, opleidingen
Een artikel in Actu-Environnement van 1 
juni 2015 spreekt de zorg uit over de 
aanwezigheid van voldoende competenties 
in Frankrijk en de juiste scholing en 
opleidingen voor de kennis en kunde die 
nodig is voor de offshore windsector. Een 
deel van die kennis is aanwezig door de 
gevestigde offshore-industrie, maar een 
deel ontbreekt momenteel in Frankrijk, 
vermoedt de auteur. Voorbeelden zijn het 
werken op zee, onderhoud van windturbi-
nes bij moeilijke weersomstandigheden en 
op grote hoogte.

De industrie lijkt vooral intern mensen op 
te leiden en communiceert weinig over het 
dreigende gebrek aan voldoende goed 
opgeleid personeel. Om hierop vooruit te 
lopen zetten onlangs een aantal academi-
sche, industriële en institutionele partners 
(de Ecole centrale de Nantes, Université de 
Nantes, Ifremer en Alstom) het competen-
tiecentrum ‘West Atlantic Marine Energy 
Center’ op voor de versnelling van de 
ontwikkeling van de mariene energiesector 
in de regio.

Kansen voor Nederland
Zijn er kansen voor Nederlandse partijen in 
de Franse offshore windsector? Dat lijkt zeer 
waarschijnlijk. Een aantal Nederlandse 
bedrijven heeft de afgelopen twee jaar al 
deelgenomen aan de verschillende offshore 
windmissies naar Frankrijk die georgani-
seerd zijn.

Het jaarlijkse evenement om zich in deze 
sector te presenteren in Frankrijk is THETIS 
EMR in Nantes. In 2015 vond de conferentie 
op 20 en 21 mei plaats.

Bronnen
• Informatie over het Park Le Tréport-Dieppe, 

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr

• Informatie over het Park Ile d’Yeu – 

Noirmoutier, http://www.debatpublic.fr/

projet-parc-eolien-mer-entre-iles-dyeu-noirmoutier

• Informatie over het park bij Saint Brieuc, http://

www.eolienoffshoresaintbrieuc.com

• Informatie over het park bij Fécamp,  

http://parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr

• Informatie over het park bij Saint Nazaire, 

http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr

• Stx France engrange ses premières commandes 

dans l’éolien offshore, http://www.lesechos.fr

• Met betrekking tot het project Enertrag bij 

Veulettes sur mer, http://www.energies-renouvela-

bles.org/articles/newsletter_26032014/offshore-

veulette.asp

• Met betrekking tot de financiering:

• Qui va payer? http://controverses.ensmp.fr/public/

promo13/promo13_G1/www.controverses-minesparis-

tech-1.fr/_groupe1/index307d.html?page_id=19

• Quel mécanisme pour financer la filière? 

http://controverses.ensmp.fr/public/promo13/

promo13_G1/www.controverses-minesparistech-1.fr/_

groupe1/indexecec.html?page_id=357

• Eolien offshore : la filière française se 

structure, Actu-Environnement, 2 december 

2014 

• AREVA et GAMESA créent la co-entreprise 

ADWEN, www.areva.com, 9 maart 2015

Meer informatie
Joannette Polo-Leemreis
E-mail: parijs@ianetwerk.nl
IA Frankrijk
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Om het ambitieuze doel van 6,5 GW geïnstalleerd 
vermogen in 2020 te realiseren stimuleert de Duitse 
overheid de bouw van wind op zee projecten via feed-in 
tarieven en bankgaranties. Verder zet Duitsland ook 
flink in op onderzoek en innovatie om de industriële 
partijen verder te ondersteunen. Vooral de Noord-Duitse 
onderzoeksinstituten Fraunhofer IWES en het DEWI en 
consortia als Forwind en CEWind spelen daarbij een 
centrale rol. De afgelopen jaren zijn door deze instituten 
enkele grote testfaciliteiten opgezet. 

Inleiding
In het Duitse regeerakkoord van 2013 zijn de doelen 
voor het aandeel duurzame energie aan de 
energievoorziening bijgesteld. De Duitse coalitie-
partners hebben afgesproken dat in 2020 minimaal 
35 procent van de elektriciteit uit duurzame 
bronnen moet worden geproduceerd. In 2014 was 
dat percentage al 28 procent. Als onderdeel van deze 
algemene doelstelling is een gedetailleerd tijdspad 
ontworpen met de duurzame energiebronnen en 
hoeveel ze moeten gaan bijdragen aan het grote 
geheel.

Geïnstalleerd vermogen groeit
Windenergie, zowel onshore als offshore, gaat 
volgens die planning een belangrijke bijdrage 
leveren aan de Duitse ‘Energiewende’. De afgelopen 
jaren liepen verschillende wind op zee projecten 
vertraging op, maar sinds kort loopt de implemen-
tatie van de ambities soepeler. In 2014 werden twee 
grote wind op zee parken, Riffgat en Meerwind, 
volledig in gebruik genomen. En in 2015 werden 
drie andere projecten ook op het elektriciteitsnet 
aangesloten. Daardoor is de capaciteit flink 
gegroeid: in 2013 met 240 MW, in 2014 met 530 MW 
en in 2015 (eerste helft) met 1800 MW geïnstalleerd 
vermogen. 

In totaal stond er halverwege 2015 2,8 GW aan wind 
op zee vermogen, tegenover 39 GW wind vermogen 
op land (eind 2014). Alle windturbines op land en 
zee samen leverden 9,7 procent van het totale 
elektriciteitsgebruik. Daarmee heeft windenergie 
zonne-energie als belangrijkste duurzame bron 
ingehaald. En Duitsland heeft nog meer ambitie op 
het gebied van windenergie. Tot 2020 wil de Duitse 
regering de capaciteit aan windenergie uitbreiden 
naar 54 GW op land en 6,5 GW op zee. Op langere 
termijn moet de offshore capaciteit verder groeien 
naar 15 GW in 2030. De Duitse regering verwacht dat 
de bouw van offshore windparken tot een stijging 
van de jaarlijkse omzet van de branche leidt van 17 
miljard euro in 2016 tot 22 miljard in 2021. Op dit 
moment biedt de offshore wind branche ongeveer 
19 duizend arbeidsplaatsen in Duitsland.

Steeds meer wind op zee

Duitsland
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Financiering
De Duitse overheid stimuleert sinds 2000 
duurzame energie productie via het EEG, 
een feed-in systeem. De feed-in tarieven 
variëren per technologie en zijn gegaran-
deerd voor in de regel 20 jaar. Jaarlijks 
worden de tarieven voor nieuwe projecten 
aangepast. Sinds 2004 gelden ook voor 
wind op zee speciale feed-in tarieven. 
Omdat EU-wetgeving nu voorschrijft dat de 
bouw van wind op zee capaciteit alleen via 
een tender model mag worden onder-
steund, geldt tot 2021 een overgangsperi-
ode. Tot die tijd kunnen voor Duitse parken 
nog feed-in tarieven worden aangevraagd. 
Afhankelijk van de grootte en van hoe ver 
het park uit de kust ligt, is de vergoeding op 
dit moment 15,4 cent/kWh voor de eerste 12 
jaar, daarna 3,9 cent voor nog eens 8 jaar. 
Deze vergoeding wordt stapsgewijs verlaagd 
tot 14,4 cent/kWh in 2020. Daarnaast kan 
voor de financiering van de wind op zee 
parken een beroep worden gedaan op 
garanties van 700 miljoen euro per project 
via de staatsbank KfW. Op die manier zijn de 
risico’s voor financierders lager en wordt het 
aantrekkelijker om in wind op zee te 
investeren.

Onderzoek
Kostenreductie is, net als in Nederland, de 
centrale drijfveer voor het ontwerp van 
onderzoeksprogramma’s voor wind op zee. 
Dat is nodig om het doel van 15 GW aan 

geïnstalleerd vermogen in 2030 tegen 
acceptabele kosten te bereiken. Maar ook de 
toenemende wereldwijde concurrentie 
dwingt de Duitse industrie tot verdere 
innovatie. Alleen zo kan de Duitse industrie 
haar technologievoorsprong op het gebied 
van onder andere elektriciteitsnetten, 
turbinebladen en aandrijftechniek 
behouden. Om deze redenen investeert de 
Duitse overheid in steeds grotere onder-
zoeksprojecten en testfaciliteiten.

De prioriteiten zijn mede vast te stellen 
door te analyseren naar welke projecten het 
meeste onderzoeksgeld van de overheid 
gaat (zie tabel). Van de 53 miljoen euro die 
de Duitse overheid in 2014 in windenergie-
onderzoek investeerde, ging 22 miljoen 
euro naar onderzoek om turbines efficiën-
ter, betrouwbaarder en goedkoper te 
maken. Ook het gewicht van turbines speelt 
een grote rol bij mogelijk kostenbesparin-
gen. Lichtere turbines zijn goedkoper te 
installeren en vergen bovendien minder 
zware funderingen. In het project 
Magnetring II wordt door Fraunhofer IWES 
samen met onder andere Siemens een 
lichtgewicht turbine van 10 MW ontwikkeld.

Bij de offshore technologie, voornamelijk 
bij de installatie van de funderingen is, 
naast het kostenaspect, het beperken van 
geluidsoverlast een van de zwaartepunten 
van onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
met behulp van het luchtbellengordijn of 
door nieuwe fundering methodes als 
vibreren of zogenaamde suction buckets. 

Belangrijke regio’s en spelers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
groot aantal universitaire en niet-universi-
taire onderzoeksinstituten. De belangrijkste 
instituten werken samen in het zogenaam-
de ‘Forschungsverbund Windenergie’ aan 
gezamenlijke onderzoeksagenda’s en 
coördineren grote investeringen. Om 
geografische redenen bevinden de belang-
rijkste wind-op-zee spelers zich in de 
Noord-Duitse deelstaten. Hieronder vindt u 
een korte beschrijving van de belangrijkste 
bedrijven, onderzoeksinstituten en 
netwerkorganisaties in Hamburg, Bremen, 
Niedersachsen en Schleswig-Holstein.

Hamburg
Hamburg profileert zich als dé Europese 
Hub en de offshore wind hoofdstad van 
Europa. Veel grote projectontwikkelaars zijn 
hier gevestigd en enkele van de grote Duitse 
energieproducenten opereren vanaf hier. 
Maar ook technologie aanbieders, zoals 
Siemens (hoofdkantoor wind power 
business) en kleinere spelers maken van 
Hamburg een wind hotspot. De clusterorga-
nisatie ‘Erneuerbare Energien Hamburg’ 
(EEHH) vertegenwoordigt bijna 100 leden 
die actief zijn in (offshore) windenergie. 
Mede via EEHH heeft de regio Hamburg 
goede banden met Nederland. Zakelijke 
contacten zijn de afgelopen jaren structu-
reel versterkt door de organisatie van een 
serie van handelsmissies van het postennet 
Duitsland, in samenwerking met de FME en 
TKI Wind op Zee.

Om geografische redenen bevinden de 
belangrijkste wind-op-zee spelers zich in  
de Noord-Duitse deelstaten.
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Bremen/Bremerhaven
Net als Hamburg kent Bremen kent een 
organisatorisch sterke clusterorganisatie, de 
WindAgenturBremen (WAB). De WAB heeft 
ruim 350 leden – onderzoeksinstituten en 
bedrijven uit de gehele offshore wind keten. 
Jaarlijks hoogtepunt is de internationale 
conferentie WINDFORCE in juni.

Het grootste Duitse onderzoeksinstituut op 
het gebied van windenergie is Fraunhofer 
IWES in Bremerhaven. IWES onderzoekt 
vrijwel alle facetten van offshore windener-
gie en werkt daarbij nauw samen met de 
industrie. Ook het Duitse onderzoek 
offshore wind park Alpha Ventus wordt nu 
vanuit IWES gecoördineerd. De focus van 
het onderzoek van IWES ligt zowel op het 
testen van componenten van state-of-the-
art industriële turbines als op de ontwikke-

ling van de volgende generatie turbines. 
Daarvoor beschikt IWES over verschillende 
testfaciliteiten die offshore omstandighe-
den kunnen simuleren. Dat is van belang bij 
de ontwikkeling van componenten als 
turbinebladen en de mast. Sinds eind 2014 
is het ook mogelijk om volledige gondels in 
het nieuwe DyNaLab te testen. Daarbij 
worden realistische windomstandigheden 
gesimuleerd, waarbij de geteste generator 
tot een vermogen van 10MW wordt belast. 
Ook de verbinding met het elektriciteitsnet 
wordt met verschillende scenario’s 
nagebootst. 

Niedersachsen
Naast IWES kan de industrie voor tests 
terecht bij DEWI in Wilhelmshaven. DEWI 
test en certificeert windturbines en diverse 
componenten. Bovendien is DEWI bij 
meteorologische metingen van het offshore 
onderzoeksplatform FINO 1 betrokken.

De universiteiten van Oldenburg, Hannover 
en Bremen hebben hun windenergie 
onderzoeksactiviteiten gebundeld in het 
consortium ForWind. De zwaartepunten van 
het onderzoek zijn onder anderen de mast, 

de aandrijfas en de rotor, maar ook de 
integratie in het elektriciteitsnet en 
windvoorspellingen. ForWind is betrokken 
bij het uitvoeren en analyseren van de 
gegevens van de onderzoekprojecten bij de 
wind op zee parken Baltic 1, BARD Offshore 
en het onderzoekspark Alfa Ventus.

Schleswig-Holstein
De deelstaat Schleswig-Holstein is de basis 
van havens, die een belangrijke rol spelen 
bij de installatie en de logistiek van 
windparken in de Noord- en Oostzee. De 
regionale clusterorganisatie ‘Windcomm’ 
bundelt de ruim 200 bedrijven uit de sector. 
Het onderzoekscluster CE WindEnergy SH 
richt zich vooral op echte offshore techno-
logie zoals de funderingen. De onderzoe-
kers hebben ook veel kennis van meteorolo-
gie en oceanografie. Zij maken hiervoor 

gebruik van gegevens uit het onderzoeks-
platformen FINO in de Noord- en Oostzee. 
Meer kennis over windomstandigheden, 
golfhoogtes en de zeebodem kan helpen de 
risico’s bij de planning en bouw van 
windparken te verkleinen. Op de onder-
zoeksplatformen worden bovendien 
ecologische gegevens over vogels en 
bruinvissen verzameld.
In heel Duitsland werken nu ongeveer 19 
duizend mensen in de offshore wind 
industrie. Naar verwachting groeit dat 
aantal de komende jaren tot 33 duizend in 
2021. Om aan de vraag naar goedgetraind 
personeel te voldoen hebben de universitei-
ten binnen CE WindEnergy SH een master-
studie ‘Wind Engineering’ opgezet.

Bronnen en meer informatie
• Erneuerbare Energien Hamburg:  

www.erneuerbare-energien-hamburg.de

• WindAgenturBremen: www.wab.net

• Fraunhofer IWES: www.windenergie.iwes.

fraunhofer.de

• DEWI: www.dewi.de

• ForWind: www.forwind.de

• CE WindEnergy SH: www.windenergy-sh.de

Meer informatie
Joop Gilijamse
E-mail: berlijn@ianetwerk.nl
IA Duitsland

De toenemende wereldwijde concurrentie dwingt 
de Duitse industrie tot verdere innovatie.

http://www.erneuerbare-energien-hamburg.de
http://www.wab.net
http://www.windenergie.iwes.fraunhofer.de
http://www.windenergie.iwes.fraunhofer.de
http://www.dewi.de
http://www.forwind.de
http://www.windenergy-sh.de
mailto:berlijn%40ianetwerk.nl?subject=
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Kansen en uitdagingen voor  
hernieuwbare energie

1. Inleiding
Op grond van de EU richtlijn hernieuwbare energie 
moet het aandeel hernieuwbare energie in 2020 in 
de totale Britse energiebehoefte 15 procent zijn. Op 
dit moment is dat 5 procent. In de komende jaren 
moet het aandeel hernieuwbare energie dus drie 
keer zo groot worden.. 

Om dat te bereiken heeft de Britse regering de 
ambitie om onder meer de opwekking van elektri - 
citeit uit hernieuwbare bronnen te verdubbelen  
van 15 procent naar 30 procent. 

De offshore windindustrie is in de afgelopen jaren 
snel gegroeid. Met een geïnstalleerd vermogen van 
MW 5.105 en 1.452 turbines (situatie juni 2015) heeft 
het Verenigd Koninkrijk op dit moment de grootste 
offshore wind markt ter wereld. Dat wil zeggen:  
56 procent van de totale geïnstalleerde offshore 
capaciteit in Europa. Dankzij verschillende 
projecten in de pijplijn – in de fasen van planning 

en goedkeuring- moet de capaciteit groeien tot circa 
10 GW in 2020. Daarmee kan 10 procent van de 
totale Britse elektriciteitsbehoefte worden 
geproduceerd.

1.1 Achtergrond
Met name de opeenvolgende Labour regeringen 
(1997-2010) hebben prioriteit gegeven aan (onder-
zoek naar) hernieuwbare energie. In 2002 werd 
NaREC opgericht (New and Renewable Energy 
Centre). Later wijzigde deze naam in NAREC 
(National Renewable Energy Centre). NAREC, waarin 
GBP 150 miljoen werd geïnvesteerd, beschikt over 
geavanceerde testfaciliteiten voor rotorbladen  
(tot 100 meter) en generatoren voor wind-, 
getijden- en golfslagenergie. In 2014 fuseerde 
NAREC met ORE Catapult (zie hierna onder 2.3). 

Hernieuwbare energie is echter minder populair 
onder de huidige conservatieve regering, die over  
de hele linie een beleid van strikte bezuinigingen 

Verenigd Koninkrijk
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doorvoert. Chancellor Osborne(Minister 
van Financiën) kondigde in juli 2015 
onverwacht aan dat een fiscale vrijstelling 
op groene energie (Climate Change Levy) 
wordt geschrapt. De industrie is bang dat 
ook de zogenaamde ‘Levy Control 
Framework’ (een subsidiepot voor groene 
energie) zijn langste tijd gehad heeft. Op dit 
moment raken deze maatregelen vooral de 
onshore windenergie sector. 

Tegelijkertijd kondigde de regering fiscale 
maat regelen aan om de olie- en gasproduc-
tie op de Noordzee te stimuleren. En de 
regering van Premier Cameron zegt volledig 
te willen gaan voor de ontwikkeling van 
schaliegas.

Met de aanleg van windparken op zee zijn, 
zoals bekend, grote investeringen gemoeid. 
Behalve van externe factoren, zoals de 
ontwikkeling van de olie- en gasprijs, 
hangen investeringsbeslissingen ook af van 
de beschikbaarheid van subsidieschema’s en 
mogelijke fiscale incentives. Investeerders 
willen zekerheid over regeringsbeleid op 
lange termijn. We moeten afwachten of de 
huidige regering evenveel prioriteit zal 
kunnen blijven geven aan de ontwikkeling 
van offshore windenergie, in het licht van 
de hoge (subsidie) uitgaven die daar op dit 
moment nog mee gemoeid zijn. Dat zal 
spanningen gaan opleveren met het naleven 
van de verplichting in het kader van de EU 
richtlijn met betrekking tot hernieuwbare 
energie. 

Het is daarom niet uit te sluiten dat 
investeringsbeslissingen zullen stagneren  
in afwachting van meer duidelijkheid. 
Mogelijk loopt de geplande extra 5 GW 
hierdoor in de komende jaren vertraging op.

2. Belangrijkste spelers 
Het speelveld op het gebied van offshore 
wind in het Verenigd Koninkrijk is tamelijk 

complex. Meerdere partijen zijn betrokken, 
zowel op het gebied van beleid, onderzoek 
en nieuwe investeringen.

2.1 DECC
Het Department for Energy & Climate 
Change (DECC) (https://www.gov.uk/
government/organisations/department-of-energy-
climate-change) is verantwoordelijk voor het 
beleid met betrekking tot duurzame 
energie. In 2013 voerde DECC een grootscha-
lige herziening van de elektriciteitsmarkt 
(Electricity Market Reform of EMR) door. In 
het kader van deze EMR wordt ontwikkeling 
van duurzaam opgewekte elektriciteit 
gestimuleerd door middel van een systeem 
van lange termijn contracten, Contracts for 

Difference (CFD). CFD’s bieden zekerheid 
over de afnameprijs (‘strike price’) van 
elektriciteit gedurende de looptijd van het 
contract. Wanneer gedurende de looptijd 
van het contract de marktprijs voor 
elektriciteit, de referentieprijs, onder de 
vastgestelde ‘strike price’ komt, past de Low 
Carbon Contracts Company (LCCC, een 
hiertoe speciaal opgezette organisatie) deze 
prijs aan. Wanneer de marktprijs hoger zou 
zijn, gebeurt het omgekeerde en betaalt de 
developer terug aan de LCCC.

De CFD’s worden toegewezen op basis van 
openbare aanbestedingen. In 2012 was de 
door de overheid voorziene strike price voor 
2015 155 GBP/MWH; in 2015 zijn contracten 
gesloten met daarin een veel lagere strike 
price van 117 GBP/MWH. 

De belangrijkste drijfveer van de offshore 
windindustrie in het Verenigd Koninkrijk is 
daarom - zoals overal elders - om de 
kostprijsprijs van de elektriciteit zo snel 
mogelijk omlaag te brengen. De ambitie is 
een kostprijs van GBP 100/MWh in 2020. 
Volgens het nationale onderzoekscentrum 
ORE Catapult is dat haalbaar. 

2.2 The Crown Estate
The Crown Estate (www.thecrownestate.co.uk/
energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/), 
vergelijkbaar met Kroondomeinen in 
Nederland, is de eigenaar/beheerder van de 
zeebodem binnen de 12-mijlszone en de 
eigenaar van de rechten om elektriciteit te 
genereren door middel van wind-, golfslag 
en getijdenenergie op het Britse continen-
tale plat. The Crown Estate is de organisatie 
die de Britse regering (DECC) adviseert met 
betrekking tot de afgifte van vergunningen 
voor de aanleg van windparken op zee. 
Daarmee zijn ze een belangrijke partner 
voor de consortia van internationale 
developers in de verschillende fases ((pre)
planning, vergunning verlening, bouw etc) 
die de aanleg van een windpark doorloopt.
De ontwikkeling van offshore windenergie 
begon in het Verenigd Koninkrijk in 
december 2000 met de afgifte van 
‘Agreements for Lease’ (AfL) door The Crown 
Estate voor de eerste ronde van windparken 
in Britse wateren. Het ging om kleine 
parken (max 100 MW) met gemiddeld niet 
meer dan 30 turbines, relatief dicht bij de 
kust. 

De tweede ronde begon in 2003. Een paar 
parken in deze ronde zijn al buiten de 12 
mijlszone. 

In 2009 begon The Crown Estate met de 
voorbereidingen van de derde ronde. Er 
werden 9 gebieden geïdentificeerd die 
geschikt zijn voor de aanleg van toekom-
stige windparken (gezamenlijk vermogen  
33 GW). Acht windparken zijn in ontwikke-
ling. Het gaat hier om parken met een 
gemiddeld vermogen van 500 MW of meer, 
die aanzienlijk verder buiten de kust 
gelegen zijn dan de parken uit de eerste en 
tweede ronde.

Er zijn op dit moment 25 volledig operatio-
nele windparken in het Verenigd Koninkrijk 
en 6 parken in aanbouw. Daarnaast zijn er 
10 windparken in verschillende stadia van 
de planningsfase die al een Contract for 
Difference hebben. 

Eind december 2014 stonden in Britse 
wateren 1309 operationele turbines, 21 
offshore substations en lagen er 47 export 
cables om de elektriciteit aan land te 

Met een geïnstalleerd vermogen van MW 5.105  
en 1.452 turbines (situatie juni 2015) heeft het 
Verenigd Koninkrijk op dit moment  
de grootste offshore wind markt ter wereld. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/
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brengen. Begin 2015 waren er nog 223 extra 
turbines in aanbouw (totale capaciteit 960 
MW)(1). Van de internationale ontwikke-
laars in Britse wateren is DONG Energy de 
grootste, gevolgd door Vattenfall en E.ON. 

In aanvulling op de hierboven genoemde 
Rondes 1, 2 en 3, heeft de regering van 
Schotland nog de ambitie om in Schotse 
territoriale wateren nog eens 2.5 GW te 
ontwikkelen, verspreid over vier locaties.

2.3 Innovate UK/ ORE Catapult
Het Britse innovatiebeleid wordt vormgege-
ven door Innovate UK. (https://www.gov.uk/
government/organisations/innovate-uk). 
Innovate UK (voorheen Technology Strategy 
Board) is het Innovatie Agentschap van het 
Department of Business, Innovation and 
Skills (BIS, het Britse ministerie van EZ). Uit 
onderzoek, uitgevoerd in opdracht van 
(toen nog) de TSB bleek circa 10 jaar geleden 
dat het Verenigd Koninkrijk op onderzoeks-
gebied weliswaar tot de absolute wereldtop 
behoorde, maar dat de aansluiting van het 
academische onderzoek bij de behoeften 
van het bedrijfsleven te wensen overliet.  
In vervolg op een benchmark onderzoek 
waarbij gekeken is naar best practices in 
andere OESO landen, waaronder het 
Fraunhofer Instituut in Duitsland en TNO in 
Nederland, is toen besloten ‘elite’ onder-
zoeks- en innovatiecentra, zgn ‘Catapults’, 
op te zetten, voor zeven strategische 
technologiesectoren.

Een van deze instituten is de Offshore 
Renewable Energy Catapult (ORE Catapult 
https://ore.catapult.org.uk/), in 2014 gefuseerd 
met NAREC. Bij ORE Catapult wordt toege- 
past onderzoek gedaan op het gebied van 
wind op zee, golfslag- en getijdenenergie. 

Het onderzoek bij ORE Catapult concen-
treert zich op zeven ‘kennisgebieden’. 
Voortgang op deze gebieden wordt 
essentieel geacht om de productiekosten 
van offshore hernieuwbare energie omlaag 
te brengen. Dit zijn:
• Rotor Blades (testfaciliteit voor bladen  

tot 100 m)
• Drive Trains
• Electrical infrastructure
• Wind & Ocean Conditions
• Foundations & Substructures

• Operations & Maintenance
• Installation & Decommissioning

Het is geen verrassing dat de onderzoeks-
velden van de ORE Catapult in belangrijke 
mate overlappen met de vijf innovatie-
thema’s die door TKI Wind op Zee zijn 
gedefinieerd voor de Nederlandse offshore 
windindustrie:
• Ondersteuningsconstructies
• Optimalisatie van de Windcentrale
• Intern elektrisch netwerk en aansluiting 

op het hoogspanningsnet
• Transport, Installatie & Logistiek
• Beheer en Onderhoud

Tijdens de door Ambassade Londen 
georganiseerde windenergie kennismissie 
in mei 2015 is een bezoek gebracht aan de 
ORE Catapult. De aanwezige vertegenwoor-
digers van Britse onderzoeksinstellingen 
hebben samen gekeken naar het potentieel 
voor innovatiesamenwerking tussen 
Nederlandse en Britse partijen. Vanuit ORE 
Catapult en de aanwezige Britse kennisin-
stellingen bestaat veel belangstelling voor 

samenwerking met Nederland. De follow-
up en verdere inventarisatie van mogelijk-
heden voor (research) samenwerking wordt 
gecoördineerd vanuit TKI WoZ.

Het Britse onderzoeksveld op het gebied van 
wind op zee is divers. Aan een groot aantal 
(technische) universiteiten wordt onderzoek 
gedaan op het gebied van wind op zee , 
waaronder de universiteiten van Oxford, 
Strathclyde, Durham, Loughborough, 
Cranfield, Manchester, Edinburgh. Een 
aantal van deze universiteiten heeft een 
(virtueel) samenwerkingsverband opgezet 
waarin onderzoek wordt gecoördineerd,  
de zgn Supergen Wind Hub (www.supergen-
wind.org.uk). 

SPARTA
ORE Catapult en The Crown Estate hebben 
recentelijk met de 10 ontwikkelaars van 
offshore windparken in Britse wateren een 
initiatief gelanceerd om gegevens over de 
performance van de windparken te delen.  
In dit SPARTA (System Performance, 
Availability and Reliability Trend Analysis) 
project worden geanonimiseerd data 
gedeeld over operationele aspecten als 
system downtime, benodigd onderhoud en 
reparaties, weercondities etc. 

De verwachting is dat deze gedeelde 
informatie helpt bij het realiseren van een 
betere performance van de windparken, 
waardoor SPARTA onder meer een bijdrage 
kan leveren aan het terugdringen van de 
productiekosten. De operators kunnen op 
deze manier de performance van hun eigen 
windpark benchmarken aan die van de 
andere parken. 

SPARTA werd geïntroduceerd aan de 
Nederlandse delegatie van kennisinstituten 
die eind mei het Verenigd Koninkrijk 

bezocht. De gegevens uit SPARTA (https://
www.sparta-offshore.com/spartaweb/login) 
worden vooralsnog alleen beschikbaar 
gesteld aan de deelnemende electriciteits-
bedrijven en ontwikkelaars. 

2.4 Carbon Trust 
Een belangrijke speler op het terrein van 
offshore wind innovatie in het Verenigd 
Koninkrijk (en de rest van Europa) is de 
Carbon Trust. De Carbon Trust (CT) is een 
non-profit organisatie die bedrijven en 
overheden ondersteunt en adviseert bij de 
overgang naar een duurzame, low-carbon 
economie. De CT speelt een actieve rol op 
offshore wind gebied door middel van  
zijn Offshore Wind Accelerator (OWA) 

Het is de vraag of de huidige regering evenveel 
prioriteit zal kunnen blijven geven aan de 
ontwikkeling van offshore windenergie, in het 
licht van de hoge (subsidie) uitgaven die daar op 
dit moment nog mee gemoeid zijn. 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://ore.catapult.org.uk/
http://www.supergen-wind.org.uk
http://www.supergen-wind.org.uk
https://www.sparta-offshore.com/spartaweb/login
https://www.sparta-offshore.com/spartaweb/login
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programma www.carbontrust.com/our-clients/o/
offshore-wind-accelerator. Dit is een gezamen-
lijk R&D programma van de negen grootste 
offshore developers, die samen goed zijn 
voor meer dan 70 procent van de (geplande) 
capaciteit in Britse windparken. Doel van 
OWA is 10 procent kostenreductie realiseren 
voordat de derde ronde windparken 
operationeel wordt. Onderzoeks- en 
innovatieprojecten worden geselecteerd op 
basis van internationale aanbestedingspro-
cedures. OWA (budget GBP 80 mln tot 2016) 
wordt voor 2/3 gefinancierd door de 
developers, 1/3 door DECC en de Schotse 
overheid.

De CT pleit voor een gezamenlijk Northern 
European industry-led R&D initiative van de 
landen rond de Noordzee. De uitdagingen, 
met name het omlaag brengen van de 
kosten, zijn immers overal gelijk. Door 
risico’s en (research) kosten te delen maken 
we beter gebruik van de schaarse financiële 
middelen en voorkomen we onnodige 
overlap van (research) inspanningen in 
verschillende landen. De CT onderhoudt al 
nauwe contacten met TKI WoZ en RVO over 
het voorgestelde gemeenschappelijke R&D 
programma. Meerdere Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen zijn 
overigens al betrokken bij lopende CT 
onderzoeksprogramma’s waaronder 
Deltares, Damen Shipyards, ECN, TNO, 
Marin, SPT Offshore.

2.5 RenewableUK
Renewable UK is de branche en lobby 
organisatie organisatie van de hernieuw-
bare energie industrie (wind en getijden/
golfslag) in het Verenigd Koninkrijk.  
http://www.renewableuk.com/

Renewable UK organiseert 1 keer per jaar 
een grote beurs of conferentie. 

3. Marktmogelijkheden voor 
Nederlandse toeleveranciers

Voor Nederlandse bedrijven die als 
toeleverancier betrokken willen raken bij de 
Britse offshore windparken zijn met name 
de lopende projecten in ronde 3 interessant. 
De website van The Crown Estate geeft een 
overzicht van de verschillende lopende 
projecten: http://www.thecrownestate.co.uk/
energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/
our-portfolio/project-details/operational/ 
Offshore windenergie is op dit moment nog 
een industrie die niet zonder aanzienlijke 
subsidiëring vanuit de overheid (de 
Contracts for Difference) kan bestaan. Dit 
brengt met zich mee dat er vanuit de Britse 
politiek druk staat op de industrie om 
zoveel mogelijk een lokale supply chain en 
daarmee lokale werkgelegenheid te 
bevorderen. Het streven is een Brits aandeel 
in de capital expenditure (CAPEX) van de 
‘tier one suppliers’ van minimaal 50 
procent. Beslissingen van Siemens en Vestas 
om te investeren in grote sites voor de 
productie en assemblage van turbines en 
rotorbladen in het Verenigd Koninkrijk 
krijgen veel (politieke) belangstelling. Dit 
draagt bij aan het door de industrie met 
zorg gecreëerde beeld dat de offshore 
windindustrie belangrijk is voor de 
werkgelegenheid. Volgens opgave van 
RenewableUK creëert de offshore wind 
industrie in het Verenigd Koninkrijk op  
dit moment circa 13 duizend directe en 
indirecte arbeidsplaatsen.

Deze context brengt met zich mee dat, 
hoewel het Verenigd Koninkrijk een grote 
en belangrijke markt is op het gebied van 
offshore wind, het geen eenvoudige markt 
is voor buitenlandse toeleveranciers. Grote 
(internationale) bedrijven c.q. de tier one 
suppliers kiezen er daarom vaak voor om 
lokale vestigingen in het Verenigd 

Koninkrijk op te zetten of te zoeken naar 
samenwerking met Britse partners om 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
wens gebruik te maken van een lokale 
supply chain. Voor Nederlandse bedrijven 
die een uniek product of dienst, dan wel een 
innovatieve oplossing, kunnen leveren 
zullen er altijd mogelijkheden bestaan. 
Maar wanneer ze een product of dienst 
leveren die ook door een Brits bedrijf kan 
worden geleverd, zal het in de praktijk 
lastiger worden om voet aan de grond te 
krijgen. 

Bron
• Voor dit artikel is gebruik gemaakt van recente 

publicaties van Crown Estate, o.m. Offshore 

Wind Operational report 2015, en 

RenewableUK. Informatie over aantallen 

geïnstalleerde turbines en vermogen 

verschillen in de verschillende publicaties, 

omdat steeds verschillende ijkmomenten zijn 

gebruikt.

Meer informatie
Fred Olthof, Head of Economic Section
E-mail: fred.olthof@minbuza.nl
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Verenigd Koninkrijk

http://www.carbontrust.com/our-clients/o/offshore-wind-accelerator
http://www.carbontrust.com/our-clients/o/offshore-wind-accelerator
http://www.renewableuk.com/
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/our-portfolio/project
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/our-portfolio/project
http://www.thecrownestate.co.uk/energy-and-infrastructure/offshore-wind-energy/our-portfolio/project
mailto:fred.olthof%40minbuza.nl%20?subject=
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Potentie van windenergie

Inleiding
Denemarken staat bekend als een van de koplopers, 
of wellicht zelfs dé koploper op gebied van wind - 
energie. De geïnstalleerde capaciteit is een van de 
grootste ter wereld per inwoner en twee van de 
grootste producenten van windmolens (Vestas Wind 
Systems en Siemens Wind Power) zijn gevestigd in 
Denemarken. De politieke ambities voor de 
uitbreiding van windenergie zijn zeer ambitieus en 
het Deense energiemaatschappij DONG Energy is 
een van de leidende investeerders in windmolens 
ter wereld. 

Dit betekent dat in Denemarken kansen liggen voor 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om 
goederen en diensten te leveren en om samen te 
werken met Deense tegenhangers. Het nadeel is 
natuurlijk dat de Denen zelf al heel veel goed doen 
en wellicht niet altijd behoefte hebben aan input 
van buitenaf. 

De huidige situatie
In 2012 stemde een grote meerderheid van het 
Deense parlement voor een zeer ambitieus plan 
voor een omschakeling van de Deense energievoor-
ziening. De kern van het plan is dat Denemarken in 
2050 helemaal vrij van fossiele brandstoffen moet 
zijn. Windenergie speelt een belangrijke rol in het 
bereiken van deze doelstelling. Zo moet in 2020 de 
helft van de Deense elektriciteitsconsumptie uit 
windenergie bestaan. Om dat doel te bereiken is 
Denemarken van plan om in de periode 2012-2020 
rond de 1.500 MW nieuwe windcapaciteit op zee aan 
te leggen. Grote windmolenparken zijn gepland op 
Kriegers Flak in de Oostzee (600 MW) en Horns Rev 
in de Noordzee (400 MW). Hiernaast moet er 500 
MW worden aangelegd op maximaal 20 kilometer 
van de kust. 

Het project om het nieuwe windmolenpark Horns 
Rev 3 aan te leggen is gegund aan Vattenfall. 
Vattenfall heeft hiervoor windmolens van MHI 
Vestas gekozen. Met betrekking tot Kriegers Flak is 
de deadline voor deelname aan de pre-kwalificatie  
1 oktober 2015. 

In 2013 leverde windenergie rond een derde van de 
Deense elektriciteitsconsumptie. De totale 
windcapaciteit in 2013 was 4.810 MW – waarvan 
slechts 1.271 MW op zee stond. De plannen voor 
2020 betekenen dus meer dan een verdubbeling van 
de capaciteit op zee ten opzichte van 2013. 

De overheid en organisaties
Het Ministerie voor Energie, Voorzieningen en 
Klimaat is verantwoordelijk voor het beleid van de 
Deense regering op gebied van alle soorten van 
energie – ook windmolens. In de praktijk geeft het 
Agentschap voor Energie (een onderdeel van het 
ministerie) praktische uitvoering aan het beleid. Het 
Agentschap ligt centraal in Kopenhagen en heeft 
ongeveer 300 medewerkers.

Denemarken

Twee van de grootste windmolen-
producenten ter wereld, namelijk  
Siemens Wind Power en Vestas 
Wind Systems, zijn gevestigd in 
Denemarken.
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Regionale en lokale overheden kunnen ook 
een rol spelen bij de plaatsing van off-shore 
windmolens dicht bij de kust, vooral omdat 
zij goedkeuring moeten verlenen voor de 
constructie. Welke overheids - 
instelling in dit geval verantwoordelijk is, 
hangt echter van de locatie van de construc-
tieplaats af. 

De branchevereniging Danish Wind Energy 
Association telt rond de 250 leden. Dit zijn 
turbineproducenten, energiemaatschap-
pijen, onderaannemers aan de industrie 

enz. De organisatie vertegenwoordigt 
bedrijven met commerciële belangen en 
activiteiten in wind gerelateerde activiteiten 
in Denemarken. Het staat dus in beginsel 
ook open voor buitenlandse bedrijven en 
instellingen.
Offshoreenergy.dk is een organisatie voor 
bedrijven actief in de offshore energie-
sector. De organisatie heeft twee takken: 
olie/gas en ‘renewables’. De organisatie is 
gevestigd in Esbjerg in het Zuidwestelijke 
gedeelte van Denemarken – het offshore 
centrum van Denemarken.

Beide organisaties bieden tal van evene-
menten aan in de vorm van netwerkbijeen-
komsten, conferenties enz. In verband met 
de EWEA 2015 conferentie in Kopenhagen 
publiceerden de twee organisaties samen 
het blad Offshore Wind Denmark, dat een 
zeer goed overzicht van de Deense markt 
geeft. 

De windmolenproducenten
Twee van de grootste windmolenproducen-
ten ter wereld, namelijk Siemens Wind 
Power en Vestas Wind Systems, zijn 

gevestigd in Denemarken. In 2014 was 86 
procent van de geïnstalleerde capaciteit in 
Europa van Siemens en 10 procent van 
Vestas. 

Vestas werd opgericht in 1898 als een 
eenpersoons smidsbedrijf. In 1979 produ-
ceerde Vestas zijn eerste windturbine. 
Sindsdien groeide het bedrijf door orga-
nisch groei en overnames (bijvoorbeeld van 
NEG Micon in 2004) tot een organisatie met 
meer dan 18.000 medewerkers over de hele 
wereld.

Vestas is op zoek naar nieuwe partners en 
biedt op hun website potentiele onderaan-
nemers de mogelijkheid aan om contact 
met het bedrijf te leggen: http://www.vestas.
com/en/about/partnering#!our-suppliers 
Siemens Wind Power ontstond in 2004 toen 
Siemens Power Generation het Deense 
Bonus Energi overnam. 

Indische Suzlon heeft zijn hoofdkantoor 
voor Europa (en LATAM en Zuid Afrika) in 
Denemarken gevestigd, ook om toegang te 
krijgen tot Deense kennis op gebied van 
windmolens. 

Projectontwikkelaars
DONG Energy A/S werd opgericht in 1972 als 
een staatsbedrijf met het doel om olie en 
natuurgas op de internationale markten te 
kopen om de energievoorziening aan 
Denemarken te garanderen. In 1979 kreeg 
DONG de opdracht om een transmissienet 
voor aardgas van het Deense gedeelte van de 
Noordzee aan te leggen en beheren. In 2006 
fuseerde DONG met zes andere energie-
maatschappijen en zo ontstond het huidige 
DONG Energy A/S als een grote energiemaat-

schappij die energie produceert en 
distribueert.

DONG Energy beweert zelf de grootste 
investeerder in windmolens op zee ter 
wereld te zijn – een derde van de geïnstal-
leerde windcapaciteit op zee is door DONG 
Energy gebouwd. Het zijn windmolenpar-
ken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 
en Denemarken die tot deze positie hebben 
geleid. De doelstelling van DONG Energy is 
om de capaciteit van windmolens op zee te 
verviervoudigen in de periode 2012-2020 tot 
6,5 GW. Momenteel onderzoekt DONG 
Energy de mogelijkheid om een windmo-
lenpark bij de kust van Massachusets (VS) te 
bouwen.
Zweedse Vattenfall heeft de aanbesteding 
gewonnen om het nieuwe windmolenpark 
op Horns Rev te bouwen en runnen. 
Vattenfall is tevens 60 procent eigenaar van 
het windmolenpark Horns Rev 1 (DONG 
Energy is eigenaar van de resterende 40 
procent). 

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is 
een management fonds, dat investeert in 
infrastructurele projecten op gebied van 
duurzaam energie. Meest recent heeft CIP 
250 miljoen euro geïnvesteerd in de Duitse 
Veja Mate park. CIP is opgericht in 2012 door 
een aantal voormalige top-medewerkers 
van DONG Energy Wind Energy.

Daarnaast bestaat er in Denemarken een 
aantal kleinere projectontwikkelaars, die 
zich vooral focussen op on-shore 
windmolen. 

Onderzoek
De windmolenproducenten in Denemarken 
en andere particuliere bedrijven zijn 
verantwoordelijk voor 80 procent van R&D 
en hebben eigen R&D afdelingen. De 
belangrijkste overheidsinstelling is de 
afdeling voor windenergie op de Technische 
Universiteit van Denemarken (DTU). In 2014 
was DTU leidend in 5 EU-onderzoekprojecten 
op gebied van windenergie en nam deel aan 
zo’n 35 andere projecten. De afdeling heeft 
238 medewerkers (in 2014). DTU windener-
gie is zeer actief op het gebied van internati-
onaal samenwerking in onder andere het 
TPWind European Wind Energy Technology 
Platform.

In Denemarken liggen kansen voor Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen om goederen  
en diensten te leveren en om samen te werken  
met Deense tegenhangers. Het nadeel is dat de 
Denen zelf al heel veel goed doen en wellicht niet 
altijd behoefte hebben aan input van buitenaf. 

http://www.vestas.com/en/about/partnering#!our-suppliers 
http://www.vestas.com/en/about/partnering#!our-suppliers 
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In het Dansk Forskningskonsortium for 
Vindenergi (Deense Consortium voor 
onderzoek in Windenergie) werkt DTU 
samen met vijf andere non-profit organisa-
ties: de Universiteiten te Aalborg en Aarhus 
en de stichtingen FORCE Technology, Delta 
en DHI. 

In oktober 2012 werd het “Nationale 
Testcenter voor Grote Windmolens” 
geopend in Østerild in Noord-West Jytland. 
In dit centrum is er ruimte voor 7 molens 
met een grootte van 250 meter van grond 
naar de bovenste vleugeltip. Het centrum is 
geplaatst in een gebied van Denemarken 
met veel wind (gemiddeld meer dan 8 meter 
per seconde in een hoogte van 100 meter), 
buiten de EU vogelbeschermingsgebieden 
en op afstand van woningen. Het onshore 
park biedt ook ruimte aan offshore 
ontwikkelingen. 

Het Lindø Offshore Renewables Center 
(LORC) werd in 2009 opgericht op de locatie 
waar vroeger de Lindø Scheepswerf was 
gevestigd. Het LORC is een commerciële 
stichting die testfaciliteiten biedt voor alle 
soorten installaties die duurzame energie 
produceren. LORC werd opgericht door een 
aantal van de grootste spelers op gebied van 
duurzame energie in Denemarken.

Bronnen
• Ministerie voor Energie, Voorzieningen en 

Klimaat: http://www.kebmin.dk/en

• Agentschap voor Energie: http://www.ens.dk/en/

supply/renewable-energy/wind-power

• Danish Wind Energy Association: http://www.

windpower.org/en/members/join_dwia.html

• Offshoreenergy.dk: http://www.offshoreenergy.dk/

renewables/renewables.aspx

• Offshore Wind Denmark: http://ipaper.ipapercms.

dk/Windpower/OffshoreWindDenmark/

• Siemens Wind Power: http://www.energy.siemens.

com/hq/en/renewable-energy/wind-power/

• Vestas Wind Systems: http://www.vestas.com/#!

• Suzlon: http://www.suzlon.com/about_suzlon/l3.

aspx?l1=1&l2=3&l3=6

• DONG Energy A/S: http://www.dongenergy.com/en/

business-activities/wind-power

• Vattenfall: http://corporate.vattenfall.dk/om-os/

vores-virksomhed/vattenfall-i-danmark/vores-vind-

moller/viden-om-vindkraft/

• Copenhagen Infrastructure Partners (CIP): 

http://cipartners.dk/

• Technische Universiteit van Denemarken 

(DTU): http://www.vindenergi.dtu.dk/english

• Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi: 

http://www.dffv.dk/english

• Nationale Testcenter voor Grote Windmolens: 

http://www.vindenergi.dtu.dk/english/About/Oesterild

• Lindø Offshore Renewables Center:  

http://www.lorc.dk/about-us

Meer informatie
Søren Lester, Senior Beleidsmedewerker
E-mail: soren.lester@minbuza.nl
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Denemarken

http://www.kebmin.dk/en
http://www.ens.dk/en/supply/renewable-energy/wind-power
http://www.ens.dk/en/supply/renewable-energy/wind-power
http://www.windpower.org/en/members/join_dwia.html
http://www.windpower.org/en/members/join_dwia.html
http://www.offshoreenergy.dk/renewables/renewables.aspx
http://www.offshoreenergy.dk/renewables/renewables.aspx
http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/OffshoreWindDenmark/
http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/OffshoreWindDenmark/
http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/
http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/
http://www.vestas.com/#!
http://www.suzlon.com/about_suzlon/l3.aspx?l1=1&l2=3&l3=6
http://www.suzlon.com/about_suzlon/l3.aspx?l1=1&l2=3&l3=6
http://www.dongenergy.com/en/business-activities/wind-power
http://www.dongenergy.com/en/business-activities/wind-power
http://corporate.vattenfall.dk/om-os/vores-virksomhed/vattenfall-i-danmark/vores-vindmoller/viden-om
http://corporate.vattenfall.dk/om-os/vores-virksomhed/vattenfall-i-danmark/vores-vindmoller/viden-om
http://corporate.vattenfall.dk/om-os/vores-virksomhed/vattenfall-i-danmark/vores-vindmoller/viden-om
http://cipartners.dk/
http://www.vindenergi.dtu.dk/english
http://www.dffv.dk/english
http://www.vindenergi.dtu.dk/english/About/Oesterild
http://www.lorc.dk/about-us
mailto:soren.lester%40minbuza.nl?subject=
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The new kid on the block

De Indiase markt voor duurzame energie ontwikkelt  
zich razend snel. India heeft echter nog geen offshore 
windenergie. De overheid en Suzlon zijn beide bezig met 
het ontwikkelen van demonstratieparken. Belangrijkste 
uitdaging is het verkrijgen van on-site wind data. Als 
India voor offshore wind dezelfde ontwikkeling 
doormaakt als voor onshore wind, dan biedt India  
op de middellange termijn een interessante markt  
voor Nederlandse kennis en expertise.

Inleiding
Met het aantreden van de nieuwe premier Modi in 
India vorig jaar stegen de verwachtingen over de 
economische groei van India tot onrealistische 
hoogtes. Na een jaar Modi zijn die verwachtingen 
bijgesteld naar een meer realistische niveau. De 
huidige economische groei ligt rond de 7 procent. 
Hoewel deze groei in India als onvoldoende wordt 
gezien is het groeicijfer in relatie tot de andere BRIC 
landen bijzonder. Zelfs de recente economische 
ontwikkelingen in China hebben een relatief 
beperkt effect gehad op de economische groei van 
India. Het lijkt erop dat de Indiase economie beter 
bestand is tegen internationale economische 
schokken dan enige jaren geleden. 

Duurzame energie in India
De regering Modi realiseert zich dat voor duurzame 
economische groei een stabiele, adequate en kosten- 
effectieve energiehuishouding essentieel is. De 
huidige energiemix van India wordt gedomineerd 
door (>50% geïmporteerde) fossiele brandstoffen. 

Slechts 8 procent van de primaire behoefte wordt 
gedekt door niet fossiele energiebronnen. 
Grootschalige waterkracht is de dominante, niet 
fossiele energie bron met 5 procent bijdrage. Vanuit 
geopolitieke overwegingen en vanwege de aanslag 
op de deviezen zet India vol in op duurzame 
energie.

India
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Qua omvang is de Indiase elektriciteits-
markt de vijfde in de wereld, terwijl het 
energiegebruik per hoofd van de bevolking 
slechts 753 kWh/a is (vergelijk met NL 6.685 
kWh/a). Momenteel heeft India circa 28 GW 
aan opgesteld duurzame energie vermogen 
en bezet daarmee ook de vijfde plaats in de 
wereld. Wind on-shore levert de grootste 
bijdrage met circa 70 procent. India heeft in 
2014 2,3 GW aan geïnstalleerd vermogen 
toegevoegd en is daarmee de snelste groeier 
ter wereld op het gebied van onshore 
windenergie.

Staten als Tamil Nadu (7,5 GW geïnstalleerd 
vermogen) en Gujarat (3,6 GW) zijn binnen 
India koplopers wat betreft onshore wind 
energie. De Indiase overheid heeft een 
ambitie voor 2020 van 60 GW opgesteld 
vermogen. Om deze ambitie waar te maken 
is recent de versnelde afschrijving weer 
ingetreden. Ook zijn er ondersteunings-
maatregelen ingesteld voor de ondersteu-
ning van lokale fabrieken. 

Wind offshore in India
India heeft momenteel (nog) geen offshore 
wind. In 2013 is de ‘Draft National Offshore 
Wind Energy policy’ gepubliceerd door het 
ministerie van New and Renewable Energy 
(MNRE). De ambitie van India is om in 2020 
1GW aan offshore wind vermogen te hebben 
opgesteld. Om die ambitie waar te maken 
richt het beleid zich op het ontwikkelen van 
een demonstratie offshore windpark met 
een capaciteit van 100MW. 

Het ‘National Institute for Wind Energy’ 
(NIWE, voorheen C-Wet) is het belangrijkste 
uitvoeringsagentschap voor wind energie. 
NIWE heeft een contract gesloten met het 
MNRE en verschillende Indiase overheidsbe-
drijven om het demonstratiepark te 
ontwikkelen. 

Naast dit overheidsinitiatief heeft Suzlon 
aangekondigd dat zij een 300 MW offshore 
wind project gaat ontwikkelen voor de kust 
van Gujarat. 

Eerste stappen naar demonstratiepark
Een van de eerste uitdagingen is het 
verzamelen van alle relevante data die nodig 
zijn voor site selectie. Het EU project 
‘Facilitating Offshore Wind in India” 
(FOWIND) ondersteunt de EU-India 
samenwerking om kennis en ervaringen te 
delen op het gebied van offshore wind 
technologie, beleid en wet- en regelgeving. 
Het project dient als een platform voor het 
promoten van gezamenlijk onderzoek en 
ontwikkeling. Het consortium, geleid door 
de Global Wind Energy Council (GWEC), 

bestaat uit NIWE, DNV GL, Gujarat power 
corporation (GPCL) en het World Institute of 
Sustainable Energy (WISE). FOWIND heeft 
twee pre-feasibility studies opgeleverd voor 
offshore wind ontwikkeling in Gujarat en 
Tamil Nadu.

Deze studies brengen alle openbaar 
beschikbare data bijeen die relevant is voor 
site selectie. Enkele belangrijke conclusies 
zijn:
• er zijn publiekelijk geen on-site wind data 

beschikbaar;
• er zijn verschillende zones geïdentificeerd 

met gemiddelde windsnelheden tussen 
de 6,8 en 7,0 m/s (op 120 m AGL)met 
waterdieptes tussen 15 en 43 m onder LAT;

• Class 1 of S windturbines zijn waarschijn-
lijk nodig vanwege extreme tyfoon 
winden;

• De ‘Cost of Energy’ (COE) is voornamelijk 
afhankelijk van de windsnelheden.

FOWIND stelt voor om on-site LIDAR wind 
metingen uit te voeren.
Recent publiceerde NIWE een tender voor 
deze on-site wind metingen. Ook Suzlon 
heeft aangekondigd dat zijzelf on-site 
windmetingen gaan uitvoeren.

Naast de pre-feasibility studies organiseerde 
FOWIND ook stakeholderevenementen in 
Gujarat, Delhi en Tamil Nadu. Doel van de 
evenementen was om Indiase stakeholders 
op de hoogte te brengen van Europese 
kennis en ervaringen rond offshore wind. 

Een van de Europese vertegenwoordigers 
was van het Nederlandse TKI wind offshore.

R&D in (offshore) wind
NIWE heeft de volgende R&D prioriteiten 
voor wind:
1. Wind turbine componenten: bladen, 

generatoren en grid integratie
2. Hybride systemen
3. Wind energie metingen/forecasting
4. Turbine conditie monitoring
5. Energie opslag

Er is nog geen aparte R&D voor Wind 
offshore.

Kansen voor NL instituten  
en bedrijven

India is net begonnen met offshore wind. In 
deze fase zijn er beperkte mogelijkheden 
voor Nederlandse kennis en expertise. De 
huidige initiatiefnemers (Indiase overheid 
en Suzlon) hebben hun eigen partners om 
de site selectie uit te voeren. In de volgende 
fase, het bouwen van de demonstratiepar-
ken, kan de Nederlandse offshore wind 
industrie wel een toegevoegde waarde 
spelen. Uiteraard liggen er ook kansen 
rondom operations & maintenance. 

Als India, op termijn, dezelfde groei gaat 
genereren als nu voor on-shore wind, dan 
liggen er goede mogelijkheden voor 
Nederlandse kennis en expertise. Zo hebben 
Indiase turbine fabrikanten, afgezien van 
Suzlon, geen turbines die geschikt zijn voor 
offshore. Bedrijven zoals RBB energy ltd. 
zijn zeer geïnteresseerd in Nederlandse 
partijen die kunnen helpen bij de ontwikke-
ling van nieuwe turbines. 

Bronnen
• Website MNRE [http://mnre.gov.in]

• Facilitating Offshore wind in India (Fowind) 

www.fowind.in

• Global Wind Energy Council (GWEC)  

www.gwec.net

• Global wind report annual market update 2014

• Marktstudie wind op zee India, Ecofys in 

opdracht van RVO [www.rvo.nl]

Meer informatie
Jelle Nijdam
E-mail: delhi@ianetwerk.nl
IA India

De ambitie van India is om in 2020 1GW aan 
offshore wind vermogen te hebben opgesteld.

http://mnre.gov.in
http://www.fowind.in
http://www.gwec.net
http://www.rvo.nl
mailto:delhi%40ianetwerk.nl?subject=


33 | Overview - november 2015

Singapore | Ontwikkelingen in de windenergiesector

Ontwikkelingen in de windenergiesector 

Inleiding
Clean Energy is voor Singapore een prioritaire 
sector. De Singaporese overheid heeft 195 miljoen 
S$ (ongeveer 123,3 miljoen Euro) opzij gezet voor 
onderzoek naar renewable energie. Singapore wil 
graag een living lab zijn voor het testen van 
duurzame technologie. In dit artikel vindt u een 
kort overzicht van de ontwikkelingen op het gebied 
van windenergie in Singapore. 

Windklimaat Singapore 
Singapore is een klein en bijna volledig verstedelijkt 
land met een centrale ligging in Zuidoost-Azië. In 
Singapore is de windsnelheid gemiddeld laag. Deze 
fluctueert per maand en is verschillend per locatie 
in Singapore, maar ligt gemiddeld rond de 2.5 m/s 
op het landoppervlak (zie figuur 1). Tijdens de 
maanden januari en februari kan de windsnelheid 
oplopen tot boven de 10 m/s met maxima van 24 m/s. 
In Singapore komt veel hoogbouw voor. Op en tussen 
veel van deze gebouwen ligt de windsnelheid hoger. 

Huidig onderzoek & bedrijven  
in Singapore
ERI@N

Het Energy Research Institute van de Nanyang 
Technological University (ERI@N) doet onderzoek 
naar wind en marine renewable energie. Eén van 
hun onderzoeken richt zich op windturbines in 
Singapore; stedelijke windturbines (Urban Wind 
Turbines) toepasbaar voor lage windsnelheden. Ook 
onderzochten ze het afgelopen jaar, in samenwer-
king met de Housing and Development Board 
(HDB), de lokale windsnelheid op gebouwen. De 
HDB is een overheidsorganisatie verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van woonwijken en huizen. 
Op verschillende locaties in Singapore zijn 
metingen verricht met Light Detection and 
Ranging(LiDAR). De resultaten van dit onderzoek 
worden aan het eind van dit jaar gepresenteerd. 

In 2009 startte een Joint Industry Programme (JIP) 
waarin ERI@N samenwerkt met verschillende 
bedrijven, zoals Lloyds, Vestas, Gamesa, DNV, 
Keppel Corporation, CenEntek, IBM, DHI en CIMNE. 
PhD studenten doen voor JIP onderzoek binnen de 
industrie, bijvoorbeeld naar materialen en coatings 
voor windturbinebladen. Ook ging in 2013 het 
coördinerende netwerk SEAcORE van start. 
Meerdere ASIAN landen hebben zich verenigd om 
de adaptatie van Ocean Renewable Energy en andere 
renewable energieproducten te versnellen.

Een ander belangrijk project van ERI@N (samen  
met tien industrie partners) is een project op de 
Semakau, een landfill voor de kust van Singapore. 
Met dit project is 20 miljoen S$ (ongeveer 12,6 
miljoen Euro) gemoeid. Hier komt een hybride 
micro-grid onder het initiatief Renewable Energy 
Integration Demonstrator-Singapore (REIDS), die in 
2016 gereed zal zijn voor de eerste tests. Het 
micro-grid bestaat uit verschillende (duurzame) 
energiebronnen die aan elkaar gekoppeld zijn, 
waaronder windturbines en zonnecellen. Een 
plug-and-play setting moet het mogelijk maken om 

Singapore

Figuur 1 Gemiddelde windsnelheid en windrichting in Singapore 1983-2014 
 (bron: Meteorological Service Singapore)
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de interactie tussen de verschillende 
energiebronnen, de opslag en de eind-
gebruiker goed te testen. 

Offshore
Ook houden Singaporese bedrijven zich 
bezig met offshore windenergie. Een goed 
voorbeeld hiervan is Keppel Offshore and 
Marine. Zij werken mee aan het programma 
van ERI@N en doen daarnaast onderzoek in 
hun eigen R&D centrum KOMtech. Het 
onderzoeksprogramma Renewable Energy 
Systems richt zich op het installeren van 
offshore windturbines en windpark 
bekabeling. Ook Sembcorp, één van de 
belangrijkste bedrijven in de Singaporese 
energie water en marine sector, heeft 
meerdere windenergieprojecten in China en 
dan voornamelijk in de Hebei provincie. 

Aanknopingspunten  
Nederlandse partijen

In ASEAN zijn de landen Vietnam, Indonesië 
en de Filipijnen bezig met het ontwikkelen 
van windparken. Voor Singapore zelf is het 
ontwikkelen van een echt windpark op het 

land minder logisch door de lage windsnel-
heden en gebrek aan ruimte. Er zijn echter 
wel mogelijkheden om kleinere windturbi-
nes op hoogbouw te plaatsen. Vooral 
windturbines die kunnen opereren met een 
lage startsnelheid en in een tropisch klimaat 
zijn goed geschikt. Het is erg belangrijk om 
de locatie goed uit te kiezen, aan de hand 
van bijvoorbeeld een windstudie. 

Singapore is druk met het ontwikkelen van 
onderzoekscentra en testbeds op het gebied 
van offshore windenergie en stedelijke 
windturbines voor in een tropisch klimaat. 
Vooral dat laatste onderwerp is interessant 
voor R&D samenwerking. Ook is het 
SEAcORE netwerk van start gegaan om de 
invoer van ocean renewable energie te 
versnellen. Veel buurlanden van Singapore 
hebben afgelegen gebieden en eilanden die 
niet zijn aangesloten op elektriciteit. 
Hiervoor zouden off-grid kleine wind- 
turbines in combinatie met bijvoorbeeld 
zonnecellen of dieselgeneratoren  
(hybride-grid) een uitkomst kunnen zijn.

Bronnen
1. Cleantech Technology, 23-september-2015, 

www.spring.gov.sg

2. Sustainable Singapore Blueprint 2015, 

23-september-2015, www.mewr.gov.sg/ssb/

3. Clean energy, 23-september-2015,  

www.edb.gov.sg

4. Climate of Singapore, 10-september-2015  

www.weater.gov.sg

5. Guidebook climate of Singapore,  

10-september-2015, www.nea.gov.sg

6. Energy driven alliance, 17-september-2015, 

www.ntu.edu.sg

7. Annual Report 2012-2014, Energy Research 

Institute @ NTU (ERI@N), 3-september-2015, 

http://erian.ntu.edu.sg

8. SEAcORE, 23-september-2015, blogs.ntu.edu.

sg/seacore

9. Singapore launches ‘plug-and-play’ micro-grid 

for Southeast Asia, 10-september-2015,  

www.eco-business.com

10. Sembcorp Grows Its Renewable Energy 

Operations in Hebei Province of China, 

21-september-2015, www.sembcorp.com

11. KOMtech renewable energy systems, 

21-september-2015, www.keppelom.com

Auteur: Susan Haasdijk is stagiaire op de post in 
Singapore. Ze studeert aan de TU Delft en loopt 
stage tot halverwege december

Meer informatie
Susan van Boxtel
E-mail: singapore@ianetwerk.nl
IA Singapore

Singapore wil graag een living lab zijn  
voor het testen van duurzame technologie.
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Japan en wind op zee

Inleiding
Zo zijn er kennis- en handelsmissies naar Japan 
georganiseerd, ondermeer tijdens het Staatsbezoek 
eind 2014. Er is een Japanse industriemissie 
ontvangen in Nederland alsmede een bezoek van 
Tepco aan ons land, en er zijn meerdere beleidsse-
minars gehouden. Tot slot heeft in september 2015 
een Nederlandse beleidsmissie naar nationale en 
lokale overheidsinstellingen in verschillende delen 
van Japan plaatsgevonden. Om de Nederlandse 
ambities voor bilaterale samenwerking met Japan 
verder vorm en bekendheid te geven, financiert RVO 
een tweejarig PIB (Partners in Business) windpro-
gramma voor Japan (en Korea, *2). Dit programma 
zet zich in voor Nederlandse bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen in de windenergiesector. 
Mogelijk wordt dit programma met een jaar 
verlengd. Binnen de ambassade Tokio werken de 
innovatie-afdeling en de handelsafdeling nauw 
samen op dit dossier.

Het PIB-programma begint zijn vruchten af te 
werpen. Branchevereniging HHWE sloot een 
samenwerkingsovereenkomst met Japanse 
counterpart JWPA (Japan Wind Power Association). 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 
ondertekende tijdens het Staatsbezoek een 
samenwerkingsovereenkomst met onderzoeks-
instituut FREA. Daarnaast hebben verschillende 
bedrijven van het PIB-consortium inmiddels 
concrete leads voor commerciële activiteiten in 
Japan. Hiermee zijn de Nederlandse inspanningen 
binnen wind op zee in Japan een mooie casus 
waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
overheden elkaar over en weer versterken.

Bilaterale samenwerking 
Op gebied van renewables en offshore wind is 
Nederland een interessante partner voor Japan.  
Het land worstelt nog met de formulering van een 

concreet beleid, een roadmap met activiteiten en 
doelstellingen. Mede debet hieraan zijn de acute 
uitdagingen die Japan heeft sinds de aardbeving en 
kernramp in 2011. Op alle fronten zijn snelle 
systematische veranderingen nodig om hernieuw-
bare energie een rol van betekenis te laten spelen. 
Mede door een sterke kernlobby zal nucleaire 
energie een belangrijke rol blijven spelen. Hoewel 
energie uit (offshore) wind nog marginaal is, geniet 
deze nieuwe bron toenemende aandacht en 
investeringen. Japan experimenteert met proef-
opstellingen, maar heeft behoefte aan meer kennis 
en producten op gebied van:
• Planning en ontwerp van efficiënte offshore 

windparken;
• Integratie van beleidsaspecten (coördinatie 

tussen ministeries van economie, milieu, 
infrastructuur, visserij).

• Marine spatial planning en coördinatie met 
andere gebruikers van de zee (m.n. visserij);

• Milieuaspecten bij offshore ontwikkelingen;
• De rol van havens en efficiënte logistiek bij bouw 

van offshore windparken;
• Specialistische boten en marine apparatuur voor 

vervoer van personeel en onderdelen tijdens 
bouw en onderhoud;

• Aansluiting op het energienetwerk;
• Opleiding van personeel; 

Dit zijn allemaal aspecten waar Nederland een 
goede positie in heeft.

Omgekeerd vormt Japan een interessante partner 
voor de ontwikkeling van windenergie in Nederland 
en Europa. Japanse kennis en technologie kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het verder 
verlagen van de kosten van (offshore) windenergie. 
Nederland en Europa vormen, met duidelijke 
roadmaps en ontwikkelde plannen voor offshore 
parken, een aantrekkelijke markt voor Japanse 

Japan 
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investeerders die geïnteresseerd zijn in 
stabiele return. Japanse hardware fabrikan-
ten zien bij ons een afzetmarkt die thuis nog 
niet ontwikkeld is. Mitsubishi Heavy 
ontwikkelt bijvoorbeeld samen met Vestas 
in windturbines voor de Europese markt en 
Mitsubishi Corporation investeert samen 
met Eneco in (offshore) windprojecten 
binnen Europa.

Overheid
De zee rond Japan krijgt steeds meer 
aandacht als grondstoffenbron voor 
energie. Al sinds de oliecrisis van de jaren 
zeventig is er veel onderzoek gedaan op dit 
gebied, maar de olie-, gas- en kernenergie-
lobby bleek steeds weerbarstig. Sinds de 
kernramp in Fukushima is er een levendige 
dialoog ontstaan over een onafhankelijke, 
betaalbare, schone en vooral veilige 
energiehuishouding. Een subtiel spel tussen 
politici, bedrijven en burgers, elk met hun 
eigen belangen, waarvan het eind nog niet 
in zicht is.

Binnen deze dynamiek kijkt Japan dus naar 
de oceaan. Logisch, want het land heeft een 
van de grootste zeegebieden ter wereld 
(figuur 1). In mei 2012 werd, onder de vorige 
premier Yoshihiko Noda, het overheidsplan 
voor hernieuwbare energie uit de oceaan 
gepubliceerd. Met grote snelheid is besloten 
een groot drijvend offshore windpark te 
bouwen in de diepe zee voor de kust van 
Fukushima (*3). Een dappere beslissing, 
maar ook een dure en technisch uitdagen-
de; wereldwijd is nog niet zoveel ervaring 
met drijvende windmolens. En Japan heeft 
tot nog toe niet vol geïnvesteerd in offshore 
projecten enerzijds en wind energie 
anderzijds. Voor het project hebben de acht 
grote lokale bouwbedrijven van het 
Fukushima consortium dan ook veel kennis 
en producten in het buitenland ingeslagen, 
waaronder Nederlandse schepen en ankers. 
De grote lessen van het Fukushima project 
zijn dat de kosten naar beneden moeten om 
offshore wind en andere vormen van 
energie uit de zee commercieel te maken. 

Ook moet Japan nog meer samenwerken 
met buitenlandse partijen.

Cabinet Secretariat
Begin 2014 hield Ichita Yamamoto, 
staatssecretaris (Minister of State for Special 
Missions binnen het Cabinet Secretariat, *4) 
voor Oceaanbeleid, een persconferentie en 
een presentatie over de Japanse ambities en 
plannen met ‘renewable ocean energy’ (*5). 
Hij schetste dat het belang van de oceaan als 
energiebron enorm is toegenomen na de 
kernramp in Fukushima, en dat de regering 
in zijn geheel versneld beleid maatregelen 
voorbereidt om de potentie uit de rijke zee 
rondom Japan beter in te zetten. Het gaat 
daarbij om wind op zee en energie uit 
golven, zeestromingen, getijden en 
temperatuurverschillen in het water. 

Tijdens een beleidsseminar in juni 2013 met 
een van de Nederlandse delegaties (zie 
elders in dit artikel), gaf het Cabinet 
Secretariat een presentatie over lopende 
wind op zee projecten (figuur 2). Hij 
omschreef ook een aantal besluiten die de 
overheid had genomen, waaronder:
• Het opzetten van testlocaties. Hiermee 

wil de overheid een kennisbasis bouwen, 
private investeringen stimuleren, 
internationale concurrentiekracht van 
Japanse bedrijven verhogen en de lokale 
economie stimuleren.

• Een betere koppeling tussen R&D-beleid 
en andere beleidsmaatregelen. Door de 
plannen rond de testlocaties te koppelen 
aan bestaande (subsidie-) maatregelen, 
moet een breder draagvlak tot stand 
komen, waarbij overheid, bedrijven en 
kennisinstellingen beter op elkaar 
aansluiten.

• Het opzetten van een mechanisme voor 
selectie en evaluatie van offshore locaties 
voor energieopwekking, die leiden tot 
concrete beslissingen voor de langere 
termijn.

Feed-in-tarrif
Het Japanse ministerie van economische 
zaken (METI) heeft in 2014 een speciaal 
tarief voor offshore wind ingevoerd. Er was 
wel al een tarief, 22 yen per kWh, maar dat 
bedrag van was gebaseerd op onshore wind. 
Het offshore tarief voor 2014 en 2015 staat 
op 36 yen /kWh (*6).

Figuur 1 Exclusieve economische zone (EEZ)
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De positie van offshore wind  
in de energiemix

Met de recente heropstart van een aantal 
kernreactoren, lijkt kernenergie weer een 
belangrijkere positie te verkrijgen in de 
energiehuishouding. Dit is in lijn met een 
METI energieplan voor de lange termijn 
(2030), dat in juni 2015 is goedgekeurd door 
een adviescomité van de overheid (*7). Het 
doel is 20-22 procent kernenergie en 22-24 
procent hernieuwbare energie. Dat betekent 
een drastische vermindering van fossiele 
brandstoffen (olie, kolen en LNG), namelijk 
van 90 procent in 2013 naar 50 procent in 
2030 (zie plaatje rechts; bron: JAIF). Voor 
windenergie voorziet het plan voor 2030 
een implementatie van 10GW, een margi-
nale 1,7 procent van het totaal.

Figuur 2 Offshore Wind Power Generation in Japan
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Industrie
De Japanse offshore wind industrie is 
verenigd in de Japan Wind Power 
Association (JWPA, *8), de tegenhanger van 
het Nederlandse Holland Home of Wind 
Energy (HHWE). De leden van de JWPA 
bestaan uit turbinebouwers en constructie-
bedrijven zoals Mitsubishi, Hitachi, Toshiba 
en TOA Construction, en uit toeleveranciers 
van materialen en onderdelen voor 
windturbines. Samen lobbyen zij voor meer 
aandacht voor (offshore) windenergie. JWPA 
heeft daarvoor een Roadmap gemaakt die 
uitgaat van 36,2GW in 2030, veel ambitieu-
zer dan de overheidsdoelstelling van 10GW.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst medio 
2015, lichtte directeur internationale zaken 
Manabu Tsuchiya deze ambities toe aan de 
hand van internationale samenwerking. Hij 
presenteerde Nederland als vooraanstaande 
partner in Europa naast Engeland en 
Duitsland, en vertelde over toenemende 
buitenlandse interesse in Japan. De 
interesse en verwachting richting Japan 
komen volgens hem door een aantal 
eigenschappen: Japan heeft een hoge 
bevolking, veel industrie gebaseerd op 
elektriciteit, een ontwikkelde economie en 
Japan wil zijn afhankelijkheid van buiten-
landse energiebronnen verlagen. JWPA is 
blij met deze aandacht, omdat de vereni-
ging (270 lidbedrijven) verdere uitbreiding 
van wind energie in Japan promoot. En 
aansluiting met het buitenland is daarbij 
onontbeerlijk.

Een andere reden is het effect op hun 
binnenlandse lobby. JWPA wil de internatio-
nale dimensie graag inzetten om Japanse 
politici, investeerders en andere betrokke-
nen te interesseren, en zo bewegen het 
thema (offshore) windenergie op een hoger 
niveau te trekken. Daarnaast moet ook de 
sector zelf meer doen volgens Tsuchiya: “Ik 
roep producenten van bouten en andere 
onderdelen en materialen op om meer te 
investeren in de opkomende offshore 
windmarkt.” 

Onderzoek
FREA, het Japanse onderzoeksinstituut voor 
hernieuwbare energie in Fukushima (*9), is 
in 2014 (het eerste jaar van zijn bestaan) 
flink gegroeid; van enkele tientallen tot 
meer dan 300 werknemers. De strategische 
positie en netwerken met Japanse en 
internationale actoren (kennis, commercie, 
beleid) maken FREA een steeds interessan-
tere partner voor iedereen die banden met 
Japan wil aanhalen op gebied van hernieuw-
bare energie. Het instituut heeft een 
jaarlijks budget van 21 miljoen euro. Ze 
moeten een bijdrage leveren aan de dialoog 
over de Japanse energiemix, en de lokale 

economie ondersteunen in de wederop-
bouw na de kernramp.

In oktober 2014 hebben het Nederlandse 
ECN en FREA een Letter of Intent (LOI) 
getekend (*10), om onderzoekssamenwer-
king op te zetten op gebied van hernieuw-
bare energie, waaronder offshore wind. De 
LOI is ondertekend tijdens het Staatsbezoek 
Koning Willem-Alexander, Koningin 
Máxima en Minister Kamp. De onderteke-
naars waren Robert Kleiburg (COO ECN) en 
Yoshiro Owadani (Director General FREA). 
Een strategische zet: Owadano en Tetsuya 
Kogaki (directeur Wind van FREA) vertegen-
woordigen Japan op gebied van wind bij IEA 
(*11).

Regio’s
Japans ambities en activiteiten rond energie 
uit de zee worden steeds concreter. Zo heeft 
de overheid in 2013 een tender uitgeschre-
ven om demonstratieprojecten uit te voeren 
voor energie uit de zee. Begin april 2014 
berichtte staatssecretaris Yamamoto voor 
Oceaanbeleid dat zeven provincies 
voorstellen hebben ingediend (*12), op 
gevarieerde thema’s waaronder wind op zee, 
energie uit golven, zeestromingen, getijden 
en temperatuurverschillen in het water. De 
belangrijkste geselecteerde projecten liggen 
in de provincies Nagasaki en Saga, in 
Kyushu. Beide provincies zijn op zoek naar 

internationale organisaties die passen in 
hun ambities op gebied van renewable 
ocean energy (ROE), waaronder offshore 
wind, en energie uit getijde, zeestromen en 
temperatuurverschillen van het zeewater 
(OTEC).

Nagasaki
Voor de kust van Goto Island in Nagasaki 
heeft het Japanse ministerie van milieu een 
demonstratieproject met een drijvende 
windmolen opgezet. Het eiland is actief met 
duurzame energiehuishouding, en heeft 
projecten rondom een slim energienetwerk, 
elektrisch vervoer en zonne-energie. Het 
Floating Offshore Wind Turbine (FOWT, *13) 
is een samenwerkingsproject tussen de 
industrie en kennisinstellingen, met een 
drijvende windturbine met capaciteit van 
twee megawatt als testobject.

Nagasaki heeft concrete plannen om een 
onderzoek- en testomgeving op te richten 
voor offshore energy, waaronder offshore 
wind. Deze locatie heeft speciale vergunnin-
gen voor het uitvoeren van testen. De te 
bouwen testomgeving in Nagasaki wordt 
gemodelleerd op een vergelijkbaar centrum 
in Schotland, het European Marine Energy 
Centre (EMEC). In 2012 ondertekende de 
Ocean Energy Association of Japan (OEAJ, 
*14) hiervoor een overeenkomst met EMEC. 
Vertegenwoordigers van Nagasaki bezoch-
ten EMEC in januari 2015 (*15). Samen 
formuleren zij nu plannen en randvoor-
waarden voor de toekomst met de testloca-
tie, die worden in maart 2016 verder 
bekendgemaakt.

Saga
Ook de provincie Saga heeft ambities op het 
gebied van ocean energy. Zij hebben een 
speciaal marien gebied voor de kust 
aangewezen met vergunning voor demon-
straties op gebied van getijdenstroom en 
offshore wind. Met een maximale stroom-
snelheid van 1,7m/s en gemiddelde 
windsnelheid van 7m/s biedt dit gebied 
aantrekkelijke condities voor ROE testen en 
-demonstraties. De provincie staat open 
voor internationale samenwerking en 
verwelkomt specifiek ook Nederlandse 
partijen.

De derde economie van de wereld  
haalt slechts 0,5 procent van zijn 
elektriciteitsbehoeften uit windenergie.
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Andere regio’s
Voorbeelden van andere (kust)steden en 
regio’s waar offshore wind-projecten in 
voorbereiding zijn: Kita-Kyushu, Akita, 
Ibaraki, Niigata en Hokkaido. Het betreft 
projecten die door de lokale overheden 
middels tenders op commerciële basis in de 
markt worden gezet. Grote Japanse 
ontwikkelaars, zoals Marubeni, worden als 
hoofdaannemer aangesteld. 

Overzicht actuele betrekkingen 
tussen Nederland en Japan

De ambassade heeft meerdere missies 
georganiseerd en ondersteund, zowel 
Nederlandse missies naar Japan als Japanse 
missies naar Nederland. Hieronder een 
overzicht:

• Januari 2013, Imares seminar ‘Ecodynamic 
design in offshore development’

Dit seminar op de ambassade ging over 
ecologische en planning aspecten bij 
offshore (wind) projecten, en maakte 
duidelijk dat er vanuit Japan brede interesse 
is in Nederland op gebied van offshore 
wind.

• Juni 2013, kennismissie renewable 
offshore energy 

Doelstelling van de 26 delegatieleden was te 
leren over acties en ambities in Japan en 
gesprekken aangaan voor samenwerking. 
Het programma bestond uit bedrijfsbezoe-
ken, een beleidsseminar en een technologie 
event. De missie leidde tot een PIB op 
gebied van wind richting Japan, eerste 
gesprekken tussen HHWE en JWPA over 
samenwerking en een bezoek door Tepco 
aan ons land. 

• November 2013, Bezoek Tepco aan 
Nederland 

Een bezoek aan Tepco door bovengenoem-
de ROE missie leidde tot een tegenbezoek 
van Tepco aan Nederland. Tepco doet testen 
met offshore wind (*16). Ze bezochten ECN, 
TNO, IMARES, Damen Shipyards en IHC 
Merwede, en een beleidsseminar met 
Nederlandse overheid (*17). 

Japans ambities en activiteiten rond energie  
uit de zee worden steeds concreter.
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• Februari 2014, PIB consortium bezoekt 
wind expo in Tokio

Het eind 2013 gevormde PIB consortium op 
gebied van wind heeft de jaarlijkse wind 
expo in Tokio (*18) bezocht. De delegatie 
had een stand op de beurs, heeft seminars 
en een receptie georganiseerd. 

• Oktober 2014, offshore wind delegatie 
tijdens Staatsbezoek

Een 38-koppige delegatie van 24 organisa-
ties uit het PIB-consortium en anderen 
kwamen in contact met ongeveer vierhon-
derd Japanse specialisten. Koning Willem-
Alexander opende een offshore wind 
evenement. Op dit evenement werden 
bedrijfspresentaties en workshops op negen 
thema’s (zie bijlage) gegeven, en alle 
Nederlandse organisaties hadden een 
promotionele stand. RVO en het PIB 
consortium hebben verder een beleids-
seminar georganiseerd met Japanse 
Ministeries van Economie, Infrastructuur, 
Milieu (*19) en het Cabinet Secretariat. 

• Februari 2015, PIB consortium bezoekt 
wind expo in Tokio

Het PIB-consortium heeft wederom de 
jaarlijkse wind expo in Tokio bezocht. De 

delegatie had een grotere stand op de beurs 
en organiseerde inhoudelijke seminars en 
een receptie. De ambassade gaf daarnaast 
een diner, waarbij belangrijke contacten 
werden gelegd als basis voor het MOU 
tussen HHWE en JWPA. Tijdens het diner 
heeft het consortium de Japanese Wind 
Power Association uitgenodigd voor een 
wederbezoek aan Nederland en het aangaan 
van een overeenkomst voor verdere 
bilaterale samenwerking. 

• Juni 2015, Japanse industriegroep bezoekt 
Nederland

In juni 2015 heeft een 45-koppige Japanse 
offshore wind delegatie een bezoek 
gebracht aan Nederland. Het programma, 
georganiseerd door het PIB consortium, 
omvatte bezoeken aan bedrijven (Bow 
Terminal, Damen Shipyards, ECN, Falck, 
Marin, Royal IHC, Knowledge Centre WMC) 
en een ceremoniële ondertekening van het 
MOU tussen HHWE en JWPA. 

• September 2015, Nederlandse overheids-
missie naar Japan

In september 2015 bezocht een delegatie 
van RVO, bijgestaan door ECN, Japan voor 
ontmoetingen met Japanse beleidsmakers 
op gebied van windenergie. Gesprekken 
vonden zowel plaats op nationaal niveau 
met de relevante ministeries en NEDO (het 
Japanse SenterNovem NEDO), als op lokaal 
niveau met prefecturen en gemeenten die 
offshore windenergie willen ontwikkelen in 
Niigata en Akita (Noord-West Japan).
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Bronnen
1. Bron: Bericht Nikkei

2. Zie ook bericht ondertekening PIB

3. http://www.fukushima-forward.jp/english/

4. http://japan.kantei.go.jp/96_abe/cabinetlist1/

daijin/1206754_9741.html

5. Zie eerder artikel IA-Tokio

6. Bron: METI

7. Bron: METI

8. JWPA: http://jwpa.jp/index_e.html

9. FREA: www.aist.go.jp/fukushima/en

10. Zie persbericht op site FREA

11. IEA Wind Executive Committee (August 2015) 

12. Zie hier voor persconferentie en presentatie 

van staatssecretaris Yamamoto (Japans)

13. http://goto-fowt.go.jp/english/about/tech/

14. OEAJ: http://www.oeaj.org/

15. Zie verder berichtgeving hier

16. Zie website Tepco

17. Zie website HHWE

18. Wind expo Tokyo:  

http://www.windexpo.jp/en/Home/

19. Ministeries van economie, infrastructuur en 

milieu, resp.: METI, MLIT en MOE

20. Engelse titels en beschrijving van workshops 

gehouden tijdens offshore wind evenement 

oktober 2014

21. Verder lezen: www.carbontrust.com/

media/566323/ctc834-detailed-appraisal-of-the-

offshore-wind-industry-in-japan.pdf

Artikel is opgesteld m.m.v.  
Marc Gerritsen (Hoofd Economie ZMA Tokio)

Meer informatie
Rob Stroeks 
E-mail: tokio@ianetwerk.nl
IA Japan

Thema’s voor bilaterale samenwerking

Op de volgende thema’s is Japanse 
interesse voor kennisuitwisseling en 
liggen zakelijke kansen (*20):
• Renewables and the energy grid: 

Suitability of the current power grid, the  
contribution of renewables to energy 
demands (total volume and peak 
volume), costs and prices, investments, 
long-term policy, FIT and other 
instruments, investments and business 
model.

• Harbours and logistics for the construc-
tion and maintenance of offshore wind 
parks: This theme deals with the 
necessary infrastructure and port 
logistics for offshore wind farms. 
Seaports serve as logistic points of 
storage and supply for materials for the 
construction and maintenance of the 
parks. With ports (under construction) 
in the city of Den Helder and 
Groningen, the Netherlands has 
extensive knowledge and expertise 

concerning the supply logistics of 
production platforms.

• Electricity cables and physical connec-
tion to the grid: Ower line connections 
between offshore wind farms and the 
main network, interconnections 
between windmills in a park, transfor-
mation stations, techniques and 
materials for  
construction and maintenance of cables 
on the seabed are covered in this 
workshop.

• Integrated design for offshore wind 
parks: Integrating of the various aspects 
of a wind farm in order to increase 
affordability, efficiency and total output 
of floating and fixed parks. This 
workshop will be given by the Energy 
research Centre of the Netherlands. 

• Ecology, environmental assessment: 
Various aspects during construction and 
operation can affect the natural marine 
ecosystem and the seabed. This may 

include noise, vibration and releases of 
heat. 

• Work vessels and marine equipment: 
Accessibility for workers and equipment 
is critical in the construction and 
maintenance of offshore wind parks. 

• Coordination with other users of the 
sea. like fisheries and commercial 
vessels:  
The development of offshore wind 
farms may disrupt interest of other 
parties with interest in the sea and 
coastal areas. Therefore offshore wind 
park development should be discussed 
among all stakeholders, interests 
aligned in order to establish proper 
agreements. 

• Storage of excess capacity: Different 
methods can be used to store electricity 
on a large scale within an electrical 
power grid when power generation 
exceeds consumption.

http://www.fukushima-forward.jp/english/
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/cabinetlist1/daijin/1206754_9741.html
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/cabinetlist1/daijin/1206754_9741.html
http://jwpa.jp/index_e.html
http://www.aist.go.jp/fukushima/en
http://goto-fowt.go.jp/english/about/tech/
http://www.oeaj.org/
http://www.windexpo.jp/en/Home/
http://www.carbontrust.com/media/566323/ctc834-detailed-appraisal-of-the-offshore-wind-industry-in-japan.pdf
http://www.carbontrust.com/media/566323/ctc834-detailed-appraisal-of-the-offshore-wind-industry-in-japan.pdf
http://www.carbontrust.com/media/566323/ctc834-detailed-appraisal-of-the-offshore-wind-industry-in-japan.pdf
mailto:tokio%40ianetwerk.nl?subject=
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Offshore Wind in Taiwan

Introduction
Taiwan has very limited domestic energy resources 
and highly relies on imported energy (97-99 
percent, mainly oil and coal) to sustain the power 
supply of the country. It leaves the island’s energy 
supply vulnerable to external disruption. In order to 
reduce this dependence, the Ministry of Economic 
Affairs’ Bureau of Energy has been actively promo-
ting alternative energy since 1990.

As of 2014, oil, coal, and natural gas made up 40, 31, 
and 17 percent of Taiwan’s total primary energy 
consumption respectively, while the remainder was 
mostly nuclear (10 percent) and smaller amounts of 
various renewable energy sources. Nuclear power 
was one of the solutions to be pursued to resolve 
the high dependency of the country to fossil-fired 
power. However, since the public’s confidence 
towards nuclear power has been shattered after the 
Fukushima incident, renewable energy has now 
become the new hope of the country towards the 
new low-carbon and less-import dependency energy 
portfolio for next decades. The government passed 
the Renewable Energy Development Act (REDA) in 
2009 aiming to increase the installed renewable 
energy capacity in Taiwan to 9.95 GW by 2030. The 
feed-in tariff regulated by REDA applies to solar, 
onshore wind, offshore wind, biomass and hydro 
energy.

Among the renewables, wind and solar energy are 
considered to be the first-tier resources to be 
utilized on the island. Especially offshore wind is 
regarded as one of the most attractive renewables to 
be developed. The potential capacity is estimated to 
be at least 6-10GW in the Taiwan Strait and it has 
many successful examples in Europe. Therefore the 
Taiwanese government has set the target of 3 GW for 
wind power by 2025. The attractive potential of 
offshore wind has given Taiwan a good opportunity 

to increase the portion of renewable energy in 
power supply. At the same time they can develop the 
local supply chain by growing it along with ongoing 
offshore wind farm developments. 

Taiwan OFFSHORE WIND Potential
Located off the eastern coast of Asia in the Western 
Pacific, Taiwan has superior advantages in geograp-
hic location to develop wind energy. Over six 
months every year north-eastern winds sweep across 
central and western coasts averaging 4 meters per 
second, or a force 3 wind on the Beaufort Scale that 
is strong enough to extend flags. The government 
plan is to construct a total of 450 onshore wind 
turbines and 600 offshore wind turbines by 2030, 
aiming at a capacity of 4,200 MW, 1,200 MW will be 
for onshore and 3,000 MW will be for offshore.

According to the Taiwanese Bureau of Energy (BOE), 
by the end of 2012 Taiwan has 314 onshore wind 
turbines situated mainly along the western coastline 
and in outlying Penghu County. The total installed 
capacity of these land-based turbines is 621 MW, 

Taiwan 

Table 1 Taiwan Targets Renewable Energy by 2025 (Source: BOE, Taiwan)
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which accounts for 16.6 percent of all 
renewable energy. BOE planned to build 450 
units onshore turbines to reach a total 
capacity of 1,200 MW or 3.3 percent of 
Taiwan’s total power generation by 2020. 
However, Taiwan’s onshore wind farms are 
saturated due to limited land space. Most of 
onshore wind energy resources had been 
constructed or planned. 

In consideration of the facts that onshore 
wind farm development is almost fully 
saturated within the island, BOE has decided 
to further develop the wind farms from 
onshore to offshore. Also they will improve 
development and utilization of wind energy, 
to meet the renewable portfolio target of 
2025.

In fact, Taiwan possesses extraordinary 
advantages in developing offshore wind 
farms. Western waters of Taiwan have been 
rated as the world’s best offshore wind 
farms, by the international engineering 
consulting firm 4C Offshore.

Strong Offshore Wind 
Offshore winds blow more strongly than 
those onshore. Taiwan is gifted with 
excellent wind offshore because of the 
Taiwan Strait’s special geographic position 
which causes channelling effect. Spacious 
sea area with strong wind enables the 
planning of large-scaled offshore wind 
farms with each installed capacity over a 
hundred MW. So more clean electricity can 
be offered for Taiwan use. 

High Full-Load Hours 
Strong wind speed also contributes high 
‘full-load hours’ for Taiwan to develop 
offshore wind energy. Full-load hours 
figures refer to the number of hours per year 
that the wind speed at a given site is at least 
10 meters per second. That is to say, winds 
are strong enough for the turbine to 
generate power at full capacity. Turbines on 
Taiwan’s west coast have full-load hours 
figure that average about 2500 hours, while 
at outlying Penghu the figure rises to 
3,500-4,300 hours, This numbers are among 
the highest in the world and far better than 
the 2,200 hours considered reasonably good 
for European wind farms.

The average capacity factor (1) of Taiwan’s 
wind turbines runs about 29 percent, 
behind only those of the UK and Japan. In 
Germany, by comparison, it is only 17-23 
percent. Even in the summer when Taiwan 
has little wind, the figure is 20 percent. In 
Penghu the figure is much higher, at 40-50 
percent.

Good Conditons for building offshore wind farms 
Furthermore, the conditions for building 
offshore wind farms in Taiwan are also 
excellent. Approximately 1,200MW can be 
developed for the water depth from 5-20 
meters, and more than 5,000MW can be 
developed for the water depth from 20-50 
meters.
The US’s National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) divides Taiwan’s offshore 
wind power by three different water depths. 
Up to 30 meters below the ocean’s surface, 
the NREL believes the wind power capacity 
is 44.74 GW. At depths of 30 to 60 meters, 
there is a capacity of 69.06 GW. Below 60 
meter, capacity is a combined 113.8 GW. The 
annual average capacity factor is bigger than 
46 percent. For depths above 60 meters, 
floating wind turbine foundations are 
typically used. At those depths, Taiwan has a 
wind power capacity of 538.48GW. With a 
capacity factor of 42-46 percent, wind power 
capacity is 39.4 GW. When the capacity 
factor exceeds to 46 percent, wind power 
capacity is 498.9 GW. If the installation of 
fixed wind turbine foundations is complete 
by 2030, total capacity is 113.6GW. This 
means there is huge potential for additional 
wind power capacity.

Table 2 Taiwan Targets Wind Energy by 2030

Figure 1 Taiwan offshore wind power
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Taiwan’s targets and efforts for 
developing offshore wind energy 

Considering the great offshore wind 
potential at the Taiwan Strait, offshore wind 
power becomes the focus of active develop-
ment of the Taiwanese government in order 
to pursue a more stable source of wind 
energy. However, development of offshore 
wind farm in the preliminary stage has high 
technical difficulties and high building 
costs. In addition, there is no prior 
development case of offshore wind farms in 
Taiwan and thereby lacking related marine 
engineering experience. Therefore, the 
Ministry of Economic Affairs studied 
international wind power generation cases 
and then decided to start with a small-scale 
leading offshore wind farm demonstration 
plan.

Thousand Wind Turbines Project
In February of 2012, the ‘Thousand Wind 
Turbines Project’ was approved by the 
Executive Yuan to set targets for Taiwan’s 
wind energy development. The aim is to 
complete development and establishment 

of the nation’s first offshore wind farm in 
2015, to complete a 520MW shallow water 
wind farm in 2020 and to install about 800 
offshore wind turbines (4,000MW) and 450 
onshore wind turbines (1,200MW) prior to 
the year of 2030. The goal is to install a total 
of more than 1000 wind turbines with a 
capacity of 5200MW. The government’s goal 
is to have installed wind power capacity 
account for more than 33 percent of Taiwan’s 
total renewable power capacity by 2030.

Offshore Demonstration Incentive Program (DIP)
To realize the targets set by the Thousand 
Wind Turbine Project, the Taiwanese 
government announced the implementa-
tion of ‘The Offshore Demonstration 
Incentive Program’ on July 3, 2012. This 
programme was drawn up in accordance 
with the ‘Renewable Energy Development 
Act’, to encourage the industry to establish 
offshore demonstration wind farms with 
the approach of budget subsidy. It has been 
promulgated as an important basis to push 
forward the development of offshore wind 
power. 

The program was a grant scheme designed 
to award 3 offshore wind farm projects 
owned by 3 eligible developers. Each winner 
shall complete the installation of 2 offshore 
demonstration wind turbines prior to 2016 
and develop a demonstration wind farm by 
2020. The specifications and requirement of 
the programme are:

Demonstration Turbines 
• Capacity: at least 3MW each 
• Timing: Commissioned by 2015 

 
Met Mast 

• Water depth: 10 meter or more 
• Height: 70 meter or more 

Demonstration Wind Farm 
• Water depth: 5 meter or more 
• Capacity: 100-200 MW each 
• Timing: Commissioned by 2020

The incentive fees are comprised of two 
parts: 

1. Incentive fees for installation of demonstration 
wind turbines. The upper limit shall be 50 
percent of the installation expenditures 
based on the offshore wind power initial 
phase of the year when the Program was 
promulgated. Also it shall not exceed  
50 percent of the total expenditures of 
installed demonstration wind turbines.

2. Incentive fees for demonstration wind farm 
operations. The upper limit shall be 250 
million New Taiwanese Dollars.

The demonstration incentive program is a 
trial model of large scale offshore wind farm 
development. In the future, offshore wind 
farms will be developed in zonal scales with 
300 MW per year at deeper water area to 
gradually reach 3,000 MW with 600 turbines 
by 2030. Then the total installed capacity of 
offshore and onshore wind turbines will 
reach 4,200 MW, and the gross production 

Table 3 Taiwan offshore wind potential

Figure 2 Government Target for Wind Energy in Taiwan (Source: Thousand Wind Turbines Project)
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output will exceed NTD 500 billion (US$ 
16.6 billion). By then, the total installed 
capacity of wind will consist more than 33 
percent of all renewable energy devices. 
Taiwan expects that it will be one of the 
most important alternative energy 
resources.

Demonstration farms in Taiwan 
In January 2013, two private companies and 
the state-owned Taiwan Power Company 
were awarded the grand scheme to develop 
Taiwan’s first demonstration offshore wind 
farms. The two private firms are Taiwan 
Generations Corporation (alliance led by 
TGC) and Formosa Wind Power Company 
(alliance led by Swancor). TGC planned the 
offshore wind farm 11 km off the Fang-Yuan 
coast in Changhua County, in water of 25-40 
meter depth, with 30 wind turbines and a 
capacity of 108 MW. The other winner, 
Formosa Wind Power, planned the offshore 
wind farm 5 km off the Chunan coast in 
Miaoli County, in water of 5-30 meter depth, 

with 30 wind turbines and a capacity of 108 
MW, In the future, 72 units of offshore wind 
turbines will be installed by separate 
phases, and the total capacity will approach 

260 MW. The state-run Taiwan Power 
Company also joins the demonstration 
program with capacity of 108 MW by 
building 22-36 turbines.

By the end of December. 2014, the three 
developers are required to complete the 
procedure for getting Establishment Permit. 
By September 2015, the foundation of 
offshore wind turbine demonstration units 
and subsea cable installation must be 
completed. Before the end of December 
2015, grid connection and commercial 
operation must be completed as scheduled. 
All 3 offshore demonstration projects will 
complete 4-6 demonstration units by 2015, 
and will commission 3 demonstration wind 
farms by 2020 with a total capacity of 300 
MW or more.

Govermenment buy-back mehanism –  
Feed in Tariff (FIT)

 In terms of the policy, the Renewable 
Energy Act (REA, promulgated in 2009) 
supports offshore wind development by 
providing the developers with a 20-year 
guaranteed Power Purchase Agreement 
together with the feed-in-tariff (FiT) 
mechanism. The Ministry of Economic 
Affairs invites relevant departments, expert 
scholars and citizen groups to form a 
committee. This committee validates and 
announces the wholesale buy-back price 
and reviews it on an annual basis. Besides, 
Taiwan is benchmarking to Germany’s 

Figure 3 Selected offshore demonstration wind farm developers in Taiwan

Table 4 2014 Taiwan Renewable Energy FiT, Taiwan
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feed-in tariff system (0/15 cents/kWh). The 
2013 and 2014 FiT for electricity generated 
from offshore wind energy is set at the level 
of NTD5.5626/kWh and NTD5.6076/kWh 
(€14.2 cents/kWh) respectively. The 
government aims to remain at this level 
before large-scale deployment to enhance 
future development.

Major Players in Taiwan 
Taiwan has a sound industry base and 
capability in electrical control and mechani-
cal manufacturing. Relevant industry players 
are keen to enter the emerging wind power 
industry. The government is as well keen to 
promote the manufacturing of wind power 
equipment and components via the growth 
of the domestic market. It is necessary to 
synergy among governmental bodies, R&D 
institutes and industry insiders, coupled 
with enhancing technological exchanges 
with foreign companies. Here below is a list 
of the key players in Taiwan. 

Government agencies 
The government plays an important role in 
providing administrative support and 
subsidies for research, manufacturing and 
technological breakthrough. In Taiwan, the 
relevant government agencies and their 
scope of responsibilities in developing 
off-shore wind industry are shown in the 
following chart.

• Bureau of Energy (BOE), Ministry of 
Economic Affairs (MOEA) 

The Bureau of Energy (BOE) under the MOEA 
provides assistance to each demonstration 
project, especially in coordination works 
across governmental agencies.

• Industrial Development Bureau (IDB), 
MOEA 

IDB sets out policies and guidelines for 
Taiwan’s industrial development including 
energy policy and offshore wind power 
industry.

• Department of Industrial Technology 
(DoIT), MOEA 

The main mission of the DoIT is to leverage 
Taiwan’s technology development pro-
grams. The agency integrates the R&D 
resources and soft power of research 
institutes, academia and the industry. In 

addition developing advanced and 
cross-domain technologies together, DoIT 
also plays a key role to bridge technology 
innovation of major IT companies in 
Taiwan. They reinforce the R&D capability of 
the industry, consolidate Taiwan’s strength 
in applied technologies, speed up industry 
upgrade and support new value creation in 
the industry.

• Bureau of Standards, Metrology and 
Inspections (BSMI), MOEA

BSMI is the authority responsible for 
standardization, metrology and product 
inspection in Taiwan. The activities of the 
BSMI encompass the development of 
national standards, the verification of 
weights and measuring instruments, the 
inspection of commodities and the 
provision of other certification or testing 
services.

Major wind farm developpers 

• Taiwan Power Company (Taipower) 
Taipower is a state-owned company under 
the Ministry of Economic Affairs. Taipower 
has completed the installation of 160 
onshore wind power units, with a capacity 
of 284.76 MW, in the first 3 phases and the 
remote islets wind power projects. All are 
currently in commercial operation. The 
Fourth Phase was approved in June 2011 and 
the implementation period is set from 2012 
to 2015. For offshore wind projects, 
Taipower also joins the government-subsi-
dized demonstration program, with capacity 
of 108 MW by building 22-36 turbines by 
2020. 

• Taiwan Generations Corp. 
Taiwan Generations Corporation (TGC) is 
founded in 1998 and a pure-play power 
project and business development com-
pany. TGC has devoted into offshore wind 
development since 2004, and in the same 
year erected a 50-meter high semi-offshore 
met mast, which has been collecting wind 
data for over 8 years. Allied with internatio-
nal experienced contractor and local 
companies (Fuhai Corp., CSBC Corp., 
Century Iron and Steel Company), TGC 
develop its first offshore wind power 
project, Fuhai Deployment Zone. This 
project has 52 wind turbines located off the 

coast of Changhua County in Taiwan. TGC 
has also performed feasibility studies 
including geotechnical survey and oceano-
graphic investigation to make Fuhai 
Deployment Zone the first offshore wind 
farm in Taiwan. TGC is the first developer 
receiving the Environmental Impact 
Assessment approval for offshore wind 
project in Taiwan with the scope of 
Changhua Offshore Pilot Project (“COPP”,  
2 turbines) and Fuhai Offshore Windfarm 
(28 turbines). Following the schedule of the 
Government Grant Scheme, TGC aims to 
realize COPP before the end of 2015 and 
Fuhai Offshore Windfarm before the end of 
2020.

• Formosa Wind Power Company 
Formosa Wind Power Company is an 
alliance lead by Swancor Corp. (a public 
listed company in Taiwan), with partners 
from members of Taiwan Offshore Wind 
Energy Alliance. Swancor starts as a major 
manufacturer and supplier of Mega Watt 
wind blade Resin. It moves from upstream 
manufacturing supplier to wind power 
project developer. Formosa Wind Power has 
planned an offshore wind farm 5 km off the 
Chunan coast in Miaoli County, in water of 
5-30m depth, with 30 wind turbines with a 
capacity of 108 MW. In the future, 72 units of 
offshore wind turbines will be installed by 
separate phases. The total capacity will 
approach 260 MW.

Major R&D institutes, Industrial Associations  
and Companies 

• The Green Energy and Environment 
Research Laboratories, ITRI  

ITRI was assigned and funded by the 
government to carry out a three-year 
research on Taiwan’s offshore wind power 
potential and requirements. The research 
also included site selection, environmental 
impact assessments and preliminary design 
evaluation. The laboratories in 2006 
installed a 60m-high wind speed observa-
tory tower for data acquisition and a 
processing system in Chiayi coast to collect 
national wind energy data. It also deployed 
a wave device near Keelung Harbor. ITRI 
cooperated with various offshore wind 
power expert teams and has built a 
significant portfolio of external collaborati-
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ons in the renewable energy sector, many 
building on Taiwan’s expertise in the PV 
technology sector.

• Taiwan Wind Energy Association 
This association was formed by the 
Mechanical and Systems Research 
Laboratories (https://www.itri.org.tw/eng/
econtent/research/research06.aspx) of 
Industrial Technology Research Institute of 
Taiwan (ITRI) in January 2006. The 
Association’s main task is to develop 
wind-energy technologies in Taiwan. It also 
aims to build a cooperation platform for 
experts and engineers at home and abroad, 
to promote wind power, technology and 
information exchange. Members are key 
players in the onshore wind power industry 
supply chain. Production items include 
generators, transformers, towers, power 
converter modules, components for the 

above-mentioned items and also small and 
medium wind turbines. Most member 
companies have also involved into offshore 
wind power supply chain. 

• Taiwan Wind Turbine Industry 
Association (TWTIA) C/O: Metal Industries 
Research Development Center 

TWTIA was established to integrate the 
industry, academia and research institutions 
and staff together to develop the local wind 
power industry supply chain. The associa-
tion also found the Taiwan Offshore Wind 
Energy Alliance, composed of 18 private 
firms from the electro-mechanical, plastics 
and chemical, parts and components and 
maritime engineering sectors. The leading 
members of the alliance are the above-
mentioned Taiwan Generation Corp., 
Swancor Corp. and leading companies such 
as China Steel Machinery Corp., Formosa 
Heavy Industries Corp., Red Blades Windtek 
Corp., Yuan Chuan Energy Corp., Taiwan 
Cogeneration Corp., Fortune Electric Co., 

Allis Electric Corp., CSBC Corp., Taiwan, and 
Yeong Guan Energy Technology Group. The 
18 members are boasting market capitaliza-
tion exceeding NT$200 billion, and pledge 
to create Taiwan’s pilot offshore wind farm 
by tapping cross-industry partnership. 
Besides, members are committed to 
developing locally specific technical means 
suitable for the environments in Taiwan. 
Though today Taiwan is still very far from 
establishing a comprehensive supply chain, 
efforts are put into the research and 
manufacturing of key components, wind 
turbines and foundations with anti-
earthquake, anti-typhoon and anticorrosion 
characteristics.

• China Steel 
The Engineering Division of China Steel 
plays an important role in developing 
Taiwan’s foundations/substructure work for 

offshore wind power projects. The company 
will invest 100 percent to set up a wind 
power development company. Besides, CSC 
signed an agreement in July 2013 with Port 
of Taichung to plan and supervise the 
establishment of an Offshore Wind Industry 
Assembly Harbor and Industrial Park. The 
Port of Taichung in the agreement provides 
CSC with No. 2 pier and 74.28 hectares of 
land. CSC will use this land to create a wind 
power industrial cluster, including a testing 
and certification facility, drawing six related 
manufacturers to the zone and more in the 
future to benefit from a clustering effect. 

• Siemens Limited Taiwan 
Siemens is the world’s biggest off-shore 
wind turbine solution provider and helped 
to install farms with capacity totaling 1,600 
megawatts in the UK, Germany and the US. 
Siemens Taiwan will collaborate with 
Formosa Wind Power Co Ltd. and Taiwan 
Generations Corp. to build Taiwan’s first 
offshore wind farms. 

• Teco Electric and Machinery Co. Ltd.  
Teco develops Taiwan’s first domestically-
made 2MW permanent-magnet synchro-
nous wind turbine motor. The company is 
regarded as the pioneer that activates the 
wind turbine motor supply chain in Taiwan.

Challenges and opportunities 
Challenges

To further develop Taiwan’s ample wind 
resources, Taiwan still needs to tackle a few 
issues. Examples are environmental 
considerations, the threats posed by 
typhoons and earthquakes, and current 
limitations in offshore wind generation 
technologies.

Details of environmental impact assess-
ments (EIA) are yet to be completed. The 
impacts on migrating birds and ocean 
mammals, impacts on local fishery, 
navigation and harbour development need 
to be researched beforehand. Otherwise the 
environment issues will hinder progress, 
especially when environmental groups are 
leery of offshore wind turbine construction 
that impacts marine environments.

Taiwan also lacks suitable subsea construc-
tion capability, nor in vessel coordination 
and construction scheduling. Local builders 
do not have large pile driving vessels, 
500-ton-plus crane vessels and offshore 
platforms. Therefore hence conducting 
work at 12-meter and deeper underwater is 
impossible if there is no foreign support. 
The government is urged to provide 
financial incentives for Taiwanese compa-
nies to strengthen offshore construction 
capabilities and to purchase needed 
equipment. Large corporations such as 
China Steel Corp., Taiwan Shipbuilding 
Corp., China Steel and Machinery Corp. are 
actively working with foreign firms and 
developing such capability.

Bank financing and financial backing from 
large enterprises are vital to Taiwanese wind 
turbine builders, especially offshore project 
are short of precise pre-construction risk 
assessment and hence are exposed to 
potentially huge losses during work. 
Without such financing and investment, 
potential operators will be discouraged to 
undermine progress.

Taiwan is gifted with excellent wind offshore 
because of the Taiwan Strait’s special geographic 
position which causes channelling effect.
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Localization supply chain to meet local 
environment needs 

Taiwan has natural disasters such as 
earthquakes and typhoons, which do not 
exist in west Europe. It means that the 
internationally available technologies 
cannot be fully applicable or compliant to 
Taiwan situation. Taiwan needs to coope-
rate with foreign firms and at the same time 
develop locally specific technical means 
suitable for the environments in Taiwan. 
Efforts are to put the research and manufac-
turing of key components towards the 
development of wind turbines and 
foundations with anti-earthquake, 
anti-typhoon and anti-corrosion 
characteristics.

One of the main purposes of the 
Demonstration Incentive program is to 
stimulate local industrial development, and 
to encourage developers to invest in R&D 
for Taiwan-made turbine components. It 
also aims to improve local fleets and the 
abilities of marine construction, operation 
and maintenance. The industry is encou-
raged to organize alliances or joint-venture 
companies with foreign corporations for 
the co-investment on the development of 
offshore wind farms. This will assist local 
component suppliers to connect with 
international supply chains and create 
higher value. The Offshore Demonstration 

Incentive Program aims to bring in 
substantial investments, but also to 
facilitate the localization of maritime 
operation and maintenance (O&M) and 
domestic supply of key turbine 
components.

NL and TAIWAN 
Taiwan has a strong industrial base and 
capability to develop key components and 
sub-systems for the industry. However, 
offshore wind power industry is an 
integrated one and requests wide lateral 

connectivity and cross-industry collabora-
tion. It covers materials, electrical motors, 
machinery, electronics and metals, 
construction work, maintenance, port 
operation and also working vessels and 
logistics. Taiwan lacks capability in system 
integration and wind turbines will all 
depend on imports. Taiwan also lacks 
suitable subsea construction capability, nor 
in vessel coordination and construction 
scheduling. Existing local shipbuilders do 
not have large pile driving vessels, 500-ton-
plus crane vessels and offshore platforms. 
Besides, Taiwan urgently seeks technologies 
from abroad for subsea cabling production 
and installation, and for the design and 
construction of offshore sub-stations.

Offshore wind energy in the Netherlands is 
very strong in development. The Dutch 
offshore wind industry in terms of revenue 
belongs to the top in the world: 1 billion 
euro in 2010, a quarter of the European 
market. There is no offshore wind farm in 
Europe without ‘Dutch Content’, and 
companies with R & D/production in the 
Netherlands are active in every link of the 
value chain. As offshore wind energy experts 
with long experience in marine enginee-
ring, Dutch companies can provide 
experiences of offshore wind farm develop-
ment in the aspects of R&D in the field of 
wind energy, development and production 

parts wind turbine, design, construction 
and installation of offshore wind farms and 
operation, management and maintenance 
of offshore wind farms. The interactions can 
proceed in the form of joint research 
programs, industrial cooperation mecha-
nism, technology transfer and commercial 
projects. 

In September 2015, the Energy MOU has 
been signed between Taiwan and the 
Netherlands. It accelerates policy and 
technology collaboration in the field of 

renewable energy, and in particular offshore 
wind technology. At this moment, there are 
several joint projects running between 
Dutch research institutes, Dutch companies 
from the private sector, the 3 Taiwanese 
offshore wind farm developers and other 
Taiwanese major players in offshore wind 
energy sectors.

Main References
1. The ratio of a turbine’s actual output at a given 

location to the amount of power it would 

produce if it were to run at full load through-

out the year.

2. Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs 

http://web3.moeaboe.gov.tw/ECW/english/home/

English.aspx

3. National Energy Program Phase II  

http://www.nepii.tw/language/en/home-en/

4. FIT of Wind Power in Taiwan  

http://goo.gl/BGbpfT

5. Thousand Wind Turbines Project  

http://www.twtpo.org.tw/eng/intro/goal.aspx

6. 4C Offshore  

http://www.4coffshore.com/

More information
Cha-Hsuan Liu
E-mail: chahsuanliu@ntio.org.tw
IA Taiwan

The attractive potential of offshore wind has  
given Taiwan a good opportunity to increase the 
portion of renewable energy in power supply.
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Great expectations of Offshore Wind

Background
Following three decades of rapid economic growth, 
China not only has become the second largest 
economy of the world, but it has also claimed the 
number one on the list of CO2 emission. With a 
staggering 10 billion ton (GT) total CO2 emission in 
2013, China has emitted twice as much as the USA, 
which is number two on the emission list. Taken 
together with the air quality issue and environmen-
tal impacts, it has become evident and necessary for 
China to make big steps in developing renewable 
energy sources. Wind energy, on and off shore, has 
been considered a viable option and is developing 
very rapidly in the past few years.

Ambition
China has ambitious plans for both on and off shore 
wind energy. By the end of 2014, China has reached 
a total (both on and off shore) installed capacity of 
114 GW, accounting for over one third of the world’s 
total wind energy capacity. With a total installed 
capacity of 311 GW, the top 10 countries in their turn, 
account for over 84 percent of the world’s total of 
369 GW.  

Compared to the large number of China’s total 
installed capacity for wind energy, the offshore part 
still remains very small. According to figures from 
the China Wind Energy Association (CWEA), in 2014, 
China has newly installed 61 sets of offshore 
turbines with a total capacity of 229 MW. This might 
not seem much, compared to countries like 
Germany and the UK with 529 MW and 813 MW in 
2014, respectively. It is already an 587 percent 
increase compared to the 39 MW newly installed 
capacity in 2013. Furthermore, within this 229 MW, 
about 56 percent (130 MW) were installed in the 
intertidal zone where the area is above water at low 
tide and under water at high tide.

To put it in perspective, according to figures from 
CWEA by the end of 2014, China has a total installed 
capacity of 657 MW offshore wind turbines, 
accounting for just 0.58 percent of the total 
installed amount. This makes China rank number 
five on the global list of offshore wind energy. 
Although this 0.58 percent is almost insignificant 
compared to the onshore installed capacity, the 
increase of 587 percent in 2014 compared with 2013 
has been considered very encouraging for the 
Chinese offshore wind industry. 

In the rather over-ambitious ‘twelfth five-year-plan’ 
(period 2010-2015) of the Chinese government, a 
target was set for offshore wind on 5 GW by the end 
of 2015. Obviously, this has become a mission 
impossible. However, the figures of 2014 and a 
series of encouraging policies have helped bringing 
back confidence into the Chinese offshore wind 
sector. These polices include a new offshore wind 
power tariff system and a list of approved offshore 

China

Figure 1 Top 10 countries in terms of total installed capacity (Data adapted from GWEC)
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wind projects for the coming two years. It 
has become clear that the Chinese govern-
ment is trying to lay down a solid founda-
tion for the upcoming ‘thirteenth five-year-
plan’ (period 2016-2020) for the offshore 
wind industry. 

Challenges
One of the most important hurdles within 
China’s offshore wind industry is still the 
relative high cost of investment and 
insufficient support by the current offshore 
wind tariff system. This is especially the case 
when looking at offshore area further than 
the intertidal zone, which necessitates 
much higher investment for wind farm 
construction and operation. 

Statistics from the CWEA give a good insight 
in the differences between intertidal zone 
and offshore area, in regard to total 
installed capacity. By the end of 2014, 
intertidal zone cumulative installed capacity 
has reached 434 MW. This means 65,6 
percent of total capacity at sea, while 
offshore capacity accounts for the rest of 
34,4 percent. Currently, there are several 
large-scale intertidal projects being planned 
or under construction around Jiangsu 
Province, with in total over 200 MW of 
installed capacity. 

There are still very sizable projects ongoing 
for intertidal wind power. However, the 
number of large-scale projects is not 
expected to further increase. It has become 
clear that, with the continuous progress of a 
large number of new projects, offshore 
wind will inevitably move from the 
intertidal zone toward the deep-sea area. 
Nevertheless, there are still many challenges 
ahead for deep-sea offshore wind. Aspects 
like higher investment cost, complexity of 
China’s marine engineering and higher cost 
of operation and maintenance are all 
difficulties for the offshore wind industry to 
overcome. 

In an attempt to help mitigating these 
difficulties, the Chinese government has 
announced for the first time the benchmark 
tariff for offshore wind power in 2014. The 
National Energy Administration (NEA) and 
the National Development and Reform 
Commission (NDRC) have determined that 
offshore projects put into operation before 
2017 are entitled for a tariff of 0.85 RMB per 
KWH, and for intertidal projects a tariff of 
0.75 RMB per KWH is applicable.

Opportunities
Due to the special nature of the marine 
environment, offshore wind turbine 
technologies and configurations need to 
meet specific (often higher) requirements 

compared to onshore applications. 
Followed by the pace of wind farm 
development in recent years, both domestic 
and foreign wind power equipment 
manufacturers have started to increase 
efforts in the development of offshore wind 
turbines. By the end of 2014, in total 11 
Chinese offshore wind turbine manufactu-
rers are active in this field. Within these 11 
manufactures, only a few of them have a 
cumulative installed capacity exceeding 100 
MW offshore, including Sinovel, Shanghai 
Electric, Vision Energy, and Goldwind. These 
four companies combined account for over 
86 percent of China’s offshore wind 
installed capacity. 

Currently, 3 MW and 4 MW turbines have 
become the mainstream models for 
large-scale commercial operation of 
onshore wind farms. And at the same time 
larger turbines have also become an 
inevitable trend in the field of offshore 
wind.
3 MW turbines represent the majority of 
offshore turbines in China, accounting for 
27 percent of total installed capacity. 4 MW 
turbines are the second most installed 
offshore turbines, up to 20 percent. 

Furthermore, 2.5 MW en 3.6 MW turbines 
account for 16 and 15 percent, respectively. 
The largest single unit capacity produced in 
China is 6 MW. Only two companies in 
China are capable of producing this type of 
turbines. This companies are Guodian 
United Power and Mingyang Wind power. 

Considering the relative high cost of 
investment, difficulties of engineering as 
well as operation and maintenance, 
investment in offshore wind remains a 
difficult choice to make. With the back-
ground of increasingly saturated onshore 
wind power market, offshore wind has 
become a new priority that Chinese turbine 
manufacturers even tought have to 
consider. Especially when the importance of 
this emerging field has become evident. 

Given the expectations for the upcoming 
‘thirteenth five-year-plan’ and the increasin-
gly saturated onshore wind power, it is 
expected that the development of China’s 
offshore wind power industry is going 
accelerate in the coming few years. 
However, both the Chinese government and 
wind power industry are holing a cautious 
optimism. Reason is clear and evident. 
Compared with the level of manufacturing, 
R&D capability of China’s wind power 
companies is still relatively weak. Therefore, 
extra efforts from both the industry and 
government are necessary to accommodate 
new technological and engineering 
challenges arising from this new direction 
of the market.

Selected information sources:
• CREIA report “2014 China Wind Power Review 

and outlook”

• www.creia.net

• www.nea.gov.cn

• http://www.cwea.org.cn 

• http://www.mywind.com.cn

• http://www.gwec.net 

More information
Jing Min Kan
E-mail: Guangzhou@ianetwerk.nl
IA China

Compared to the large number of China’s  
total installed capacity for wind energy,  
the offshore part still remains very small.

http://www.creia.net
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Wind Power industry 

Introduction
The cumulative installed wind power in South Korea 
was 608.5 MW in 2014, up 8.5 percent from 561 MW 
in 2013. Most wind turbine systems were supplied by 
local turbine manufacturers since 2011. The Korean 
government has changed its renewable energy 
policy from Feed in-Tariff (FIT) to Renewable Portfolio 
Standard (RPS) since 2012. The required rate of the 
RPS in 2012 was 2 percent and will increase up to 10 
percent in 2024. A plan for construction of a 2.5 GW 
offshore wind farm of the west coast was announced 
in 2010. The first stage of the project with a capacity 
of 100 MW was downsized to 60 MW. Since 2009, 
the government has concentrated on local produc- 
tion of components to secure the supply chain for 
wind energy projects. Several onshore and offshore 
wind farm projects are planned by the central and 
local governments and private companies.

Plan and Progress of South Korea Wind 
Power Industry
4th basic plan for the new and renewable energies (1) 

On September 19, 2014, the Korean government 
announced the long-term plan for the new and 
renewable energies (NRE) field. The main issues are 
as follow:

a. To supply 11 percent of the total primary energy 
supply (TPES) with the NRE by 2035, with annual 
growth rate of 6.2percent from 2014 to 2035 
(annual growth rate of 0.7percent for TEPS).

b. To reduce the relative importance of waste 
energy, while developing solar and wind power as 
major alternative energy resources, so that NRE 
will account for 11 percent of total energy by 2035. 
The wind power will play an important role on 
the long term deployment plan. The onshore and 
offshore wind farms will supply 18.2 percent of 
total NRE by 2035.

c. To focus on building an NRE market base by 
shifting from a government-led system to private 
partnerships. The aim is to upgrade the level of 
the wind energy technology and to take lead in 
the NRE.

d. To secure sustainable growth through expansion 
into overseas wind markets.

Korea has experienced a slight setback in its 4th 
basic plan for NRE technology development and 
deployment, such as the two-year delay in reaching 
a RPS obligation rate of 10 percent in the 3rd plan.

Progress of wind power industry in South Korea
In 2014 47.2 MW of wind power was installed 4 and 
its cumulative wind power reached 608.5 MW last 
year. Most wind turbine systems were supplied by 
local manufactures since 2011.

Zuid-Korea

Table 1 Change in supply of new & renewable energies (unit: percent)

Table 2 New & renewable energy supply composition ratio (unit: percent)
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Domestic Wind Power Industry 
Situation(2) 

For the last five years, the wind power was 
seen as the most competitive in price 
among new and renewable energy resour-
ces. It drew lots of attention as one of the 
country’s new growth engines. Major 
shipyards in Korea, as the global leaders in 
heavy industry, could develop the wind 
turbines somewhat easily. And they could 
get most of the related components from 
local suppliers. 

The government has concentrated on local 
production of components to secure the 
supply chain for wind projects. However, 
Korea’s geographical conditions are not very 
suitable for wind power generation 
complexes due to the small landmass and 
limited wind in many regions. These 
unfavorable conditions serve as a trigger for 
Korea’s wind power industry to search for 
markets overseas. Wind markets in 
industrialized countries in Europe seem to 
be a hard nut to crack for latecomers like 
Korea. Especially with technical and 
financial barriers hindering a smooth entry. 
In the turbine manufacturing sector, major 
heavy industry companies, such as Hyundai 
Heavy Industries, Samsung Heavy 
Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering, Doosan Heavy Industries and 
Hyosung Heavy Industries, have shown 
outstanding performance at the beginning 
stage in 2011-2013. However, wind turbine 
manufactures have been faced with lots of 
difficulties in securing the wind projects at 
home and abroad. As a matter of fact, the 
proven track records of successful operati-
ons in the offshore are used to enter 
overseas offshore wind projects. Most of the 
Korean companies are lacking technology 

and experience, which makes entering 
foreign markets difficult, especially when 
they try on their own. Fierce competition 
against global players like Vestas, Simens, 
GE and Chinese companies, which have 
secured their competitive edge in techno-
logy and price, is a big hurdle to take. 
Furthermore, oil prices have nearly halved 
in the past year. Plunging oil prices have 
negative effects on the Korean wind power 
industry. Low oil prices have led the 
government to back away from its low-
carbon growth strategy, including its strict 
allocation of emission rights and slow down 
its structural reforms of loosely-run state 
enterprises and other public corporations.

Factors influencing growth of wind energy
There are two major factors which could 
raise the growth of wind energy. The first 
factor is the construction of a 2.5 GW 
offshore wind farm in the Southwest Sea. 
According to the roadmap announced by 
the govern¬ment, the 2.5 GW wind farm will 
be construct¬ed through three stages over 
nine years, beginning in 2011. For the first 
four years, 60 MW of wind farm will be 
installed to demonstrate the performance 
of the Doosan Heavy Industries and 
Construction’s 3MW wind turbines. Then, 
400 MW of wind farm will be in¬stalled to 
accumulate operational experi¬ence and 
commercial purpose for the next two years. 
At the final stage, 2 GW of wind farm will be 
constructed with 5 MW wind turbines for 
commercial use. The total budget is 
estimated to be USD 7.5 billion. 

Next Challenge
Another issue is the RPS program starting 
from 2012. Major electric power suppliers 
are required to provide 2 percent of the 

power with new and renewable energy 
resources (including wind power) in 2012. 
The rate will increase up to 10 percent in 
2024. This regulation will stimulate power 
suppliers to invest in new and renewable 
resources.

RPS is originally designed to encourage the 
power suppliers to invest in new and 
renewable energy resources. In case the 
power suppliers fail to meet the initial 
target, they are required to pay penalties of 
150 percent of the renewable energy 
certificate standard price. After three years 
of practice, sometimes REC on-the-spot 
market prices are higher than 150 percent of 
REC standard prices, This means paying 
penalties would be cheaper. The two years 
of delay in reaching a RPS obligation rate of 
10 percent from 2022 to 2024 will influence 
domestic wind energy industry.

Global wind turbine manufacturers offer 
full scope service agreements when they 
contract with local wind farm owners for a 
long-term. Wind farm owners and develo-
pers tend to avoid all the potential risks. 
Therefore they rely on manufactures to get 
spare parts, solve engineering problems, 
complete daily operations and execute 
maintenance with all-inclusive contracts 
from beginning to end. For example, one of 
the leading turbine manufactures (Vestas) 
has 42.2 percent market share in the Korean 
wind energy industry. Moreover, they offer 
both a Turbine Supply Agreement and also 
an all-inclusive service package for ten years 
or longer. Many wind farm owners are not 
fully satisfied with Vestas’ service, due to the 
high-priced service and the low quality of 
after-sales service. Most of all, wind farm 
owners have problems with the closed 
nature of Vestas, as they are very keen to 
keep information out of the hands of 
others. 

Korea’s offshore wind turbines are all 
installed in Jeju (an island south of the 
Korean pennisula). These have been 
developed by the Korea Institute of Energy 
Research (KIER). The project consists of one 
2 MW STX direct drive turbine, installed in 
2011 and another 3MW Doosan turbine 
installed in July 2012. The certification and 
testing of wind turbine with five different 

Table 3 Cumulative wind energy capacity in South Korea
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types are being carried out at the R&D 
Center for wind turbine type testing at Jeju 
National University.

In 2010, the Korean government set a target 
for offshore wind power of 2.5 GW by 2030. 
The plan was modified in April 2015 to 
include a new time line for 80 MW to be 
operational by 2018. Most of the projects 
under the 2.5 GW plan will follow the 
private-public partnership (PPP) model, in 
which the Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO) will be a leading developer, 
together with Doosan Heavy Industries & 
Construction. 

Jeju has an ambitious plan to be a ‘Carbon 
Free Island Jeju’ by 2030 and aims to have 
several offshore wind farms with total 
capacity of 2 GW. A 30 MW offshore 
demonstration wind farm (Tamra offshore 

wind farm) is being developed by Posco and 
Doosan Heavy Industries & Construction. 
Korean companies need track records 
before entering the European market. They 
concentrate to develop small and medium 
size offshore wind farms in Jeju and around 
the mainland to obtain track records.

Since most Korean companies are compara-
tively weaker in overall wind technology and 
are lacking in operating experience, 
entering new markets alone creates a lesser 
chance to succeed. As a result, a strategic 
partnership with foreign companies with 
good technology and expertise in offshore 
wind is strongly recommended for power 
companies, wind energy system companies, 
and EPC companies. Such a business 
partnership will provide the Korean 
companies with stronger negotiating power 
and financing abilities as well.

Sources
1. Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), 

9 September 2014 

http://www.motie.go.kr/motie/ne/rt/press/bbs/

bbsView.do?bbs_seq_n=79321&bbs_cd_n=16

2. Korea Wind Energy Industry Association 

(KWEIA), ‘Annual Report on Wind Energy 

Industry of Korea 2015’

3. Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), 

http://www.motie.go.kr/motie/ne/rt/press/bbs/

bbsView.do?bbs_seq_n=79321&bbs_cd_n=16

Author: Jaehee Park, Project Officer Wind energy & 
High tech
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Table 4 New offshore wind projects in South Korea (Under construction & Permit phase)
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Offshore windenergie aan de oostkust 

Inleiding
Voor de oostkust van de VS bestaan er verschillende 
plannen om grote offshore wind projecten te 
realiseren, maar in praktijk blijkt het moeilijk om te 
komen tot concrete actie. De potentie voor offshore 
wind in de VS is met 4.180 gigawatt groot. Alleen 
lukt het maar moeizaam om door te pakken en deze 
potentie om te zetten in projecten. Uiteraard spelen 
de hoge kosten en protesten van kustbewoners een 
grote rol. Daarnaast duurt het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen erg lang. De tijdsduur 
voor goedkeuring van een offshore wind project 
bedraagt momenteel 7 tot 9 jaar. Ter vergelijking: 
voor een energiecentrale is die periode 2 tot 3 jaar.

Geplande projecten
Zo is in 2010 goedkeuring gegeven voor aanleg van 
het Cape Wind park bij Cape Cod, een park van 130 
windmolens. Maar het project oogst kritiek en is 
niet klaar om gebouwd te worden. Begin dit jaar 
hebben National Grid en Northeast Utilities hun 
overeenkomsten met Cape wind opgezegd vanwege 
gemiste opleveringen. Juridische hindernissen 
staan de bouw in de weg en tegenstanders willen 

uitstel van het project. Ook zijn de kosten van het 
project – geschat op 2.6 miljard dollar – volgens 
tegenstanders te hoog, zou lokaal toerisme 
afnemen en de luchtvaartveiligheid worden 
aangetast.

Verenigde Staten

Bureau of Ocean Energy Management



58 | Offshore wind: kansen op de internationale markt

Verenigde Staten | Offshore windenergie aan de oostkust

Ontwikkelingen
Is het dan alleen kommer en kwel als we 
kijken naar offshore wind energie in de VS? 
Gelukkig zijn er ook voldoende positieve 
ontwikkelingen.

Block Island Wind Farm
De start van de bouw van het eerste offshore 
windpark van de Verenigde Staten is een 
feit. Voor de kust bij Rhode Island wordt een 
klein park met 5 windmolens (30MW) 
gebouwd, Block Island Wind Farm. Het 
project moet eind 2016 af zijn en de 
geplande kosten bedragen 290 miljoen 
dollar. 

Dong Energy
Het Deense bedrijf heeft afgelopen april de 
rechten gekocht voor een 1.000 MW 
offshore windpark voor de kust van 
Massachusetts. Met de komst van Dong 
Energy komt er een grote en zeer ervaren 
speler op de Amerikaanse markt. Dong 
heeft in Denemarken, Duitsland en in het 
Verenigd Koninkrijk al een aantal grote 
offshore projecten voltooid. 

WTTC
Ook is in 2011 het Massachusetts Wind 
Technology Testing Center (WTTC) in 
Charlestown geopend. Dit is één van de 
modernste en grootse faciliteiten ter 
wereld. In het WTTC kunnen windmolen-
bladen tot een lengte van 100 meter aan 
verschillende testen onderworpen worden.

Het WTTC is onderdeel van het 
Massachusetts Clean Energy Center 
(MassCEC). Deze publiek gefinancierde 
instelling heeft als doel om cleantech 
bedrijven, ontwikkelingen en technologie 
sneller naar de markt te brengen en 
daarmee werkgelegenheid en economische 
groei te creëren. 

Onderzoek
Zowel de University of Massachusetts 
(UMass) als het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) hebben een windonder-
zoeksgroep, die zich richt op onshore en 
offshore. Het UMass Wind Energy Center is 
40 jaar geleden opgericht voor onderzoek 
naar remote sensing, materials & design, 
monitoring & control en aerodynamica. De 
MIT Wind Energy Group is onderdeel van 
het MIT Energy Initiative (MITei), waar 
multidisciplinair onderzoek wordt gedaan 
naar complexe energievraagstukken. MITei 
kijkt onder andere naar drijvende windtur-
bines, opslag van (wind) energie, grid 
aansluiting en transmissie over langere 
afstanden. 

De MIT-startup Alteros Energies heeft een 
turbine ontwikkeld, die als een vlieger op 
een hoogte van 300 tot 600 meter gebruik 
maakt van optimale windcondities. Deze 
turbines kunnen worden ingezet als 
goedkope bron van energie in afgelegen 
gebieden.

Vergelijkbaar is de techniek van Makani een 
bedrijf uit California (in 2013 overgenomen 
door Google en nu werkzaam onder Google 
X). De vliegers van Makani worden opgela-
ten tot een hoogte van 300 meter, waar de 
vlieger een draaicirkel van een traditionele 
windmolen maakt. Rotoren die aan de kite 
bevestigd zijn wekken de energie op, 
slimme software bepaalt de beste positie en 
vliegplan voor optimale energie opwekking.

Bronnen
• http://dwwind.com/project/block-island-wind-farm/

• http://www.capewind.org

• http://www.altaerosenergies.com

• https://mitei.mit.edu

• http://www.altaerosenergies.com/index.html

• http://www.boem.gov

• https://www.google.com/makani/

Meer informatie
Walter de Wit
E-mail: walter@nost-boston.org
IA Verenigde Staten

De potentie voor 
offshore wind in  
de VS is met 4.180 
gigawatt groot.

Alteros

http://dwwind.com/project/block-island-wind-farm/
http://www.capewind.org
http://www.altaerosenergies.com
https://mitei.mit.edu
http://www.altaerosenergies.com/index.html
http://www.boem.gov
https://www.google.com/makani/
mailto:walter%40nost-boston.org?subject=
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Heeft u vragen , stel uw vraag aan de IA 
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Geef ook aan in welk kader en met welk 
doel u zoekt. U kunt uw vraag ook richten 
aan de IA-thuisbasis in Den Haag. Deze 
stuurt de vraag door naar de betreffende 
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Contactgegevens
NL NITS Central office - Netherlands
P.O. Box 93144 | 2509 AC The Hague
Bart Sattler, Hans Bosch, Roy Paulissen, Lies 
Timorason, Wiwik Khohonggiem
P +31 (0)88 602 5021
E ianetwerk@rvo.nl
www.ianetwerk.nl (Dutch only)

NL NITS China
NL NITS Beijing 7 hrs later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
4, Liangmahe Nanlu, Beijing 100600, China
Taake Manning, Qing Ma, Maurits van Dijk 
P +86-10-853 20259
E peking@ianetwerk.nl

NL NITS Shanghai 6 hrs later
Consulaat-generaal Sjanghai
10/F East Tower, Dawning Center, 500 
Hongbaoshi Road, Shanghai 201103, China
Sam Linsen, Anouk van der Steen 
P +86-21 2208-7223
E shanghai@nost.org.cn
E shanghai@ianetwerk.nl

NL NITS Guangzhou 6 hrs later
Consulaat-generaal Guangzhou
Teem Tower, 34 floor, 208 Tianhe Road, 
Guangzhou 510620, China
Jingmin Kan 
P +86-20-3813-2228
E guangzhou@nost.org.cn
E guangzhou@ianetwerk.nl 

NL NITS Germany
Botschaft des Königreichs der Niederlande
Büro für Wissenschaft und Technologie
Klosterstrasse 50, D-10179 Berlin
Eelco van Eijk, Joop Gilijamse, Kristin Freyer
P + 49 30 20956219
E berlijn@ianetwerk.nl

NL NITS EU
First Embassy Secretary
Research and Atomic Questions Division
Permanent Representation of the Netherlands 
to the EU Kortenberglaan 4-10, 1040 Brussels 
Dave Pieters
P +32-2-679 1665
E brussel@ianetwerk.nl

NL NITS France
Ambassade du Royaume des Pays-Bas
Service pour la Science et la Technologie
7 Rue Eblé, F-75007, Paris, France
Eric van Kooij, Joannette Polo-Leemreis,  
Pieternel van Oers 
P + 33 1 40 62 33 33
E parijs@ianetwerk.nl

NL NITS Turkey
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Turan Güneş Bulvarı | Hollanda Caddesi No. 5
06550 Yıldız, Ankara , Turkey
Rory Nuijens
P +90 312 409 1819
M +90 530 844 2810
E ankara@ianetwerk.nl 

NL NITS India 3.30 hrs later
NL NITS New-Delhi
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Department for Science & Technology
6/50-F, Shantipath, Chnakyapuri,
New Delhi- 110 021, India
Jelle Nijdam, Vikas Kohli, Akanksha Sharma
P +91 11 24197625 
E delhi@ianetwerk.nl

NL NITS Mumbai
Netherlands Office for Science and Technology
Consulate General of the Kingdom of The 
Netherlands
Forbes Building, 1st fl., Charanjit Rai Marg, Fort
Mumbai - 400 001.
Freek Jan Frerichs
P +91 22 221 942 10
E fjf@nost-india.org
E mumbai@ianetwerk.nl

NL NITS Japan 7 hrs later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
3-6-3 Shibakoen
Minato-ku, Tokio 105-0011
JanHein Christoffels, Rob Stroeks, Kikuo Hayakawa, 
Mihoko Ishii 
P +81 3 5776 5510
E tokio@ianetwerk.nl

NL NITS Singapore 6 hrs later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
541 Orchard Road, 13-01
Liat Towers Singapore 238881
Susan van Boxtel, Sean Tan, Marijke ten Haaf
P +65 67 39 11 11
E singapore@ianetwerk.nl

NL NITS USA
NL NITS Washington 6 hrs earlier
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science & Technology
4200 Linnean Avenue N.W.
Washington DC 20008-3896, USA
Roger Kleinenberg, Martijn Nuijten, Jantienne van der 
Meij-Kranendonk, Gerda Camara 
P +1 202 274 27 27
E washington@ianetwerk.nl

NL NITS Boston 6 hrs earlier
Consulate of the Kingdom of the Netherlands
20 Park Plaza | Suite 524 | Boston MA 02116, USA
Walter de Wit
P +1 617 426 9224
M +1 202 615 7168
E walter@nost-boston.org

NL NITS San Francisco 9 hrs earlier
Netherlands Office for Science and Technology
1 Montgomery Street, Suite 3100
San Francisco, CA 94104, USA
Robert Thijssen, vacancy, Natasha Chatlein 
P +1 415 2912080
E sanfrancisco@ianetwerk.nl

NL NITS South Korea 7 hrs later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Office of Science and Technology
10F Jeongdong Building
15-5 Jeong-dong, Jung-gu 
Seoul, 100-784, South-Korea
Peter Wijlhuizen, Jeong Eun Ha 
P Tel: +82 2 311 8600
E seoul@ianetwerk.nl

NL NITS Israel 1hr later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
Beit Oz, 13e verdieping 
14 Abba Hillel Street / Ramat Gan 52506 
P.O. Box 1967 / Ramat Gan 52118 / Tel Aviv 
Marc Nellen 
P +972 (3) 75 40 744 
P +972 (0)3 7540 777
E israel@ianetwerk.nl

NL NITS Russia 2 hrs later
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Office for Science and Technology
Kalashny pereulok 6 | 115127 | Moscow | 
Russian Federation, Russia
Pauline Döll 
P + 7 495 797 29 69
M +7 915 348 08 99
E moskou@ianetwerk.nl

NL NITS Taiwan 6 hrs later 
Netherlands Trade & Investment Office
Netherlands Office for Science & Technology
13F-2, 1 Songgao Road 
Xinyi District
Taipei-11073 (Farglory Financial Center)
vacancy , Cha-Hsuan Liu
P +886 2 875 87200
E Taiwan@ianetwerk.nl
E chahsuanliu@ntio.org.tw

NL NITS Brazil 5 hrs earlier 
NL NIST São Paulo
Consulate General of the Kingdom of the 
Netherlands
Netherlands Office for Science & Technology
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779 - 3. Floor
Jardin Paulistano
01452-001 São Paulo SP
Nico Schiettekatte , Lucienne Vaartjes
P + 55 (0) 11 - 3811 3307
E saopaulo@ianetwerk.nl

NL NITS Brasilia
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Office for Science,Technology 
SES - Quadra 801, Lote 05
70405-900 Brasília – DF
Hans Dorresteijn
P +55 61 3961 3236
E brasilia@ianetwerk.nl
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