‘Nederland toonaangevend in windenergie op zee’
‘We hebben de noodzaak om te verduurzamen. Ik wil windenergie op zee massaal uitrollen.
Het gaat traag, te traag.’
Het is een vlammend betoog voor windenergie, dat Hans Timmers van branchevereniging
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) tijdens North Sea Offshore (NSO) houdt. De
‘chef windenergie’, zoals Timmers door dagvoorzitter Gerlof Boers wordt geïntroduceerd,
heeft ambitie te over om energiewinning te verduurzamen. Niet alleen goed voor het milieu,
maar ook voor de banenmarkt: ‘Er komen dertig- tot veertigduizend banen bij.’
Het evenement NSO staat op de derde editie op 1 juni 2017 in het teken van ‘New Energy’,
met als ondertitel ‘Gas meets wind’. Ruim driehonderd belangstellenden uit de offshoreindustrie komen op het evenement af; tijdens het ochtendprogramma voor de
bedrijfsbezoeken, ’s middags voor het congres. Daar geven Hans Timmers van NWEA, Scott
Seatter van energiebedrijf Vermilion Energie Nederland en beeldend kunstenaar Tanja
Engelberts hun visie op energiewinning.

Goede stap
Maar eerst betreedt de Helderse havenwethouder Edwin Krijns het podium en stelt dat er in
Den Helder veel kennis en expertise is op het gebied van offshore energy en de maritieme
sector. ‘We bedienen vrijwel alle productieplatforms op het Nederlands Continentaal Plat.
Die infrastructuur en ervaring kunnen we gebruiken in de windenergie.’ Havenman van het
Jaar, Wim Schouwenaar van DHSS, wordt eveneens naar voren geroepen: ‘De eerste goede
stap is de oprichting van North Sea Energy Gateway geweest, waarmee we als eenheid naar
buiten kunnen treden. Zo komen internationale partijen eerst in Den Helder, en blijft de
energie-economie in de regio’, beschrijft hij.
Daarna krijgt Hans Timmers het woord over windenergie. Hij legt uit dat Nederland
inmiddels Duitsland voorbijstreeft en de Engelsen achterna gaat. ‘We zijn toonaangevend.
Wind is een exportproduct geworden, we kunnen onze kennis exporteren. Het is een
enorme economische kans. Ook voor Den Helder. Welke rol pakken jullie?’
De ‘windchef’ werpt de vraag waar de energie die de windmolens opwekken opgeslagen
moet worden: ‘In de havens of op centrale eilanden?’ Hoewel nu veel windparken met
subsidie gebouwd worden, ziet Timmers dat straks juist betaald moet worden om parken op
te richten. Dit is gekoppeld aan schaalvergroting: ‘Nu worden er tenders uitgerold van 700
megawatt, maar straks schalen we op naar één à twee gigawatt.’

Verbazing over steden op zee
Dan deelt kunstenares Tanja Engelberts haar verbazing over de omvang van de offshoreindustrie: ‘Wow, bestaat dit allemaal op zee?!’ Haar intermezzo is voor de zaal vol
ingewijden bijzonder. Ze is verwonderd over de vele ‘steden’, platforms, op de Noordzee: ‘Je
hebt geen idee als buitenstaander. Ik dacht dat de zee leeg was.’ Voor haar kunstproject is
Engelberts twee weken mee geweest op ‘maintenance support walk to work’ boot
Kroonborg en maakte de tentoonstelling ‘Cities of Desire’. De kunstenares vraagt zich af wat

er gaat gebeuren met de productieplatforms, als deze op termijn niet meer worden
gebruikt: ‘Laten we ze staan als monument, krijgen ze een nieuwe toekomst, of worden ze
afgebroken?’
Als laatste gastspreker gaat Scott Seatter in op grote uitdagingen voor onshore gaswinning:
ophef over gaswinning, beperkte betrokkenheid van lokaal bestuur bij gasproductie en de
energietransitie: ‘Daarom doen we alles om duurzame energieprojecten te faciliteren en bij
te dragen aan de energietransitie. Dat hebben we gedaan in Middenmeer, waar we een joint
venture zijn aangegaan met Energie Combinatie Wieringermeer om via geothermie warmte
te leveren aan het lokale gasnetwerk.’ In Harlingen heeft Vermilion een biogasinstallatie:
‘Daar hergebruiken we de bestaande infrastructuur voor de productie van biogas.’
Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder mag van dagvoorzitter Boers tot slot
terugblikken op NSO. Maar eerst de vraag of ze de toekomst spannend vindt? ‘Heel
spannend’, begint de topvrouw. Waarna de trots komt dat zoveel ondernemers en energie
profesionals de moeite hebben genomen om langs te komen. Ook roept ze bedrijven op om
te participeren in North Sea Energy Gateway en pleit ze voor ontwikkeling van de
Marsdiepkade, in aanloop naar de opkomende windenergie: ‘We hebben meer kaderuimte
nodig.’

‘NSO is waardevol’
Bezoekers Jack Wagenaar (directeur Abuco), Pim Hulsebos (directeur Multimetaal) en André
Thissen (Sales Engineer bij Imbema Unishore) noemen NSO waardevol. ‘Ik hoorde op van
wat er allemaal gebeurt in de windenergie’, zegt Wagenaar. ‘Wist niet dat het zo’n vlucht
nam. Dan wordt het interessant. Ons constructiebedrijf heeft zeventig procent klanten uit de
olie- en gasindustrie, maar we proberen meer klanten te krijgen in de windenergie. Zo
hebben we een opdracht gedaan om een nieuw type windmolen te realiseren.’
Pim Hulsebos vindt een directe overstap naar de windenergiesector nog lastig: ‘Timmers
zegt dat de ontwikkeling naar windenergie te langzaam gaat, maar het moet zeker niet te
hard gaan. We moeten als industrie kunnen bijschakelen. Multimetaal is bezig met nieuwe
vormen van energie, maar bestaande klanten uit de offshore olie & gas zijn er nog. Die
vragen nog steeds om onze diensten. We moeten wind erbij doen.’ De Multimetaaldirecteur
noemt het perspectief van kunstenares Engelberts ‘grappig’: ‘Deze wereld is voor ons zo
gewoon; dat is het dus niet. Daar werd ik me opeens bewust van.’
André Thissen komt vooral naar NSO om banden aan te halen met zijn netwerk: ‘Het gaat
mij niet zozeer om de sprekers, hoewel ik het interessant vond om te horen dat Vermilion
een biogasinstallatie heeft. Het ochtendprogramma vond ik fantastisch. Ik kom zeker
volgend jaar terug.’
De organiserende partijen Port of Den Helder, HSV Den Helder, Den Helder Airport en
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord noemen NSO een succes. John Spee,
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: ‘Het publiek was een mooie mix van olie, gas en
renewables en kwam uit heel Nederland. Het was voor veel mensen het waard om de reis
naar het noorden te maken. Ons doel is de maritieme sector neerzetten. Dat is gelukt.’

