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This project is a collaboration between

Inventarisatie van de potentie, kansen en belemmeringen

voor systeemintegratie offshore energie

Inzicht verschaffen in de kansen, mogelijkheden en

belemmeringen aan stakeholders

Ophalen perspectieven en creëren van basis voor gedeeld

eigenaarschap

Voorstel voor een (TKI) innovatieprogramma onder

aansturing van TKI Gas en TKI Wind op Zee

Een integrale visie op de ontwikkeling van energiewinning op de Noordzee met draagvlak en

input van alle stakeholders uit het energieveld



HOW

Brainstorm 
opportunities

Workshop 
opportunities to 
concrete ideas

Workshop case 
study Gemini

Workshop Vision 
2030

Workshop 
Sounding board

Today

Results and 
contours of 
innovation 

programma
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Involvement >50 stakeholders in various workshops

This project is a collaboration between



Kunnen we de Noordzee ontwikkelen tot een schone bron van energie, 

met economisch voordeel en sterke ontwikkeling van biodiversiteit

in een slimme, geïntegreerde manier? 

Nederland heeft een geïntegreerde visie nodig voor de Noordzee

als bron van duurzame, schone energie voor 2023 en erna!

CHALLENGE: WIN(D)-WIN(NING)(-WIN(ST))

Huidige ontwikkelingen (klimaat, maatschappelijk, energiemix) vragen om een transitie

Tussen eindfases van een transitie, zit een fase van co-modaliteit (‘’hybride systeem’’)

Co-modaliteit kan parallel en geïntegreerd bestaan, waarin wij geloven in een optimale en effectieve

transitie door maximaal gebruik te maken van synergieën

Samenwerking om te versnellen, win-wins te verzilveren en te optimaliseren door te integreren
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HUIDIG GEBRUIK VAN HET OFFSHORE DOMEIN
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Offshore Wind Offshore Olie & Gas Offshore Infrastructuur Uitgesloten gebieden

NB: voor een hoge resolutie weergave van onderstaande kaarten, zie bijlage



DRIVERS VOOR DE VERSCHILLENDE ACTOREN
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Bron: nost-france.org

Bron: www.nederlandmaritiem.com

Bron: t-mobile.nl

Wind op Zee

Maatschappij

Offshore O&G

Kosten reductie

Emissie reductie

License to Operate

Efficiënt ruimtegebruik

Versnelde transitie

Human Capital offshore

Stabiliteit offshore grid

Minimalisatie maatschappelijke kosten



MAATSCHAPPELIJKE BATEN

Baten die voorkomen uit maatschappelijke vraagstukken, vertegenwoordigd

door de Nederlandse staat, (inter-)nationaal beleid en maatschappelijke

organisaties (NGO’s)
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Beoogde baten voor de Noordzee

Gedeelde visie op een robuste voorziening van energie

Optimalisatie voor transitie gelet op uitstoot, kosten en baten (bijv. 

Nederlands gas = schoner dan import gas)

Versnellen van de transitie ten einde doelstellingen te behalen (max. 

1,5°C temperatuursstijging) 

Regie over de uitrol van een (inter-)nationaal offshore netwerk

Het ontsluiten van andere mogelijke bronnen (duurzame energie, bio-

grondstoffen, etc.)

Stimuleren van de biodiversiteit

Verkleinen van de impact op de omgeving (zee en atmosfeer)

Brandstofgas gebruikt op de offshore O&G platformen is inefficient (~30% 

conversie) en kan vervangen worden door duurzame energiebronnen

(Bron: EBN 2016 – referentie consumptiecijfers 2015 (nlog) en 5% jaarlijkse toename van benodigde

compressie)

Bron: t-mobile.nl



KANSEN VOOR SAMENWERKING MET OFFSHORE O&G SECTOR

Kansen die zich richten op het stimuleren van de duurzame

energietransitie…

Versnelde uitrol van kostencompetitieve offshore wind

Efficiente en betrouwbare energievoorziening

Minimalisatie van uitstoot in transitie

…sluiten aan bij baten voor offshore O&G sector

Reductie van OPEX & ABEX

Verantwoorde invulling van (toenemende) energievraag (bijv. 

toenemende compressie bij laatste fase productie)

Reductie van emissies die aansluiten bij maatschappelijke uitdaging

en regelgeving (BARMM)

Limiteren van de impact op de omgeving: schaalgrootte, activiteiten, 

gewicht, etc.

Bieden van opties voor balancering en opslag

Slimme combinatie van functies biedt ruimte in strategische

ruimtelijke planning
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KANSEN VOOR SYNERGIE GAAN GEPAARD MET 

RUIMTELIJKE BEELD UITFASERING

Uitfasering van platformen volgt de depletie van bestaande gasvelden

EBN heeft zich op het geografische impact van de geschakelde

uitfasering

Op de korte termijn (2016 – 2020 in rood) gaan vooral de velden voor de 

kust van Noord en Zuid Holland uit productie, samen met een cluster ten 

noordwesten van de wadden

Op de middellange termijn (2026 – 2035 in geel) gaan gebieden ten 

noorden van Vlieland uit productie

Een groot cluster in het oosten van de Nederlandse economische zone 

(2036 – 2050 in donkergroen) blijft in het langst in productie

Hier zit ook de meeste behoefte aan power voor gas compressie
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POWER CONSUMPTION

OFFSHORE PLATFORMS

Hotspots of power use in central

Northsea

Close to IJmuiden ver future wind park

Potential for synergy offshore wind

Potential for energy balancing/conversion

maandag 30 mei 201616 | Blik op 2030, kansen benutten



MOGELIJKE VERMEDEN CO
2

UITSTOOT DOOR 

SYSTEEMINTERGRATIE TUSSEN OFFSHORE WIND EN O&G

Gebaseerd op EBN InfraSim scenarios

Overwegende dat:

EU 2020 doelstelling is 20% reductie van 

uitstoot broeikasgassen t.o.v. 1990

Dit komt overeen met ca. 33 Mton CO2 eq.

1 Mton CO2 reductie is 

3% van de EU 2020 doelstelling

Is gelijk aan de reductie t.g.v. ROAD CCS
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RESULTATEN WORKSHOPS:

KANSEN VOOR OFFSHORE SYSTEEMINTEGRATIE

Het integreren van de functies en activiteiten op de Noordzee kan in potentie waarde hebben

voor de verduurzaming van de energievoorziening

In de volgende slides volgen twee doorkijken:

Doorkijk naar 2030+ waarin we de grote kansen voor systeemintegratie identificeren

Doorkijk naar realisatie in 2020 waarin ook de huidige belemmeringen naar voren komen

In een serie workshops is in samenwerking met de sector inhoud gegeven aan beide

toekomstscenario’s of basis van:

Kaarten huidige functies en gebruik van de Noordzee

Toekomstscenarios ontwikkelingen olie- en gasvoorzieningen

Toekomstscenarios windenergie (gereserveerde gebieden en mogelijke groeigebieden)
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DOORKIJK NAAR 2030+

Far-offshore kostencompetitief (met andere duurzame energiebronnen) en –

effectief (commercieel aantrekkelijk)

Bestaande elektrische infrastructuur maakt aanleg van far-offshore 

windparken stukken goedkoper (tot 30% kostenreductie), verlaging

investeringen en risico

Bestaande infrastructuur kan ook de aanleg van kleine windparken rendabel

maken

Verkorten transportafstand tot gebruiker op zee zorgt voor lager 

transportverlies

Kosteneffectieve monitorings- en onderhoudsprogramma’s door koppeling aan

andere infrastructuur

Voldoende en goed opgeleid personeel

Strategische, veilige ruimtelijke ordening die hand-in-hand gaat met 

ontwikkelingen Noordzeedomein (uitfasering O&G, visserij, transport, etc.)

Grootschalige offshore windparker ontwikkelen in een internationale visie en

samenwerking
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ALGEMENE UITDAGINGEN
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Diversiteit industriën / technologien / gebruikers

Schaalgrootte vereist gezamenlijke visie, afstemming & coöperatie

Financierings- en verdienmodel: 4x business case (offshore wind, O&G, 

net en overheid) bij integratie

Verdeling kosten, baten en risico’s tussen te partijen onevenredig

Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen en technische

mogelijkheden (o.a. P2G en Storage)

Rol van centrale overheid en haar beleid is onduidelijk op lange termijn

Integratie met onshore infrastructuur

Systeemintegratie moet versnellen en niet vertragen: een lock-in van de 

O&G sector moet voorkomen worden

Bereidheid tot samenwerken



BELEMMERINGEN

Middels een gerichte verkenning van de mogelijkheden voor realisatie in 2020 rondom het Windpark

Gemini, is er gekeken naar de quick-wins, maar ook naar wat momenteel de belemmeringen zijn.

De belemmeringen op hoofdlijnen zijn samen te vatten als:

Visie: Gezamelijke geïntegreerde visie nodig voor ruimtelijke planning, diversiteit van 

industriën/technologien/gebruikers, opschalen capaciteit vereist lange-termijn-planning

Timing: gebrek aan afstemming kan voor onwenselijke lock-in zorgen (voorbeeld: aanpassingen

BEMS0-regelgeving)

Business cases: verdienmodel en regelgeving omtrent netbeheer op zee, business case 

electrificatie olie-/gasplatformen, business case gas-to-wire, verdeling kosten/baten

Hoge investeringen: gridinfrastructuur en ombouw bestaande installaties

Regelgeving (SDE+, BEMS)
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GEZAMENLIJKE AANPAK TER REALISATIE

SYSTEEMINTEGRATIE OP DE NOORDZEE

Gelet de geschetste kansen en belemmeringen voor de verschillende actoren is het noodzakelijk te 

identificeren wat er nodig is om een breed ervaren kans te verwezenlijken

De benodigde instrumenten gaan over 3 schalen:

Samenwerken: Cross-sectorale integratie en kennisoverdracht en gezamenlijk optreden voor

algemeen belang

Innovatiethema’s: gedeelde inspanning technische, sociale en maatschappelijk belemmeringen te 

overkomen

KPI’s: een set van indicatoren ten einde de losse onderdelen te verbinden aan het systeem en de 

geïntegreerde aanpak
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Fysieke netwerk

Connecties

Knooppunten

Services

Onderhoud

INNOVATIETHEMA’S
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Vanuit de verschillende workshops met de hele sector en de reeds gepubliceerde informatie komen 4 thema’s
consequent terug die aandacht behoeven ten einde systeemintegratie of de Noordzee te realiseren:

Strategische Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke synergieën

Scenario ontwikkeling

Uitgesloten gebieden

Maatschappij en Governance

Human Capital

Publieke Betrokkenheid

Regelgeving

Health, Safety & Environment

Gezondheid en Veiligheid

Uitstoot en Milieu
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GEÏDENTIFICEERDE KANSEN – STRATEGISCHE RUIMTELIJKE

PLANNING

Ontsluiten kansen offshore renewables door bieden van aansluitingen, kennis en ervaringen

Gebruik maken van winsten die je krijgt uit stabilisatie wind / risk premium op windprijzen

Digitalisering maakt optimalisatie scherper

Data/ VR transformeert statische ruimte naar dynamische offshore planning

Shipping lanes verplaatsen naar gelang stroming (minder brandstof), waterdiepte (veiligheid) of 

migratie vissen (biodiversiteit)

Windmolens staan stil bij grote vogeltrek
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GEÏDENTIFICEERDE KANSEN – MAATSCHAPPIJ EN GOVERNANCE 

Geopolitiek: Onafhankelijkheid van energie opgewekt in het buitenland

Nieuwe technologieën bieden export kansen: in kennis en expertise die wereldwijd schaalbaar is, is 

Nederland exportland

Ontsluiten van kennis middels open innovatie op gebied van offshore systeemintegratie

Werkgelegenheid kans omscholing is noodzakelijk om aan vraag offshore wind te voldoen

Behouden, omscholen en bijscholen van bestaande offshore workforce en het ontwikkelen van 

‘groene’ banen in Nederland
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GEÏDENTIFICEERDE KANSEN – FYSIEKE NETWERK

Nieuwe toepassingen voor uitfaserende infrastructuur (bijv. het trekken van data- of elektriciteitsleiding)

Net en gedeelde infrastructuur kan een kostenbesparing zijn voor aanleg andere offshore renewables

Reductie OPEX van opererende actoren op de Noordzee door bijvoorbeeld gedeeld onderhoud

Gebruik bestaande, kostbare assets voor toekomstige werkzaamheden: heavy lift vessels/ jack-ups-pipelay to 

cable lay/ service & accomodation

Stabiliteit in energievoorziening (buffering & opslag)

Stabiele, voorspelbare offshore energievraag van O&G sector

Aansluiten op netten buurlanden (BE, UK, D, DK & NO)

Opslag in lege gasvelden

Omzetting van surplus stroom uit offshore windparken naar waterstofgas ter bijmenging

met methaangas en vervoer via bestaande gasleidingen

CO2 en elektriciteit omzetten in CH4 (methaan) en transporteren naar land via bestaande

infrastructuur

Offshore LNG & offshore brandstofpunten voor scheepvaart

Groene (of schone) elektriciteit voor olie- en gasplatformen

Bestaande accommodatie olie- en gasinstallaties gebruiken als uitvalsbasis voor onderhoud windparken
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GEÏDENTIFICEERDE KANSEN – HEALTH, SAFETY & 

ENVIRONMENT

Verbeteren milieuperformance (CO2 & NOx emissies)

Einde verbranding brandstofgassen op platform (conversie = ~30%)

Verbeteren tail-end productie voorkomt import vervuilender gas

Deel kennis en harmoniseer (G)HSE en regelgeving verschillende industrieën en sectoren

Vergroten biodiversiteit

Infrastructuur voor oceanfarming
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EERSTE ORDE PRIORITERING

21%
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42%
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Strategische Ruimtelijke
Planning

Maatschappij en
Governance

Fysieke netwerken Health, Safety &
Environment
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VOORWAARDE SCHEPPENDE ONDERWERPEN

Voor een succesvolle realisatie van systeemintegratie op de Noordzee zijn er ook tal van onderwerpen en

belemmeringen die de gehele sector aangaan en daarmee een algemeen belang dienen, maar niet als

dusdanig in een innovatieproject passen. De aspecten van algemeen belang die we in samenwerking met 

de sector hebben geconstateerd zijn:

Het delen van kennis (over de grenzen van de verschillende bloedgroepen heen)

Het openstellen en/of delen van IP

Het delen van risico’s (precompetitief onderzoek, gedeelde investeringen, etc.)

(Innovatieve) Business Modellen

Lobbyen bij overheden voor bewustzijn van kansen, het activeren van stimuli en het verhelpen van 

belemmeringen

Financiële modellen
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MEETINGS ABOUT SYSTEM INTEGRATION OFFSHORE

Oil & Gas Reinvented Community

Working group Offshore Energy

June 23

Project meetings 

System Integration Offshore Energy

June 1

GasmeetsWind conference

June 8



VISIE

De Noordzee kan een schone bron van energie

zijn voor Nederland

Het koppelen van belangen en uitdagingen voor de maatschappij, offshore wind 

en O&G kan helpen om:

Reduceren van emissies aan de atmosfeer naar nul

Reductie van de kosten van offshore windparken (grids)

Aanleggen van infrastructuur voor toekomstige windparken ver op zee

Vergroten van biodiversiteit in de Noordzee

Maximaliseren van de economisch baten van subsurface resources

Behoud van sterke workforce voor offshore operations

Minimaliseren negatieve impact op leven door deze energievoorziening

bijv. maximaliseren van  publieke participatie/ acceptatie

Verschaffen van een toekomstige license to operate voor O&G operators

Verschaffen van Energy Opslag opties (UGS, P2G, CAES, H2)
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NORTHSEA ENERGY VISION

2030

Future Innovation program will aim at realising

the vision for the Northsea as a clean energy 

source combining offshore wind and offshore 

gas.

Collaborative R&D is necessary because of 

the complexity and large stakeholder 

involvement



INNOVATION THEMES

Strategic Spatial Planning

Society & governance

Physical Network

Health, Safety and Environment



INNOVATIE THEMA’S

Physical Network

Systeemmodellering en optimalisatie

Nieuwe diensten door infra koppeling: storage, conversion and grid 

connection

Technische innovaties: platform ontwerp, offshore wifi

Systeem innovaties:

Elektrificatie van de omliggende gasinfrastructuur

Koppelingen van grids en infrastructuur planning (construction, re-

use & decommissioning)

Maintenance, Inspection & Operations 

Failure prediction en just-in-time maintenance

Sensoring en automatisering van inspectie



INNOVATIE THEMA’S

Strategic Spatial Planning

Ruimte gebruik bovengronds/ondergronds

Ruimtelijke Conflict/Synergie

Excluded areas (shipping, natura, defence, 

etc.)

Nieuwe tools GIS, modellen

Internationale integratie / supergrid
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INNOVATIE THEMA’S

Health, Safety and Environment

Synergie omtrent HSE compliance

Cross sector lessen leren, capacity building

Verlagen emissies (NOx, SOx, CO2)

Emissiereductie tijdens installatie

Levenscyclus perspectief

Systeem perspectief

Kosten baten analyse

Risico analyse voor offshore energie

Artificial reef ontwikkeling offshore infrastructuur



INNOVATIE THEMA’S

Society & governance

Human Capital (training, sharing personnel, etc.)

Combined public engagement management

Wet en regelgeving (SDE subsidie offshore, BEMS regelgeving NOx)

Internationale Samenwerking: kader wet en regelgeving
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PROPOSED COLLABORATION MODEL

NORTHSEA ENERGY INNOVATION 

Joint program TKI Gas/TKI Offshore Wind
Sponsor – 50 keuro/yr cash
Partner – 50 keuro/yr in kind contribution
SME – 25 keuro/yr
Associate member – 5 keuro/yr
Proposed value 1 Meuro/yr (50%/50%)

4 sub program lines: 



NORTHSEA

ENERGY 

INITIATIVE

Open Innovation ‘’Northsea Energy’’

under TKI Gas and TKI Offshore Wind

Collaborative innovation program

Coordinated by TKI WoZ and TKI Gas

Active participation of partners

Brings together knowledge partners

Northsea Energy Network

Knowledge sharing platform

Networking, dissemination, sharing

Free for participants of TKI program




