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Program for today
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Afternoon Program
13.30 Offshore wind R&D agenda 2020-2030, Bob Meijer, TKI Wind op Zee
13.50 Innovations in O&M for offshore wind, 7 Pitches,

Maintenance of a existing windfarm, Bart Hoefakker, Gemini 
Autonomous shipping, Johan de Jong, MARIN 
Motion Compensation, Tijmen Gombert, TWD 
Floating Island,  Olaf Waals, MARIN 
Robotics, Haico van der Heijden, TNO 
Maintenance Islands, Chris Westra, Westra Consulting 



Over 160 TKI Wind op Zee partners!
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R&D and education Wind turbine design & production Windfarm 
development

Maintenance

Miscellaneous

Consultancy, design & engineering

Construction & installation

� 100 projects 
� 80 M€ R&D value

Delivering
- Knowledge
- Innovations
- New products
- Test facilities
- Start up and 

Innovation project 
support 
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Offshore Wind delivers the lionshare of electricty for 
the Energy Transition (PBL-ECN 2017)

Critical Succes Factors:
• Continued cost reduction and 

optimisation
• Integration in the Energy 

System of large volumes 
offshore wind power

• Integration in the environment 
(ecology and multo-use)
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Innovation challenge

No succesfull energy transition without these conditions fulfilled
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Offshore Wind Innovation Program

Support the transition to a low-carbon, reliable and
affordable energy system.
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Offshore Wind and
the Environment

Integration in the
Energy System

Cost reduction
and optimisation
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The scope of the R&D Program

Cost Reduction and
Optimisation

• Support Structures

• Wind Turbine and Wind Farm

• Inter Array network and grid

connection

• Transport Installation and

Logistics

• Operations and Maintenance

Integration in the Energy 
System

• Offshore Grid

• Conversion and Storage

Offshore Wind and the
Environment

• Multi-use

• Increase ecological value

March 2018 Operations and Maintenance 7

 
 

 
 

 

 
 

  

TKI Wind op Zee Programma 2018-2019 
 

 

Versie:  Finale versie  

Datum:  december 2017  

 



A new environment

Multi Use:

• Offshore farming
• Shipping
• Fishing
• Offshore solar
• Wave & tidal
• Energy Islands
• Offshore Grid infrastructure
• Recreation

Ecology

• Cumulative impacts
• Birds
• Bats
• Underwater noise
• Interaction with other activities

• Creation of ecological value
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A new energy system
Flexibility and robustness
All depends on offshore wind
Balancing through
• Interconnection and meshed 

grids combined with conversion 
and storage facilities

• Improved forecasting of 
production and demand to plan 
maintenance and reduce 
imbalance

• Maintenance planning – very 
high availability when required 
– curtailment possible in other 
periods
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Tekstbox 2.3. Inpassing van intermittent elektriciteitsaanbod 
 
Figuur 2.10 is een voorbeeld zien van de elektriciteitsbalans bij een hoog aandeel intermittent her-
nieuwbaar bij een reductie van 95% en figuur 2.11 bij een reductie van 80%. De figuur laat momen-
tane productie en consumptie van elektriciteit zien, waar bij de uren van het jaar zijn geaggregeerd in 
timeslices. In een timeslice zijn uren gecombineerd die veel op elkaar lijken qua (conventionele) elek-
triciteitsvraag, warmtevraag (i.v.m. elektrificatie) én het momentane aanbod van zon en wind. Onder 
X-as staat het elektriciteitsaanbod, boven de x-as de elektriciteitsvraag. Op elk afzonderlijk moment 
moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. 
 
 

 
Figuur 2.10. elektriciteitsbalans bij variërend aanbod intermittent hernieuwbaar, 95% reductie stan-
daardvariant. 
 
Momenten met veel aanbod in verhouding tot de vraag 
Links in de figuren staan de situaties met veel aanbod van intermittent hernieuwbaar (wind een zon). 
De productie is dan veel groter dan de ‘conventionele’ elektriciteitsvraag (bij de in dit rapport gehan-
teerde afbakening grotendeels samenvallend met de functionaliteit kracht en licht). Diverse nieuwe 
bestemmingen voor elektriciteit absorberen het surplus: elektrificatie (waarbij een aantal industriële 
processen een belangrijk rol speelt), elektriciteitsvraag voor hernieuwbare warmte, power-to-hydro-
gen, het buitenland en elektriciteitsopslag. Die laatste speelt de grootste rol bij het opvangen van de 
grootste pieken in het aanbod, en omvat ook het slim opladen van elektrische en plug-in hybride 
ato’s. De meest extreme pieken zijn overigens ook al wat afgevlakt door curtailment (niet zichtbaar in 
de figuur): het tijdelijk afschakelen van windmolens en zonnepanelen. 
 
Momenten met weinig aanbod in verhouding tot de vraag 
Rechts in de figuren staan de situaties met weinig  aanbod van intermittent hernieuwbaar. De produc-
tie is dan veel kleiner dan de ‘conventionele’ elektriciteitsvraag. Bij de variant met 95% reductie is 
opgeslagen energie de belangrijkste bron van elektriciteit op dit soort momenten, en bij 80% reductie 
(of bij grotere potentiëlen van biomassa en CCS) speelt ook regelbaar (fossiel of nucleair) vermogen 

Hydrogen production

Renewable heat
Int’l interconnectionElectrification

Wind & Solar

Curtailment

ectricity Storage
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Our challenge
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2020 2030 2050

TRL

9

1

1

Future R&D challenges

R&D Programme now



Subsidy intruments

01-06-18 Blue Week 2018 12

TRL 1 TRL 9

NWO
Cross Sector

NWO
PhD@Sea

Wind op Zee R&D 
Projects

North Sea 
System 

Integration

Topsector Energie 
Verkennende 

Studies
HER

MIT 
samenwerkings-

projecten

MIT 
Haalbaarheids-

studies

* TRL levels are indicative

Topsector Energie 
Haalbaarheids-

studies

DEI

PPP allowance



New R&D push

• Development of a KIA for the Energy Transition and Climate Agreement
• Enable longer term R&D on specific key topics
• And there is work in progress:

• O&M innovation 
• Improve Workability
• Create offshore infrastructure
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6 pitches with inspiration


