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De Nederlandse windenergie op zeesector levert in 2017 een totale 
economische bijdrage van ongeveer €2 mrd en zo’n 6.400 FTE, grotendeels 
gedreven door een sterk offshore & maritiem cluster 

• De figuur hiernaast maakt de huidige economische bijdrage van de 
windenergie op zeesector inzichtelijk. Onder de economische bijdrage wordt 
alle aan windenergie op zee gerelateerde economische activiteit verstaan die 
is toe te schrijven aan de Nederlandse economie. Het gaat hierbij om in 
Nederland gevestigde bedrijven en instellingen die met hun Nederlandse 
entiteit(en) in binnen- en / of buitenland werken aan windparken op zee.

• De economische bijdrage is onder te verdelen in directe en indirecte effecten. 
Het directe effect is de omzet die te relateren is aan de rechtstreekse 
benodigde investeringen voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van 
windparken op zee. De directe Nederlandse bijdrage in Nederland wordt 
becijferd op ongeveer €1,5 miljard. Daar komt nog eens €0,7 miljard bij aan 
indirecte omzet: activiteiten bij de diverse toeleveranciers aan de directe 
keten. Dit telt op tot een totale economische bijdrage van €2,2 miljard. De 
windenergie op zeesector was in 2017 naar verwachting goed voor ongeveer 
6.400 FTE aan werkgelegenheid. Dit zijn banen bij de bedrijven die 
rechtstreeks in de keten actief zijn en bij de toeleveranciers daarvan. 

• De economische bijdrage wordt vooral gedreven doordat Nederland een zeer 
sterk offshore & maritiem cluster kent. Nederlandse bedrijven in dit cluster 
nemen op de internationale markt een sterke positie in, met name bij installatie 
van windparken, bouw van funderingen en zeebodemonderzoek. De 
economische bijdrage van de sector wordt dan ook voor een belangrijk deel 
gedreven door het feit dat deze bedrijven in het buitenland windparken op zee 
ontwikkelen. Sinds enkele jaren is de pijplijn met projecten voor de 
Nederlandse kust versterkt, hetgeen de totale economische bijdrage verhoogt.

De economische bijdrage van windenergie op zee
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De economische bijdrage kan groeien tot ongeveer 4 miljard per jaar in 
2030, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de 
Noordzee
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• Een van de doelen van deze studie is om een inschatting te maken van de 
mogelijke ontwikkeling van de economische bijdrage in de toekomst. In het 
basisscenario zou de Nederlandse windenergie op zeesector kunnen groeien 
van rond de €2,2 miljard in 2017 tot ongeveer €4 miljard in 2030 (directe en 
indirecte effecten). In termen van werkgelegenheid zal de sector naar 
verwachting groeien van circa 6.400 FTE naar 11.800 FTE in 2030. 

• Het basisscenario gaat uit van realisatie van de huidige gecommuniceerde 
ambities van overheden en gangbare projecties. Een dergelijk uitrolscenario 
betekent dat het totale opgesteld vermogen groeit in een ambitieus tempo van 
ongeveer 13% per jaar. Omdat windenergie op zee grotendeels een 
projectmatige industrie is, leidt dat tot een groeivoet van de economische 
bijdrage van zo’n 5% per jaar. 

• Een doorkijkje naar 2040, waarbij het totale opgestelde vermogen in de wereld 
groeit richting de 250 GW, laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse economische 
bijdrage in de periode 2030-2040 stabiliseert rond de €4,5 mrd. De 
cumulatieve economische bijdrage kan van €42 mrd (nu tot 2030) doorgroeien 
tot circa €100 miljard (nu tot 2040).

• De figuur linksonder is een weergave van de totale waarde van de 
economische activiteit per regio en het Nederlandse aandeel daarin. De figuur 
zien dat de Nederlandse economische bijdrage vooral is opgebouwd uit 
ontwikkeling van parken in Nederland (€13 mrd), in de rest van Europa (€13 
mrd). De lagere Nederlandse bijdrage voor verder weg gelegen parken wordt 
verklaard doordat de marktaandelen van Nederlandse bedrijven in deze 
gebieden lager zijn en door het feit dat er vaak lokale onderaannemers / 
werknemers ingezet worden. 

• Een tweede punt dat duidelijk wordt uit de figuur links is dat Nederland van 
slechts een beperkt deel van de totale uitgaven aan windenergie op zee 
profiteert. Dit wordt gedreven door het feit dat er niet of nauwelijks turbine 
gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd in Nederland of door Nederlandse 
bedrijven. De turbine vormt verreweg het grootste deel van de totale kosten 
van de waardeketen.
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De groei van de sector kan oplopen tot zo’n 8% per jaar, bijvoorbeeld in een 
scenario waarin de Noordzee zich tot energie-achtertuin van Europa 
ontwikkeld en / of als de Nederlandse keten kan worden versterkt

De tabel links biedt inzicht in de toekomstige groei van 
de sector in verschillende scenario’s. Daarbij zijn onder 
andere de volgende factoren geanalyseerd: 

• Opgesteld vermogen: de tabel links laat zien dat de 
jaarlijkse groeivoet van de sector varieert van circa 
0% tot 8%, afhankelijk van de verwachte 
uitrolsnelheid van windparken. Bij een scenario met 
snellere uitrol valt te denken aan de maximale 
ontwikkeling van de potentie in de Noordzee. In zo’n 
scenario zou de cumulatieve bijdrage van €42 mrd in 
het basisscenario kunnen oplopen tot €64 mrd

• Benodigde investeringen: de tabel laat zien dat de 
economische bijdrage groeit als er geen 
kostenreductie wordt aangenomen (wat het gevolg 
zou kunnen zijn van steeds grotere afstand tot de kust 
of toenemende waterdiepte). De kostenreductie kan 
ook juist scherper zijn: hoewel de keten dan 
goedkoper en concurrerender wordt, daalt wel de 
economische bijdrage omdat de uitgaven afnemen

• Nederlands aandeel: uit de tabel blijkt dat een 
versterking van de keten kan leiden tot een toename 
van de jaarlijkse groei van 4% naar 5,7%. Dit is 
denkbaar in een scenario waarin Nederland zijn 
gunstige ligging en goede (haven)infrastructuur kan 
inzetten om de bouw of assemblage van rotorbladen 
of bekabeling naar Nederland te halen. Een toename 
van lokale betrokkenheid criteria in het buitenland zou 
leiden tot verminderde toegankelijkheid van markten 
en vormt juist een bedreiging. 
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* Zie de Appendix voor een verdere toelichting van de aannames

1

2

3

1) Opgesteld vermogen 2) Investeringen 3) NL bijdrage

Uitrol 
trager

Basis Uitrol
sneller

Kosten 
blijven 
gelijk

Snelle 
daling 
kosten

NL keten 
sterker

Lokale 
markten

€ cumulatief 27,6 41,7 63,7 46,9 39,9 45,7 37,9

€ gem. per 
jaar

2,1 3,2 4,9 3,6 3,1 3,5 2,9

CAGR 18-30 0,1% 4,0% 7,9% 6,5% 3,1% 5,7% 2,3%

FTE (x 1.000)
cumulatief

80,5 124,0 191,8 138,0 118,8 137,2 112,2

FTE (x 1.000) 
gem. per jaar

6,2 9,5 14,7 10,6 9,1 10,6 8,6

Belangrijkste aannames*

Capaciteitscenario’s • In ‘kosten blijven 
gelijk’ houden we de 
kosten per MW gelijk
over tijd

• Voor ‘snelle daling 
kosten’ wordt 
aangenomen dat de 
kostenreducties 40% 
scherper zijn

• Capaciteit als in 
basisscenario

• Voor ‘NL keten sterker’ 
neemt de economische 
bijdrage toe voor 
turbines, bekabeling en 
operatie en onderhoud 

• Voor ‘nationale markten‘ 
neemt de economische 
bijdrage voor alle 
subsectoren af

• Capaciteit als in 
basisscenario

Uitrol 
trager

Basis Uitrol
sneller

GW NL 7 11,5 18,5

GW EU
(excl. NL)

40,5 52,5 72

GW wereld
(excl. EU)

32 38 44

Totale economische bijdrage (t/m 2030), werkgelegenheid en groeivoet in alternatieve 
scenario’s
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De sector kan worden ondersteund door een gevulde, voorspelbare pijplijn 
en een Europese aanpak, maar voor realisatie van het volledige potentieel 
moet windenergie wel kunnen worden ingepast in het energiesysteem
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Concreet bevelen wij aan dat de Nederlandse overheid (blijft) pleit(en) voor 
meer interconnectiecapaciteit, voor het wegnemen van regels die integratie 
van energiesystemen in de weg staan en dat de overheid zoveel mogelijk 
een voortrekkersrol speelt bij de verdere ontwikkeling van het 
Noordzeegebied in samenwerking met andere Noordwest Europese 
landen. 

 Gelet op de sterke positie van het Nederlandse offshorecluster op de 
internationale markt profiteert Nederland relatief veel van de ontwikkeling 
van windparken buiten Nederland. Nederland heeft dan ook belang bij 
open, toegankelijke markten. Wij bevelen aan dat de Nederlandse overheid 
zich hard maakt voor het wegnemen van barrières voor handel. Dergelijke 
barrières zijn bijvoorbeeld de specifieke vereisten rondom minimale lokale 
betrokkenheid die sommige landen in de windenergiesector opstellen, 
maar ook de fragmentatie aan regelgeving op het gebied van arbeidstijden, 
veiligheid en milieueisen die grensoverschrijdend werken soms in de weg 
staat; 

 Op het gebied van turbinebouw zijn er niet of nauwelijks Nederlandse 
activiteiten. Gezien het grote aandeel dat de turbine in de totale keten 
heeft, gaat daarmee een aanzienlijke potentiële waarde verloren. 
Nederland heeft wel een gunstige ligging aan de Noordzee en een goede 
haveninfrastructuur, dus de sector kan zich inzetten om meer activiteiten 
naar Nederland te halen. De overheid kan daarbij faciliteren, bijvoorbeeld 
door promotie van Nederland als vestigingsland en door diplomatie achter 
de schermen. 

Aanbevelingen voor de overheid 

 Uit deze studie volgt dat windenergie op zee een substantiële sector van de 
economie kan worden met een (directe en indirecte) waarde van €6,5 mrd in 
2030 in een optimistisch scenario. Cruciaal voor de daadwerkelijke realisatie 
van dergelijke optimistische scenario’s is de inpasbaarheid van steeds meer 
windenergie in het energiesysteem. Er zullen oplossingen gevonden moeten 
worden voor het feit dat windenergie en andere hernieuwbare bronnen niet 
op afroep beschikbaar zijn. Bovendien moet de opgewekte energie op zee 
getransporteerd worden naar de plek waar deze nodig is, hetgeen met de 
bestaande infrastructuur beperkt mogelijk is. 

Er zijn allerlei denkbare oplossingsrichtingen, zoals meer 
elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld via batterijen in het elektrisch vervoer of via 
de grootschalige toepassing van elektrolyse. Ook kan verdergaande 
elektrificatie van de industrie het toenemende aanbod van elektriciteit 
helpen te absorberen. Voor de overheid liggen er ook vraagstukken op het 
gebied van beprijzing van CO2 en van flexibele capaciteit bij 
elektriciteitsopwekking. Gezien de complexiteit en lange aanpassingstijden 
is het nodig om nu te anticiperen. Een eerste stap kan zijn om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden om meer hernieuwbare energie in het 
energiesysteem in te passen, gericht op vragen zoals: wat zijn de 
uitdagingen, welke afhankelijkheden zijn er, en wat kan nu reeds gestart 
worden om dit proces in goede banen te leiden;

 Een Europese aanpak bij de verdere ontwikkeling van windenergie op zee 
biedt voordelen voor zowel voor de sector als voor de maatschappij. In de 
eerste plaats is Europese samenwerking een effectieve manier om de 
kosten van energietransitie te verlagen en de systeemstabiliteit te 
beheersen (alleen al vanwege de natuurlijke spreiding aan wind- en 
zonsterktes). Daarnaast is de totale potentie van windenergie op het 
Nederlandse deel van de Noordzee waarschijnlijk groter dan de energie die 
Nederland zelf nodig heeft: het potentieel kan alleen worden aangesproken 
als de energie naar andere afzetmarkten kan stromen. 
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De sector kan vooral een bijdrage leveren door van windenergie op zee een 
structureel concurrerende optie te maken en door innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen voor de daadwerkelijke inpassing
Aanbevelingen voor de overheid (vervolgd)

 Sinds enkele jaren heeft Nederland een meer gevulde pijplijn en een 
effectief allocatiemechanisme. Het allocatiemechanisme, waarin concessies 
en subsidies tegelijkertijd worden uitgegeven, heeft bijgedragen aan 
reductie van risico’s en mede daardoor geleid tot scherpe biedingen. 
Gezien de snelle marktontwikkelingen is het nodig om het mechanisme te 
blijven verbeteren en de flexibiliteit in te bouwen om in te spelen op 
verschillende marktomstandigheden. De nieuwe wet windenergie op zee 
biedt daar handvaten toe. Er moet daarbij een zorgvuldige afweging 
gemaakt worden tussen enerzijds het bieden van investeringszekerheid en 
aanzetten tot kwaliteit (b.v. door subsidievrije tender en vergelijkende toets) 
en anderzijds het aanzetten tot verdere kostenreductie (b.v. veilen).

 Voor de middellange en lange termijn is het van belang om de contouren 
van een pijplijn helder te maken voor de sector. Vroegtijdige verkenningen 
naar de precieze locaties, concessiekenmerken en gunningswijze voor 
windparken in de Noordzee voor de langere termijn (2023-2030) zou 
daaraan kunnen bijdragen. 

 Er wordt in de sector schaarste aan technisch opgeleid personeel ervaren. 
Het gaat om personeel met een technische achtergrond van alle 
opleidingsniveaus. Deze schaarste is niet eigen aan windenergie op zee, 
maar wordt breder gevoeld in zowel energie gerelateerde sectoren als 
daarbuiten. Het is om deze reden niet waarschijnlijk dat de 
werkgelegenheid in de windenergie op zeesector zou voorzien in werk voor 
veel huidige werklozen, eerder is sprake van zogeheten 
verdringingseffecten. In aanvulling op reeds lopende landelijke initiatieven, 
kan de overheid wel de sector faciliteren en, waar nodig, financieel 
ondersteunen, bij de ontwikkeling van een specifiek actieplan voor de 
ontwikkeling of omscholing van gekwalificeerd personeel. 
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Aanbevelingen voor de sector 

 Het belangrijkste recept voor de realisatie van het economisch potentieel 
voor de sector is dat windenergie op zee een competitieve bron van energie 
vormt in vergelijking met de alternatieve vormen van energieopwekking. 
Daarvoor is de belangrijkste opgave voor de sector om zich te blijven 
inspannen tot verdere kostenreductie en innovatie, zodat windenergie op 
zee structureel concurrerend blijft. 

 De sector kan ook een gidsende rol spelen bij de inpassing in het 
energiesysteem. Door concrete business cases te ontwikkelen, en door 
daarbij in kaart te brengen welke rollen er voor de overheid nodig zijn, 
krijgen zowel de overheid als de sector grip op mogelijke vervolgstappen en 
kan er voortgang worden geboekt. Een van de voorbeelden hiervan is het 
initiatief North Sea Power Hub dat de ontwikkeling van een concept voor 
een energie-eiland op de Noordzee concreet maakt. 

 De sector zou een actieplan kunnen ontwikkelen voor het behoud en 
instroom van voldoende gekwalificeerd personeel, met daarin aandacht 
voor voldoende aanwas op de technische opleidingen, 
omscholingsprogramma’s en bevordering van de intersectorale en 
interregionale mobiliteit. 
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1) Inleiding
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Deze studie stelt ten doel inzicht te bieden in de huidige en mogelijke 
toekomstige economische bijdrage van de Nederlandse wind op zeesector

• Windenergie op zee is een sector die snel ontwikkelt. Steeds meer 
landen hebben concrete ambities voor windparken op zee, de schaal 
van de windparken wordt groter en de technologie raakt steeds 
verder doorontwikkeld.

• Dit betekent, naast het feit dat windenergie op zee een belangrijke 
rol kan spelen in de verduurzaming, dat er een steeds grotere 
afzetmarkt ontstaat voor het bedrijfsleven dat actief is op het gebied 
van windenergie op zee. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een 
sterke positie op het gebied van windenergie op zee. Het Ministerie 
van Economische Zaken wil deze positie graag behouden en verder 
verstevigen, zodat het bedrijfsleven mee kan bewegen met de 
groeicurve waar windenergie nu voor staat en zodat het technisch 
en wat betreft schaal(voordelen) internationaal voorop kan blijven 
lopen. 

• Tegen deze achtergrond is PwC door het Ministerie van 
Economische Zaken gevraagd om in kaart te brengen waar de 
verdienkansen met betrekking tot windenergie op zee voor het 
Nederlands bedrijfsleven liggen en hoe groot het verdienpotentieel 
precies is. 

11
De economische bijdrage van windenergie op zee

Aanleiding en doelstelling Reikwijdte en aanpake

• Dit rapport analyseert de economische bijdrage van de windenergie 
op zeesector. Dit rapport onderzoekt hoe hoog de economische 
bijdrage zou kunnen zijn en wat ervoor nodig is deze te maximeren. 
Het rapport geeft geen antwoord op de vraag of dit ook wenselijk is: 
er is geen (maatschappelijke) kosten batenanalyse uitgevoerd naar 
de investeringen die gepaard gaan met windenergie op zee. 

• Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de directe
economische bijdrage en de indirecte economische bijdrage. De 
directe bijdrage bestaat uit de activiteit die wordt genereert in de 
waardeketen van de sector zelf. Indirecte effecten bestaan uit de 
additionele economische activiteit bij toeleveranciers van de keten, 
als gevolg van de directe economische bijdrage. 

• Indirecte effecten kunnen empirisch worden bepaald via een 
zogeheten input-output tabel analyse met als doel een multiplier te 
bepalen. In dit onderzoek is er om redenen van efficiëntie en 
datakwaliteit voor gekozen om geen eigen empirisch onderzoek uit 
te voeren, maar om de multiplier te bepalen op basis van bestaande 
empirische literatuur. 

• De economische bijdrage die relevant is voor dit onderzoek is voor 
de Nederlandse economie. Relevante economische activiteit bestaat 
uit Nederlandse bedrijven die in het binnen- en buitenland actief zijn 
en uit economische activiteit door buitenlandse bedrijven in 
Nederland. 

• In de appendix is een gedetailleerde bespreking van de aanpak en 
gehanteerde aannames te vinden. 
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Dit rapport beschrijft achtereenvolgens: de huidige Nederlandse wind op 
zeesector; projecties voor de markt; en de mogelijke toekomstige 
economische bijdrage aan de Nederlandse economie
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Onderzoeksvraag

Sectie

“Wat zijn de kansen voor de Nederlandse wind op zee sector op de internationale markt en wat kunnen overheid en bedrijfsleven
doen om deze kansen te verzilveren?“

De huidige Nederlandse 
wind op zeesector

• Wat is de huidige economische bijdrage van de 
Nederlandse wind op zee sector (€ en FTE)? 

• Wat zijn de sterkten en zwakten van de Nederlandse wind 
op zee sector? 

• In welke regio’s (Nederland, Europa, wereld) worden naar 
verwachting windparken gebouwd en wanneer?

• Zijn deze markten toegankelijk voor Nederlandse bedrijven? 
• Wat voor een type windparken (technologie, locatie) wordt 

er naar verwachting gebouwd? 

Marktprojecties tot 2040

Toekomstige 
economische bijdrage 

2

3

4 • Gegeven de sterktes en zwaktes van de Nederlandse 
sector en de verwachte marktontwikkeling, hoe groot is de 
toekomstige economische bijdrage van de sector? 

• Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen? 

Subvragen

Appendix 1: 
methodologie

A • De Appendix geeft een uitgebreide methodologische 
verantwoording van het onderzoek. Daarnaast worden de 
gebruikte aannames getoond en wordt er ingegaan op de 
achterliggende bronnen.

Aanpak

• Deze subvragen zijn beantwoord door middel 
van meer dan twintig uitgebreide interviews 
met partijen uit de sector aangevuld met 
resultaten uit literatuuronderzoek.

• Deze sectie is voornamelijk gebaseerd op 
bestaande literatuur en marktprojecties. 
Daarnaast zijn inzichten uit interviews 
gebruikt om de aantrekkelijkheid van regio’s 
in te schatten.

• PwC heeft een rekenkundig model gebouwd 
om de toekomstige economische bijdrage te 
berekenen. Dit model maakt gebruikt van 
parameters die geschat zijn op basis van de 
voorgaande analyses.
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2) De Nederlandse windenergie op 
zeesector
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De (directe) waardeketen van windenergie op zee valt op te delen in een 
zestal subsectoren

14
De economische bijdrage van windenergie op zee

1. Ontwerp & ontwikkeling
- (Sub)contracteren / inkoop
- Financiering
- Projectmanagement
- Studies & onderzoeken (bv. 

bodem, geologisch, milieu)
- Windpark ontwerp 

(optimalisatie kosten en 
opbrengsten)

- Logistiek & installatie 
concept plan

2. Turbines
- Blades
- Generator
- Transmission
- Nacelle
- Tower

3. Funderingen
- Monopiles / jackets / gravity

based foundations
- Transition piece
- Werkplatform
- Bootlanding

4. Substations & bekabeling
- Elektrische systemen
- Constructie
- Funderingen
- Inter-array-kabels
- Exportkabels
- Kabelbescherming

5. Logistiek & Installatie
- Funderingen
- Turbines
- Substations
- Bekabeling (inter-array / 
export)

6. Operatie & Onderhoud
- Dagelijkse operatie
- Monitoring
- Gepland onderhoud
- Ongepland onderhoud

Schematisch overzicht van de windenergie op zee sector Elke subsector bestaat uit diverse onderdelen*

Offshore 
wind farm

TenneT
offshore grid

2. 4. 5. 6. 

1. 

* Dit betreft geen uitsluitende lijst

3. 
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De Nederlandse windenergie op zee sector levert momenteel naar schatting 
een totale economische bijdrage van ruim €2 miljard

• De totale economische bijdrage van de Nederlandse windenergie op 
zee sector is naar schatting rond de 2,2 miljard euro (gemeten naar 
omzet). Daarvan bestaat 1,5 miljard uit de directe investeringen die 
gemoeid gaan met de ontwikkeling, bouw en het onderhouden van 
windparken. 

• Van de directe bijdrage komt het grootste deel uit transport & 
installatie (€800m), gevolgd door funderingen (€300m). Dit zijn de 
twee sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven sterk is en 
daardoor ook profiteert van de ontwikkeling van windparken in het 
buitenland. Andere belangrijke sectoren die een economische 
bijdrage leveren zijn Substations & bekabeling (€150m) en 
Ontwikkeling & ontwerp (€100m). Turbines (<€50m) en Operatie & 
onderhoud (<€50m) kennen een beperkter aandeel. 

• Nog eens 0,7 miljard bestaat uit indirecte effecten. Indirecte effecten 
bestaan uit omzet die wordt gerealiseerd door bedrijven die niet 
direct in de waardeketen van windparken op zee opereren, maar 
daar wel diensten of goederen aan leveren. Dit kan variëren van het 
leveren van staal of coatings voor de constructie van funderingen, 
zakelijke dienstverlening zoals accounting of juridische 
dienstverlening of transport- en horecadiensten.  

• De resultaten van deze studie lijken wat betreft economische 
bijdrage niet fundamenteel af te wijken van eerdere schattingen. 
Onder andere Ecofys/TKI wind op zee (2014) schatte voor het jaar 
2014 de directe Nederlandse bijdrage op circa €900 miljoen. Hoewel 
de schatting in dit rapport met €1,5 miljard hoger uitkomt, kan dat ten 
dele worden verklaard door de groei van de sector afgelopen jaren, 
vooral op de Nederlandse markt. 

15
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0.7

2.2

1.5

Economische bijdrage windenergie op zee sector – 2017
(€ miljard)

Indirect
300

50

800

150

50
100

Ontwerp & ontwikkeling

Turbines

Funderingen

Substations & bekabeling

Transport & installatie

Operatie & onderhoud

Direct

Bronnen: interviews, jaarverslagen, PwC analyse
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Windenergie op zee biedt naar schatting werk aan zo’n 6.000 FTE in de 
directe keten en toeleverende industrie, voor een groot deel beroepen die 
een technische achtergrond vragen

Subsector FTE Grote werkgevers Karakter werkgelegenheid in directe keten
Indicatief,

zowel direct 
als indirect

Nederlandse
werkgevers

Buitenlandse 
werkgevers in NL

Ontwikkeling & 
ontwerp 1.000

• Ontwikkeling en ontwerp zijn relatief arbeidsintensieve sectoren 
waarin veelal hoger opgeleid personeel werkt. Voor ontwikkeling 
gaat het om allerlei verschillende specialisaties (financiering, 
juridisch, technisch), bij ontwerp vooral om technische achtergrond.

• Specifieke specialisten werken internationaal (bv. ontwikkelteams 
vaak mix lokale en internationale specialisten).

Turbines 250 • De subsectoren turbines, funderingen en substations zijn typische 
kapitaalintensieve sectoren waarin eindfabrikaten worden gebouwd 
en geassembleerd. Vanuit een centrale productielocatie kunnen 
producten naar diverse geografische regio’s worden vervoerd.

• De typische achtergrond van het personeel in deze sector is MBO /
HBO of WO met een technische achtergrond. Belangrijke 
productielocaties zijn verspreid over het land (bv. Maasvlakte, 
Roermond, Hengelo, Vlissingen en Zwijndrecht).

Funderingen 1.500

Substations & 
bekabeling 750

Transport & 
installatie 2.667

• Voor transport & installatie en operatie & onderhoud geldt dat het 
personeel grotendeels zeegaand is en / of vanuit havens werkt. Het 
typische opleidingsniveau is MBO / HBO technisch. 

• Operatie & onderhoud biedt structurele werkgelegenheid in 
tegenstelling tot de aanleg van parken wat op projectbasis 
plaatsvindt.Operatie & 

onderhoud 200

Totaal 6.367

16
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Bronnen: interviews, jaarverslagen, PwC analyse
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• Nederland heeft een sterke geschiedenis in de offshore sector, mede door haar kennis 
en expertise vanuit de olie & gas industrie en activiteiten zoals baggeren. Alle 
Nederlandse partijen in deze sector hebben dan ook vanuit hun bestaande activiteiten 
uitgebreid naar de wind op zee sector.

• Nederlandse partijen hebben een hoog aandeel op de Europese markt (rond de 70%) en 
zijn onder andere betrokken bij de aanleg van parken in de UK, Duitsland, Denemarken 
en uiteraard Nederland.

• Op het gebied van advies, ontwerp en R&D kent de Nederlandse sector enkele 
toonaangevende bedrijven en instellingen die internationaal actief zijn, zoals Fugro en 
Royal HaskoningDHV. 

• Deze partijen bouwen voort op de expertise die zij hebben op het gebied van offshore en 
hebben deze kennis succesvol weten om te zetten naar windenergie op zee.

• Nederland heeft een toonaangevende positie op de Europese markt met marktleider Sif, 
die verantwoordelijk is voor de productie van monopiles. Sif werkt vaak samen met 
Smulders dat de bijbehorende staalwerken produceert.

• De 5 grootste spelers zijn samen goed zijn voor 77% van de markt. Sif en EEW 
(Duitsland) zijn beide goed voor 22%, Bladt (Denemarken) voor 18%, Smulders (België) 
voor 12% en Steelwind Nordenham voor 3,5%. De rest van de markt bestaat uit kleinere 
partijen met minder dan 3% marktaandeel.

De economische bijdrage is met name het gevolg van het Nederlandse 
offshore cluster dat een sterke positie op de internationale markt heeft

17
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Marktgrootte Europese markt (in €m) 
en marktaandeel Nederlandse bedrijven

Toelichting

33%

20%

67%

Funderingen

Logistiek & 
installatie

Ontwerp & 
ontwikkeling 300

1.500

1.200

Bronnen: interviews, jaarverslagen, PwC analyse, WindEurope
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• De Europese markt voor ontwikkeling van windparken kent een aantal grote internationale (energie) 
bedrijven. Ørsted en Vattenfall behoren tot de grootste ontwikkelaars. Beiden hebben vestigingen in 
Nederland. 

• Nederlandse ontwikkelaars zijn Shell en Eneco, die o.a. in een consortium met van Oord en DGE 
Borssele III & IV ontwikkelen. Nederlandse ontwikkelaars zijn beperkt actief op de buitenlandse 
markt. 

Delen van de waardeketen zijn in Nederland minder commercieel 
ontwikkeld, met name de bouw en assemblage van turbines

18
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Marktgrootte Europese markt (in €m) 
en marktaandeel Nederlandse bedrijven

Toelichting

• De markt voor turbines is geconcentreerd en wordt gedomineerd door enkele grote internationale 
spelers, hetzij Siemens, MHI Vestas en GE. Productie vindt voornamelijk plaats in Denemarken en 
een aantal lokale locaties (bijvoorbeeld voor de wieken) in Europa. 

• Nederlandse bedrijven zijn in deze sector voornamelijk actief via toeleverende diensten, zoals 
bijvoorbeeld testcentra. Wel zijn internationale spelers, zoals Siemens Gamesa actief in Nederland 
met ontwerp / R&D en onderhoudsdiensten, veelal met lokale arbeidskrachten.

• Nederland kent enkele partijen die actief zijn in de productie van substations, zoals Strukton, 
Heerema en HSM offshore. Deze partijen produceren voor zowel de NL als internationale markt. 
Nederland is ondervertegenwoordigd in onderzeese kabels, die vooral in het buitenland worden 
geproduceerd. 

• TenneT is een belangrijke speler op de Nederlandse en Duitse markt en verantwoordelijk voor de 
netaansluiting. Tennet fungeert als hoofdcontractant voor realisatie van substations en bekabeling. 

• Onderhoud wordt nu vooral gedaan door turbinefabrikanten. In de toekomst is de verwachting dat er 
andere onderhoudsconcepten aangeboden zullen worden, in lijn met de snel groeiende markt. De 
sector levert een structurele bron van werkgelegenheid.

• Nederlandse partijen zijn actief in deze sector, maar er is nog altijd voldoende ruimte voor groei. 

33%

9%

2%

300

2.250

Turbines

Substations &
bekabeling

Operatie & 
onderhoud

Ontwerp & 
ontwikkeling

2.500

1.600

2%

Bronnen: interviews, jaarverslagen, PwC analyse
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Nederland heeft een strategische ligging aan de Noordzee. Bovendien biedt 
Nederland sterke logistieke infrastructuur, zoals goede havens

19
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• Nederland heeft een gunstige ligging aan de Noordzee. Deze 
gunstige ligging wordt verder ondersteund door sterke 
haveninfrastructuur. Nederland heeft verschillende havens van 
waaruit een groot deel van de windparken in de Noordzee bediend 
kan worden. Deze havens kenmerken zich door hun diepe wateren, 
directe toegang tot de zee en binnenvaart, beperkte getijde en 
goede faciliteiten zoals verstevigde kades, helikopterplatforms, 
zware kranen en netaansluitingen. 

• Een goed voorbeeld is Eemshaven van waaruit Gemini, maar ook 
Duitse windparken zijn geïnstalleerd. Ook worden de parken Gemini 
en Veja Mate (en Merkur in de toekomst) vanuit Eemshaven 
onderhouden. Een ander voorbeeld is de Maasvlakte II in de haven 
van Rotterdam. Hier ontwikkelt zich een wind op zee cluster 
bestaande uit verschillende assemblage (Sif) en installateur 
bedrijven, maar ook kennisinstituten.

• Het dekkingsgebied van de Nederlandse havens omvat in ieder 
geval alle windparken in Nederland en daarnaast kunnen zij 
windparken in het Britse en Duitse deel van de Noordzee bedienen 
(al ondervinden zij hier wel meer buitenlandse concurrentie).

• In de havens vindt en tal van aan offshore wind gerelateerde 
activiteiten plaats. Zo kan (sub)-assemblage ter voorbereiding op 
offshoretransport (bv. assemblage van substations) worden 
uitgevoerd of de productie van zware / grote onderdelen die lastig te 
transporteren zijn (bv. Sif produceert haar monopiles op de 
Maasvlakte II). Ook wordt operatie en onderhoudswerk vanuit 
havens verricht en tevens in de havens (bv. reparatie van boten).

Nederlandse haven

Buitenlandse haven

Terneuzen

Rotterdam

IJmuiden

Amsterdam

Den Helder

Harlingen

Delftzijl
Eemshaven

Vlissingen

Bronnen: 4C Offshore, interviews, nfia, PwC analyse
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Inmiddels is er op de Nederlandse markt voor de komende jaren een 
gevulde pijplijn en een effectief allocatiemechanisme

• Met het tekenen van het ‘Energie Akkoord voor duurzame groei’ in 
2013 sprak de Nederlandse overheid zijn ambitie uit om in 2023 circa 
4,5 GW opgesteld vermogen te hebben. De hiervoor aangewezen 
kavels in de routekaart windenergie op zee 2023 worden via een 
tendersysteem door RVO tussen 2015 en 2019 toegewezen aan 
ontwikkelaars. Voor dit doel is in 2015 de wet ‘windenergie op zee’ 
opgesteld. 

• Deze tenders omvatten een (eventuele) SDE+ subsidie, een 
vergunning, fysieke gegevens van de windgebieden en een 
aansluiting op het offshore elektriciteitsnetwerk van TenneT – welke 
in 2016 door het ministerie van Economische Zaken werd 
aangewezen als de netbeheerder van het net op zee. Nieuwe 
windparken mogen enkel gebouwd worden op door de overheid 
aangewezen kavels. 

• De pijplijn voor Nederlandse offshore windprojecten is onlangs kracht 
bijgezet met de uitgesproken ambitie in het regeerakkoord van 2017 
en de ‘routekaart 2030’. Het doel voor 2030 is om circa 11,5 GW 
opgesteld vermogen te hebben in de Noordzee. De gebieden 
Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en ‘Ten Noorden van de 
Wadden-eilanden’ zijn reeds toegewezen om deze ambitie te 
realiseren. Echter om het doel te behalen moet circa 0,9 GW nog 
worden gedefinieerd.
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Bronnen: RvO, Wiebes, PwC analyse
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Samenvattend kenmerkt de Nederlandse sector voor windenergie op zee 
zich door een aantal sterktes en zwaktes…

21
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 Nederland heeft een sterk offshore cluster van bedrijven en 
kennisinstellingen met een hoog marktaandeel op de 
internationale markt. Dit cluster is gebaseerd op relatief 
unieke offshore kennis en technologie en heeft internationaal 
een goede reputatie en track record opgebouwd

Nederland is gunstig gelegen aan het Noordzeegebied. Ook 
heeft Nederland goede transportinfrastructuur, vooral goed 
ontwikkelde havens. Daarmee is een groot deel van het 
Noordzeegebied te bedienen

Er is voor de komende jaren een goed gevulde pijplijn van 
projecten in Nederland, mede door een helder systeem voor 
vergunning/subsidieverlening, waarbij de routekaart naar 
2030 een doorkijkje biedt voor de langere termijn 

Delen van de Nederlandse waardeketen zijn relatief 
onderontwikkeld. Het gaat dan met name om de productie van 
(onderdelen van) turbines en onderzeese kabels. Vooral de 
fabricage van turbines is een grote subsector waar Nederland 
nu nauwelijks van profiteert

Gekwalificeerd personeel is beperkt beschikbaar en kan in 
toenemende mate schaars worden. Het gaat om technisch 
personeel op alle niveaus. Hoewel de opleidingen in Nederland 
van hoog niveau zijn is er een tekort aan aanwas op deze 
opleidingen





ZwaktesSterktes
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Markt omvang
(aandeel van de 

totale keten)

Sterkte NL 
(Marktaandeel NL

bedrijven)

Export potentieel
(Lokale of 

internationale markt)

NL → Int.
(mogelijkheid voor NL bedrijven om een 

bijdrage te leveren aan parken buiten NL)

Int. → NL
(aantrekkelijkheid voor buitenlandse
bedrijven om zich te vestigen in NL)

1 1
Lokaal / 

Internationaal 0 1

1 2 Lokaal 2 1

4 0
Internationaal 

(lokaal voor grote 
onderdelen)

0 3

2 3 Internationaal 3 1

2 2 Internationaal 2 1

2 3
Lokaal / 

Internationaal 4 0

3 1 Lokaal 1 3

… en zijn er kansen voor verdere groei: zowel voor Nederlandse bedrijven 
in het buitenland als buitenlandse bedrijven in Nederland
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Nederlandse bedrijven 
hebben een klein markt-
aandeel, dominantie van 
grote internationale spelers
Veel potentie voor Nederland
via een sterke marktpositie en
een product dat regionaal
te exporteren is

Sterke reputatie vanuit de olie & 
gas industrie hierdoor zijn NL
bedrijven goed gepositioneerd om 
internationale projecten te winnen
Moeilijk voor NL bedrijven om 
tussen te komen, veelal lokale 
activiteit. Ook mist Nederland 
nog expertise in deze sector

Nederland heeft een gunstige 
ligging aan de Noordzee en een 
sterke haven infrastructuur, ideaal 
voor onderhoudsactiviteiten

Source: Jaarverslagen, Expert Interviews, PwC Analyse

Ontwikkeling

Turbine

Fundering

Sub-stations & 
Sub-zee kabels

Logistiek & 
Installatie

Operatie & 
Onderhoud

Ontwerp

Karakteristieken Kansen

Export potentieel voor sub-
station activiteiten, wat betreft 
productie van kabels is NL 
ondervertegenwoordigd

.
Nederland heeft enkele 
toonaangevende partijen

Ontwikkeling vereist lokale 
aanwezigheid. Beperkt 
marktaandeel NL bedrijven

Nederland heeft een heldere 
pijplijn voor nieuwe projecten. 
Ontwikkelaars werken vaak vanuit 
een lokaal kantoor ter plaatse
Nederlandse markt al grotendeels 
gedomineerd door lokale partijen

NL interessant als vestigings-
land voor grote onderdelen, als 
gevolg van steeds hogere 
transportkosten grote onderdelen
NL markt verzadigd door Sif. 
Gunstige ligging van NL aan de 
Noordzee zou wel een 
aantrekkend effect kunnen hebben
NL interessant als vestigings-
land voor fabricage kabels, als 
gevolg van steeds hogere 
transportkosten zware onderdelen

De Nederlandse markt lijkt al 
verzadigd door het grote aanbod 
aan Nederlandse partijen
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3) Marktprojecties: waar en wat?
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Naar verwachting zal in 2030 ongeveer 100GW aan vermogen zijn 
geïnstalleerd, waarvan circa 11% in NL, 51% in de rest van Europa en 37% 
in de rest van de wereld

• In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd in 
welke regio’s de komende jaren vooral 
windparken op zee zullen worden 
ontwikkeld. Daartoe wordt gebruik gemaakt 
van rapporten van onderzoeksbureaus, 
brancheorganisaties en officiële 
overheidsdocumenten. De analyses in dit 
hoofdstuk vormen de basis voor aannames 
rondom toekomstig opgesteld vermogen ter 
berekening van de Nederlandse 
economische bijdrage. 

• De figuur links laat diverse schattingen van 
het mondiale opgestelde vermogen tot en 
met 2030 zien (in grijs). Deze worden 
afgezet tegen een drietal door PwC
gedefinieerde capaciteitsscenario’s 
(weergegeven in rood). Het PwC
basisscenario valt in de onderkant van de 
bandbreedte met 102 GW, het scenario met 
een lagere uitrolsnelheid komt uit op circa 
80 GW en het scenario waarin een hoger 
uitrolsnelheid wordt verwacht komt uit op 
135 GW.
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Bronnen: PwC Analyse, WindEurope, BNEF, Kepler, Allied Market Research, IRENA, BVG associates, IEA
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In Europa zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de grootste markten 
voor te ontwikkelen vermogen, gevolgd door Frankrijk

25
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’30

+15.664 MW

6.836 MW

22.500 MW

’17

’17 ’30

5.355 MW
15.000 MW

+9.645 MW

’17 ’30

7.000 MW
30 MW

+6.970 MW

Vermogen nu en projectie 2030*Land Ambitie en subsidieregeling

• De afgelopen jaren heeft het VK een constante pijplijn van 
projecten gehad wat heeft geleid tot een opgesteld 
vermogen van 6.8 GW. Momenteel lopen er gesprekken 
tussen overheid en sector over een Sector Deal. De ambitie 
van de sector daarbij is 30 GW in 2030. 

• Voor de ontwikkeling van windparken op zee zijn 
subsidiemechanisme Contracts for Difference (CfD’s) 
beschikbaar. Met een CfD krijgen ontwikkelaars voor 15 
jaar een vooraf afgesproken prijs (strike price) per MWh. 
CfD’s worden periodiek geveild. 

• In 2017 is in Duitsland de (Wind Energy at Sea Act) 
aangenomen. Daarin is de ambitie uitgesproken om in 2030 
15GW aan opgesteld vermogen te hebben. 

• Om de pijplijn vorm te geven is een stapsgewijze aanpak 
van drie periode ontworpen, waarbij in elke periode 
verschillende ondersteuning beschikbaar zijn. Voor de 
eerste periode geldt nog het oude feed-in systeem, voor de 
laatste periode (vanaf 2026) geldt een marktpremie onder 
een basisprijs toegekend in een tender. 

• In Frankrijk zijn in 2012 en 2014 subsidies voor windparken 
aanbesteed, hetgeen heeft geleid tot zes windparken met 
een totaal van 3GW die nu in ontwikkeling zijn. De ambitie 
van de Franse overheid is om in 2023 3-9 GW fixed-base 
windparken ontwikkeld te hebben. Subsidie beschikbaar op 
basis van feed-in-tarieven die in rondes beschikbaar 
komen. De derde ronde is momenteel in voorbereiding. 

Bronnen: PwC Analyse, WindEurope, interviews 

• Het Verenigd Koninkrijk stuurt onder het CfD-
regime op verhoging van de ‘local content’. 
Voor projecten boven de 300 MW moeten 
bedrijven bij RenewableUK (de 
branchevereniging) aangeven hoe zij het 
percentage lokale betrokkenheid (nu gesteld op 
50%) gaan halen. Dit biedt ontwikkelaars een 
prikkel om lokaal te contracteren. 

• Er zijn in Duitsland geen specifieke vereisten 
aan lokale betrokkenheid. De Duitse markt geldt 
als relatief toegankelijk. Wel is er veel (deels 
lokaal verschillende) verschillende regelgeving 
die een barrière kan vormen. 

• De Franse markt wordt gezien als minder 
makkelijk toegankelijk voor buitenlandse 
bedrijven. Bij de eerste twee tenderrondes van 
2012 en 2014 waren specifieke eisen van 
kracht aan lokale betrokkenheid, het is niet 
duidelijk of deze vereisten ook zullen gelden 
voor de derde tenderronde. 

Toegankelijkheid van de markt

Verenigd 
Koninkrijk

Duitsland

Frankrijk
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Ook in onder andere België en Denemarken worden ontwikkelingen op het 
gebied van windenergie op zee verwacht
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• De Belgische overheid heeft recent de intentie 
uitgesproken om 4 GW aan opgesteld te hebben aan het 
eind van 2030. Tegelijkertijd is de uitrol de afgelopen jaren 
beperkt geweest.

• Offshore wind exploitanten ontvangen groene stroom 
certificaten voor elk MWh die produceren tegen een 
gegarandeerde minimumprijs voor een periode van 20 jaar. 
Daarbij is de oorspronkelijke prijs per MWh recent herzien. 

• Denemarken heeft een lange historie met wind op zee en 
land en het hoogste percentage windenergie van zijn totale 
elektriciteitsmix van Europa (44% in 2017). Voor wind 
energie op zee zijn er geen lange termijn doelen.

• Voor ontwikkelaars van windparken zijn in principe twee 
systemen beschikbaar: (1) een tendersysteem, uitgevoerd 
door het Deense energie agentschap; (2) een zogeheten 
‘open door’ procedure waarbij het initiatief volledig bij de 
ontwikkelaar ligt. In de praktijk wordt vooral het eerste 
systeem gebruikt. Dit is gebaseerd op een feed-in 
premium. Voor windparken die ontwikkeld worden via de 
open door procedure is een subsidie per kWh vastgesteld.

• In België zijn er geen specifieke vereisten aan 
lokale betrokkenheid. Er lijken echter wel 
impliciete barrières te zijn om de markt toe te 
treden. Daarnaast geldt er dat de pijplijn tot nu 
toe beperkt was en de pijplijn voor de toekomst 
nog beperkt zichtbaar is. 

• Denemarken heeft geen specifieke vereisten 
voor lokale betrokkenheid, maar werd in de 
praktijk wel lange tijd veelal gedomineerd door 
lokale spelers (met name Ørsted). De laatste 
tender, waar Vattenfall de winnaar was, is 
mogelijk een teken dat de markt meer open 
wordt.

Vermogen nu en projectie 2030*Land Ambitie en subsidieregeling Toegankelijkheid van de markt

• Er is op papier ook het nodige potentieel voor windenergie op zee in landen als Zweden, Noorwegen, en 
Polen. Zweden heeft op dit moment al meerdere offshore windparken. Noorwegen heeft daarentegen enkel 
één pilot (Hywind). De verwachte ontwikkeling in de Scandinavische landen hangt onder andere samen 
van de verdere ontwikkeling van windparken met drijvende funderingen en nieuwe onderhoudsconcepten. 
In Polen kan er op papier tot 2030 ongeveer 4GW opgesteld worden. 

Bronnen: PwC Analyse, WindEurope, interviews 

België
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Buiten Europa wordt er tot 2030 voornamelijk groei verwacht in Azië
en in Noord-Amerika
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Noord-Amerika
• Het opgesteld vermogen in 

Noord Amerika in 2017 is 
beperkt. Diverse staten, met 
name in de noordoostkust, 
hebben ambities voor 
windenergie op zee die zij nu 
vormgeven.

• Het natuurlijk potentieel van 
Noord-Amerika wordt geschat 
op ~15% van globale potentiële 
capaciteit1 .

Zuid-Amerika
• Het opgesteld vermogen in 

Zuid-Amerika is zeer beperkt 
en de verwachting is dat daar 
weinig verandering in komt. Dat 
is het gevolg van economische 
en politieke onzekerheid en 
beperkt beleid voor 
hernieuwbare energie.

• Het potentieel in Zuid-Amerika 
is met circa 25% van globale 
potentiële capaciteit wel groot, 
met name Brazilië, maar ook 
Chili.

Azië Pacific
• China is al sinds het begin van 

het decennium bezig met de 
ontwikkeling van wind op zee. 
In de laatste jaren lijkt er ook 
meer beweging te komen in 
andere Aziatische landen. Met 
name Taiwan, Japan en Zuid-
Korea kunnen een substantiële 
rol gaan spelen tot 2030, al zijn 
er nog meer potentiële 
betreders van de markt.

• Azië en de Pacific kent een 
groot potentieel voor 
windenergie op zee: 36% van 
de globale potentiële capaciteit.

Afrika en Midden-Oosten
• De projecties voor Afrika en het 

Midden-Oosten zijn zeer 
beperkt, omdat 1) andere 
hernieuwbare alternatieven 
voordeliger zijn (vooral zon-PV) 
en / of 2) geen concreet beleid 
voor hernieuwbare energie is.

• Afrika en het Midden-Oosten 
omvat 7% van de globale 
potentiële capaciteit in ondiep 
water.

NA

NA

ZA

ZA

EU

AM

AP

AP

AM

Bronnen: BNEF, WindEurope, GWEC (2017), NREL, PwC analyse
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China is een grote markt, maar relatief gesloten. In de VS en Japan wordt 
ook aanzienlijke groei verwacht
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• De Chinese overheid heeft ambitieuze doelen. Het 
doel voor 2020 is 10GW. Voor 2030 wordt nu 30GW 
verwacht. 

• Sinds 2014 is er een er een feed-in tarief voor 
offshore windenergie. Daarnaast zijn er 
belastingvoordelen voor investeringen in 
hernieuwbare energie en is er een fonds voor 
netbeheerders dat ze compenseert voor de inkoop 
van hernieuwbare energie. 

• De VS hebben al jarenlang ambities op het gebied 
van windenergie op zee, maar vooralsnog zijn deze 
slechts beperkt van de grond gekomen. 

• Een aantal staten in het Noordoosten van Amerika is 
het verst om de ambities te effectueren en geven 
momenteel vorm aan een pijplijn. Californië heeft 
ook ambities, maar hier lijkt vergunningverlening een 
grote vertragende factor. Belastingvoordelen (PTC 
en ITC) zijn de voornaamste supportmechanismes.

• Japan heeft de ambitie om in 2030 10 GW aan 
offshore wind gerealiseerd te hebben. 

• Subsidieverlening vindt op dit moment plaats via een 
feed-in tarief die vast staat voor 20 jaar.

• De Chinese markt kan worden omschreven als 
relatief gesloten voor buitenlandse bedrijven. 
Niettemin lukt het sommige Europese partijen wel 
degelijk om de markt te betreden. Goede relaties 
met lokale partners zijn daarvoor essentieel. 

• Tot 2009 had China strikte vereisten ten aanzien 
van lokale betrokkenheid voor turbines. Deze zijn 
inmiddels opgeschort. Wel is een lokale partner 
nodig (>49%) om de markt te betreden. 

• De Merchant Marine Act (Jones Act) verbiedt het 
gebruik van buitenlandse schepen in 
binnenlandse water. Deze wet beperkt het werk 
dat door buitenlandse installateurs kan worden 
uitgevoerd. 

• Het is niet bekend of de VS in aanvulling op de 
Jones Act specifieke lokale betrokkenheid 
vereisten willen vormgeven. 

• Japan is een complexe markt om te betreden 
omdat deze traditioneel is georiënteerd en 
gebaseerd is op vertrouwen. Om deze markt te 
betreden wordt vaak gewerkt met lokale partners.

Bronnen: PwC Analyse, WindEurope, Carbon Trust, Reuters, interviews 
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Taiwan en Korea worden gezien als relatief interessante, open markten
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• Taiwan heeft vooralsnog slechts 1 operationeel 
offshore windpark, maar de Taiwanese overheid heeft 
recent een doel gezet van 5,5 GW opgesteld 
vermogen voor 2025. 

• 3,5 GW aan projecten zal van het ‘Bureau of Energy’ 
een gegarandeerde fixed feed-in tariff krijgen voor 20 
jaar. De overige 2 GW wordt getenderd door Taiwan 
Power Company in een competitief biedingsproces. 

• Zuid-Korea heeft het doel om in 2030 de energiemix 
voor 20% uit hernieuwbare energie te laten bestaan

• In Zuid-Korea is in 2012 het feed-in tarief vervangen 
voor het Renewable Portfolio Standard (RPS). Dit 
programma verplicht de 13 grootste energiebedrijven 
om hun hernieuwbare energiemix te verhogen tussen 
2012 en 2024 (i.e. hoeveelheidregulering). 

• Het land heeft (nog) geen eigen contractors en 
gaat deze ook niet uit China halen. Onder 
andere om deze reden wordt Taiwan als ingang 
gezien voor andere Aziatische landen.

• Bij de 3,5 GW die is vergeven door de Bureau of 
Energy wordt substantiële nadruk gelegd op 
local content. Voor de overige 2 GW geldt 
(vooralsnog) geen dergelijke vereisten.

• Om een offshore wind park te bouwen in Zuid-
Korea is een licentie vereist. Tijdelijk is het 
uitgeven van licenties geschorst om striktere 
criteria op te stellen.

• Er zijn op het moment geen lokale 
betrokkenheid vereisten, hoewel de eigen 
industrie en het creëren van lokale banen 
impliciet gepromoot wordt.

• De Zuid-Koreaanse markt is net zoals veel 
Aziatische landen gebaseerd op vertrouwen.

Ambitie en subsidieregeling Toegankelijkheid van de markt

• India is de vierde markt in termen van totaal opgesteld vermogen onshore windenergie. Ook in termen van 
offshore potentieel kan India ontwikkelen tot een market met tientallen GW’s. India heeft het voornemen 
uitgesproken om eind 2022 minstens 5 GW opgesteld vermogen te hebben (ten opzichte van 0 MW in 2017).

• Vietnam heeft op dit moment 99 MW aan opgesteld vermogen (nearshore) en er is nog eens 800 MW in 
ontwikkeling. Regulering en financiële voorwaarden worden momenteel herzien, waarna de markt mogelijk kan 
opbloeien.

• Australië is bezig met de ontwikkeling van haar eerste offshore windpark, ‘the Star of the South’ (2.000 MW), 
welke op zijn vroegst in 2024 energie zal genereren. 

Bronnen: PwC Analyse, WindEurope, Reuters, interviews 
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Windparken worden steeds verder en dieper in zee ontwikkeld en de 
gemiddelde grootte neemt toe

• Windparken komen steeds verder van de kust te liggen en in dieper 
water. De gemiddelde afstand tot de kust van windparken die in 
2017 aangesloten zijn op het net was 41 kilometer, met een 
waterdiepte van 27,5 meter. Windparken die onder constructie zijn, 
toegezegd of gepland zijn, liggen hier zichtbaar verder vanaf (zie 
figuur links).

• Naast het feit dat windparken in het algemeen verder en dieper 
komen te liggen, is er een trend dat windparken steeds groter 
worden: waar het gemiddelde windpark dat in 2007 gebouwd werd 
een capaciteit had van circa 79,6 MW, is dit opgelopen naar 493 
MW in 2017.

• Windparken worden groter omdat ze in een aantal gebieden de 
pilotfase uit zijn, commerciële parken zullen groter worden opgezet 
om schaalvoordelen te behalen en de hogere kosten, van verder en 
dieper bouwen, te drukken.

• Appendix 1 bevat de gemaakte aannames over de ontwikkeling van 
de kosten van windparken op zee in de toekomst. Deze aannames 
weerspiegelen de trends zoals weergegeven in de figuur links en op 
de volgende pagina. De kosten (per MW) van turbines worden 
procentueel groter omdat de capaciteit van turbines toeneemt, de 
kosten van installatie en funderingen gaan juist omlaag. 
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Bronnen: WindEurope, PwC analyse

Ontwikkeling karakteristieken van windparken op zee in diverse 
ontwikkelstadia
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Een aantal trends zal de hoogte van de benodigde investeringen per 
onderdeel van de keten bepalen
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Subsector Enkele belangrijke technologische trends binnen subsectoren Effect op € per MW 
per subsector

Ontwikkeling 
& ontwerp

• Middels nieuwe speciale software die het mogelijk maakt om met meerdere randvoorwaarden te werken 
(multi-variabele optimalisatie van array lay-outs), kunnen design set-ups substantieel sneller worden 
geoptimaliseerd.

Turbines
• De trend van ‘groeiende’ turbines zal naar verwachting door blijven zetten. Waar een paar jaar geleden 3 MW 

nog de standaard was, worden in huidige windparken turbines boven de 8 MW geïnstalleerd en zal er naar 
verwachting na 2020 turbines boven de 10 GW geïntroduceerd worden.

Funderingen

• Er zijn in het komende decennium substantiële verbeteringen in de productie en design van monopiles
mogelijk – wat tot een kostendaling in funderingen leidt.

• Daarnaast zal ‘floating’-technologie invloed hebben op de markt voor funderingen. Tot 2030 zal de impact 
hiervan enigszins beperkt blijven omdat floating naar verwachting 5% van de offshore windparken zal beslaan.

Substations
& bekabeling

• Windparken zullen steeds verder van de kust komen te liggen. Bij een bepaalde afstand van de kust (~80km) 
zal van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC) worden overgeschakeld door het hoge energieverlies van 
wisselstroom over lange afstanden. Deze HVDC substations zijn substantieel duurder dan HVAC substations. 
HVDC kabels zijn daarentegen goedkoper dan HVAC kabels.

Transport & 
installatie

• Momenteel worden funderingen en turbines separaat offshore geïnstalleerd. Onder andere gravity based
funderingen, maar ook floating, hebben echter de potentie om volledige onshore assemblage (fundering + 
turbine) mogelijk te maken. Dit zal transport & installatie van dit type funderingen (dat complentair is aan 
monopiles) substantieel goedkoper maken.

Operatie & 
onderhoud

• Verbeteringen in de OMS strategie voor far-from shore windparken kunnen de prijs drukken. Denk hierbij 
onder andere aan moederschepen die voor een langere periode in het veld zullen blijven om zo reistijden te 
verminderen. Daarnaast wordt verwacht dat het beter kunnen monitoren van turbines door middel van 
speciale apparatuur routine onderhoud verminderd kan worden.

Bronnen: InnoEnergy, GWEC, PwC analyse
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De Noordzee is, gezien de zeer gunstige omstandigheden, in Europa het 
gebied waar naar verwachting het grootste deel van de windparken op zee 
worden ontwikkeld
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• De eigenschappen van de Noordzee maken het de uitgelegen plek voor offshore wind: het water is 
ondiep in het zuidelijke deel (minder dan 50 meter) en bij de Doggersbank (tussen de 15 en 35 meter), 
de windsnelheden zijn goed (~10 m/s op 100 meter boven zeeniveau) en door de aanwezige O&G-
industrie is de benodigde offshore kennis aanwezig en dichtbij. Enkel rond de kust van Noorwegen is 
de Noordzee substantieel dieper (meer dan 200 meter).

• De Noordzee is dan ook de belangrijkste locatie voor windparken op zee in Europa. Op dit moment 
staat circa 60% van het totaal opgestelde vermogen in de wereld in de Noordzee. In 2030 wordt rond 
de 48 GW opgesteld vermogen verwacht in de Noordzee, wat neerkomt op 40-50% van de globale 
capaciteit. De schattingen voor 2040 lopen uiteen van 70 tot 150 GW.

Doggersbank

Bronnen: WindEurope, GWEC, North Sea Power Hub, Paramor et al. (diepte kaart), PwC analyse

• Om de exploitatie van windenergie op de 
Noordzee internationaal te coördineren is 
vorig jaar de ‘North Sea Power Hub’ in het 
leven geroepen.

• Dit consortium, momenteel bestaande uit 
TenneT (NL en Duitsland), het Deense 
ENERGINET, Gasunie, en Port of 
Rotterdam, heeft als doel om een 
grootschalig Europees offshore 
elektriciteitsnet aan te leggen voor offshore 
windenergie.

• Om dit te doel te bereiken staat de 
ontwikkeling van één of meerdere eilanden 
bij de Doggersbank in de komende 
decennia centraal. Rondom één eiland zal 
circa 30 GW aan opgesteld vermogen 
worden ontwikkeld en de eilanden kunnen 
tevens als interconnector dienen tussen de 
diverse Noordzeelanden.

Uitgelicht: North Sea Power Hub
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Richting 2040 kan de sector doorgroeien naar een totaal opgesteld 
vermogen van ongeveer 250 GW, waarvan 11% in NL, 35% in de rest van EU 
en 52% in de rest van de wereld

• Het zwaartepunt van de modellering ligt op 
de periode tot 2030. Ook voor de periode 
2030-2040 zijn echter aannames gemaakt 
op basis van bestaande marktprojecties. 
Deze zijn te vinden in de figuur links. 

• Het drietal door PwC geschatte scenario’s 
voor 2040 valt tussen het ‘new policy 
scenario’ en het ‘sustainable development 
scenario’ van de International Energy 
Agency (IEA) en aan de onderkant van de 
bandbreedte die is geschat door het 
International Renewable Energy Agency 
(IRENA). Het basisscenario van PwC komt 
uit op circa 250 GW.

33
De economische bijdrage van windenergie op zee

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

’40’39’37 ’38’36’35’33 ’34’31’30 ’32

PwC basisscenario

IRENA lower bound

IEA New Policy Scenario PwC hogere uitrolsnelheid
IRENA upper bound

IEA Sustainable Development Scenario
IRENA middle PwC lagere uitrolsnelheid

Geïnstalleerde capaciteit in GW

Bandbreedte
opgesteld 
vermogen 
2040 diverse 
studies
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4) Toekomstige economische bijdrage 
van de sector
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De toekomstige economische bijdrage van de Nederlandse wind op zee 
wordt in drie stappen bepaald
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Schematische weergave van toegepaste methodologie

X

Nederlandse bijdrage 
(in %)

• De vorige twee stappen geven samen 
de totale waarde van investeringen in 
windparken op zee. Om te komen tot 
die investeringen die kunnen worden 
toegerekend tot de Nederlandse 
economie, worden per subsector per 
regio aannames gemaakt over de 
Nederlandse bijdrage (zie de 
appendix).

• De aannames over de Nederlandse 
bijdrage zijn deels gebaseerd op de 
analyse van marktaandelen op de 
internationale markt in hoofdstuk 2. 

III

=
Economische bijdrage (verdienpotentieel) van wind op zee sector voor Nederland

(in €)

X

Economische waarde 
(in € per MW)

II

• Een windpark genereert economische 
waarde vanaf het moment van 
ontwikkeling tot de uiteindelijke 
ontmanteling. De volgende 
kostenposten (i.e. inkomsten voor de 
sector) zijn geïdentificeerd:
- Ontwikkelingskosten (DEVEX)
- Investeringskosten (CAPEX)
- Kosten van operatie en onderhoud 

(OPEX)
- Ontmantelingskosten (DECEX)

• In hoofdstuk 3 zijn diverse 
technologische trends gepresenteerd 
die zijn gebruikt om de aannames de 
hoogte van investeringen in de 
toekomst te bepalen.

Projecties opgesteld vermogen
(in MW)

• De eerste stap is het in kaart brengen 
van het toekomstig opgestelde 
vermogen voor drie geografische 
regio’s:
1. Nederland
2. Rest van Europa
3. Rest van de wereld

• Er is één basisscenario gedefinieerd 
en twee scenario’s, met respectievelijk 
een lager en hoger uitroltempo.

• In hoofdstuk 2 en 3 zijn projecties ten 
aanzien van het verwachte vermogen 
in de wereld gepresenteerd, die als 
input dienen voor het rekenkundig 
model.

I
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De windenergie op zeesector zou kunnen groeien naar een economische 
bijdrage van €4,0 mrd per jaar in 2030 en een werkgelegenheid van 12.000 
FTE

Ontwikkeling economische bijdrage (omzet) windenergie op zee 
(in mrd €s)

• De economische bijdrage van de windenergie op zeesector is 
momenteel ongeveer €2,5 miljard, waarvan zo’n 1,65 miljard aan 
directe waarde in de keten en de rest indirecte effecten voor 
toeleveranciers. Als de uitrol van windparken op zee doorzet in de 
voorspelde projecties dan zou de totale economische waarde in 
de periode tot en met 2030 kunnen groeien naar € 4,0 mrd. De 
cumulatieve waarde van windenergie op zee voor de Nederlandse 
economie is €42 miljard in de periode tot en met 2030 (€28 miljard 
aan directe effecten). 
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• De werkgelegenheid die de sector biedt zou kunnen groeien van 
rond de 6.400 banen nu naar circa 12.000 banen in de toekomst. De 
werkgelegenheid houdt niet helemaal gelijke tred met de groei van 
de economische waarde, omdat de arbeidsproductiviteit per 
subsector verschilt. Nederland is vooral sterk in subsectoren met 
een relatief hoge arbeidsproductiviteit. Cumulatief gaat het over de 
periode 2018-2030 om ongeveer 124.000 arbeidsjaren. 
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De economische waarde voor Nederland wordt vooral gedreven door de 
ontwikkeling van parken in Nederland en in Europa
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• Nederland: Over de periode 2018-2030 kan de ontwikkeling, bouw en 
onderhoud van windparken voor de Nederlandse kust cumulatief €13 mrd
bijdragen aan de Nederlandse economie. De totale waarde van de 
gerelateerde economische activiteit van die parken is €35 mrd, waarmee 
Nederland een gemiddelde bijdrage realiseert van 36%. Een reden dat dit nog 
relatief laag is, is dat er beperkt verdient wordt aan turbines, hetgeen een 
belangrijke component is in de waarde van een windpark.

• Europa (excl. NL): In dezelfde periode kan de ontwikkeling van windparken 
op zee in de overige delen van de EU cumulatief €13 mrd bijdragen aan de 
Nederlandse economie. Ten opzichte van een totale marktwaarde van €137 
mrd, realiseert Nederland hiermee een gemiddelde bijdrage van ongeveer 
9%. De Nederlandse bijdrage is vooral afkomstig van sterke subsectoren
zoals installatie en funderingen.

• Wereld (excl. EU): De totale waarde van de ontwikkelde capaciteit in de 
wereld is vergelijkbaar met die in Europa. Het gemiddelde aandeel van 
Nederland is met 2% echter veel lager. Niet alleen is het marktaandeel van 
Nederlandse bedrijven lager als gevolg van andere 
concurrentieomstandigheden, de Nederlandse bijdrage van de uitgevoerde 
werkzaamheden is ook lager als gevolg van de afstand. Aangenomen wordt 
tevens dat er geen buitenlandse bedrijven vanuit Nederland exporteren naar 
de rest van de wereld.Totale Nederlandse bijdrage:                      ~€27,8 mrd

Toelichting

Nederland

Europa

Wereld
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Installatie, funderingen en mogelijk het onderhoud vormen het grootste 
verdienpotentieel. Nederland profiteert minimaal van de grote markt voor 
turbineproductie
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• De ontwikkel- en ontwerpkosten 
beslaan een relatief klein deel van de 
totale waardeketen en deze sector 
blijft daardoor relatief klein. Het is wel 
een relatief grote bron van 
hoogwaardige werkgelegenheid

• De bouw en assemblage van 
turbines is een groot (en stijgend) 
aandeel van de markt. Nederland 
is slechts beperkt actief in deze 
subsector

Ontwikkeling Nederlandse economische bijdrage per subsector
(in mrd €s)

€ 0 mrd

€ 1 mrd

€ 2 mrd

€ 3 mrd

’26’24’22’20’18 ’30’28

Substations & bekabeling

Ontwikkeling & ontwerp

Transport & installatie

Funderingen

Operatie & onderhoud

Turbines

Totale economische waarde wind op zee 
internationaal per subsector
(in mrd €s)

• De Nederlandse sector heeft een 
sterke positie in funderingen en dit 
verklaart de grote bijdrage. Het 
belang van funderingen in de totale 
waardeketen daalt naar verwachting 
wel licht

• De realisatie van substations en 
bekabeling blijft naar verwachting een 
belangrijke kostenpost in de totale 
waardeketen. De Nederlandse 
bijdrage is beperkt. 

• Installatie is de belangrijkste bron van 
economische bijdrage voor Nederland. 
Hoewel het belang van installatiekosten 
naar verwachting afneemt, zal de Nlse
economische activiteit hoog zijn als het 
marktaandeel kan worden behouden. 

• Het onderhoud van windparken is 
een markt die snel groeit. Bovendien 
is deze markt per definitie vrij lokaal. 
De verwachting is dat het belang van 
deze sector zal groeien. 
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Afhankelijk van de uitrolsnelheid van windparken zal de economische 
bijdrage naar verwachting groeien tussen de 0% en 8% per jaar

• De resulterende Nederlandse 
economische bijdrage in 2030 is €1,6 
mrd. De jaarlijkse groeivoet is daarmee 
0,1%.

• Dit scenario gaat uit van een opgesteld 
vermogen van 7 GW in NL, 40,5 GW in 
de rest van Europa en 32 GW in de rest 
van de wereld. 
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• De resulterende Nederlandse 
economische bijdrage in 2030 is €2,6 
mrd. De jaarlijkse groeivoet is daarmee 
4,0%.

• Dit scenario gaat uit van een opgesteld 
vermogen van 11,5 GW in NL, 52,5 GW 
in de rest van Europa en 38 GW in de 
rest van de wereld. 

• De resulterende Nederlandse 
economische bijdrage in 2030 is €4,3 
mrd. De jaarlijkse groeivoet is daarmee 
7,9%.

• Dit scenario gaat uit van een opgesteld 
vermogen van 18,5 GW in NL, 72 GW in 
de rest van Europa en 44 GW in de rest 
van de wereld. 
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Technologische verandering en kostenreductie kan aanzienlijke (zowel 
positieve als negatieve) impact hebben op de economische bijdrage
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Scherpere kostenreducties - 2030

• De figuur linksboven geeft de verschillende scenario’s weer voor 
kostenreductie die in deze studie zijn gebruikt. Er worden drie 
scenario’s onderscheiden: het basisscenario, een scenario zonder 
kostenreductie en een scenario met scherpere kostenreductie.

• Zoals blijkt uit de figuur gaat het basisscenario uit van aanzienlijke 
kostenreducties in de keten. Conform studies naar de kosten in de 
keten, wordt aangenomen dat de turbines groter worden, waardoor 
de kosten per MW stijgen.1 Voor installatie en funderingen dalen 
de kosten juist. 

• In een tweede scenario worden geen kostenreducties 
aangenomen: de kosten in 2017 blijven gelijk. Dit scenario zou een 
situatie kunnen weergeven waarin de kosten van parken omhoog 
gaan, bijvoorbeeld omdat deze steeds verder en dieper moeten 
worden gebouwd. In dit scenario is de economische bijdrage 
cumulatief circa €3,5 miljard hoger. 

• In het laatste scenario wordt uitgegaan van scherpere 
kostenreducties dan in het basisscenario. Dit zou een situatie 
kunnen weergeven waarin de sector steeds efficiënter wordt. In 
hoofdstuk 3 is een aantal trends beschreven die ertoe zouden 
kunnen bijdragen dat de kosten in bepaalde delen van de keten 
nog sterker dalen. In dit scenario is de economische bijdrage 
cumulatief €1,2 miljard lager.

Geen 
kostenreductie

Scherpe 
kostenreductie

1: Een stijging van de kosten per MW kan wel samengaan met een daling van de 
kosten per MWh, bijvoorbeeld door een stijging van het aantal vollasturen.
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De economische bijdrage kan worden verhoogd als het lukt om de keten te 
versterken door bedrijven te overtuigen dat Nederland een goede 
vestigingslocatie is
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Ontwikkeling (aanvullende) economische bijdrage windenergie op zee naar sector in 
scenario met versterking van de keten (in mrd €s)

Cumulatieve aanvullende economische bijdrage
(in mrd €s)

• Nederland heeft een gunstige ligging aan de Noordzee en beschikt 
over goede infrastructuur (havens). Hier liggen kansen om de 
waardeketen te versterken. Met de groei van turbines en een 
toenemende afstand tot kust wordt transport van componenten 
steeds complexer en een goede infrastructuur wordt in toenemende 
mate belangrijker. Er liggen kansen om de assemblage of fabricage 
van grote onderdelen naar Nederland te halen.

• Nederland zou zich daarnaast kunnen positioneren als 
onderhoudshub voor de Noordzee. Onderhoud is een groeiende 
sector als gevolg van het structurele karakter ervan (in tegenstelling 
tot het projectmatige karakter van het bouw van parken).

• Bovenstaande figuren tonen de impact wanneer de Nederlandse 
sector haar positie in de verschillende markten kan versterkt. Tot eind 
2030 wordt er een additionele economische bijdrage van €2,7 mrd
verwacht als gevolg van de versterkte Nederlandse keten, waarvan 
circa €1,7 mrd door het binnenhalen van activiteiten gerelateerd aan 
turbinefabricage en €0,8 mrd van activiteiten gerelateerd aan 
kabelfabricage. 

• Hierbij wordt aangenomen dat de Nederlandse bijdrage voor turbines 
en bekabeling lineair toeneemt voor Nederlandse windparken en 
Europese windparken, met respectievelijk 10% en 5%. De 
Nederlandse bijdrage voor onderhoud neemt voor Nederlandse 
windparken toe met 20% en voor Europese windparken met 3%.
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Een toenemende afscherming van internationale markten, bv. door het 
gebruik van lokale betrokkenheid vereisten, heeft een negatief effect op het 
potentieel
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Ontwikkeling economische bijdrage windenergie op zee naar sector
(in mrd €s)
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• Zoals in hoofdstuk 3 beschreven schermen diverse overheden hun 
markten op dit moment (gedeeltelijk) af middels expliciete of 
impliciete maatregelen. Een mogelijke bedreiging voor de 
realisatie van de economische bijdrage is dat buitenlandse 
overheden nog meer voorsorteren op lokale betrokkenheid en 
daarmee de markten afschermen. 

• Wanneer bedrijven ‘verplicht’ worden om een vestiging in het 
buitenland op te zetten en te werken met werknemers van deze 
vestiging om economische activiteiten te verrichten, zal er 
verdienpotentieel voor Nederland verloren gaan – ook al wordt het 
werk uitgevoerd door een van origine Nederlands bedrijf.

• Uit de figuur linkt blijkt dat tot eind 2030 Nederland bijna 10% van 
het totale verdienpotentieel kan mislopen wanneer de 
Nederlandse economische bijdrage voor alle subsectoren halveert 
door toenemende afscherming.1

Economische bijdrage uit windparken uit de rest van de wereld
Economische bijdrage uit Europese windparken
Economische bijdrage uit Nederlandse windparken

1: Hierbij neemt de economische bijdrage lineair (met gelijke stappen) af tot en met 2030
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Tot 2040 zou de Nederlandse windenergie op zeesector een cumulatieve 
totale economische waarde kunnen vertolken van circa €100 miljard 
(cumulatief) en een structurele werkgelegenheid van ruim 13.000 FTE
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• De tabel links bevat de modeluitkomsten tot 
2040. Daarbij zijn vanaf 2030 de kosten van 
windparken en de Nederlandse bijdragen 
constant gehouden. 

• De groei varieert tussen de circa 1% en 6% per 
jaar vooral gedreven voor de verwachte 
uitrolsnelheid van windparken. 

1) Opgesteld vermogen 2) Investeringen 3) NL bijdrage

Uitrol 
trager

Basis Uitrol
sneller

Kosten 
blijven 
gelijk

Snelle 
daling 
kosten

NL keten 
sterker

Lokale 
markten

€ cumulatief 56,3 102,4 134,2 128,1 94,1 120,4 86,2

€ gem. per 
jaar

2,4 4,5 5,8 5,6 4,1 5,2 3,7

CAGR 1,1% 4,5% 5,1% 6,1% 3,8% 5,5% 3,4%

FTE (x 1.000)
cumulatief

165,4 307,2 402,0 375,1 284,6 365,1 258,7

FTE (x 1.000) 
gem. per jaar

7,2 13,4 17,5 16,3 12,4 15,9 11,2

Belangrijkste aannames*

Capaciteitscenario’s 2040 • In ‘kosten blijven 
gelijk’ houden we de 
kosten per MW gelijk 
over tijd

• Voor ‘snelle daling 
kosten’ wordt 
aangenomen dat de 
kostenreducties 40% 
scherper zijn

• Capaciteit als in 
basisscenario

• Voor ‘NL keten sterker’ 
neemt de economische 
bijdrage toe voor 
turbines, bekabeling en 
operatie en onderhoud 

• Voor ‘nationale markten‘ 
neemt de economische 
bijdrage voor alle 
subsectoren af

• Capaciteit als in 
basisscenario

Uitrol 
trager

Basis Uitrol
sneller

GW NL 15 30 40

GW EU
(excl. NL)

70 90 110

GW wereld
(excl. EU)

100 132,5 165

* Zie de Appendix voor een verdere toelichting van de aannames

Totale economische bijdrage (t/m 2040), werkgelegenheid en groeivoet in alternatieve 
scenario’s
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Appendix 1: methodologie en 
verantwoording
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1 Appendix 1: methodologie en verantwoording
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De toekomstige economische bijdrage van de Nederlandse wind op zee 
wordt in drie stappen bepaald
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Schematische weergave van toegepaste methodologie

X

Nederlandse bijdrage 
(in %)

• De vorige twee stappen geven samen 
de totale waarde van investeringen in 
windparken op zee. Om te komen tot 
die investeringen die kunnen worden 
toegerekend tot de Nederlandse 
economie, worden per subsector per 
regio aannames gemaakt over de 
Nederlandse bijdrage (zie de 
appendix.)

• De aannames over de Nederlandse 
bijdrage zijn deels gebaseerd op de 
analyse van marktaandelen op de 
internationale markt in hoofdstuk 2. 

III

=
Economische bijdrage (verdienpotentieel) van wind op zee sector voor Nederland

(in €)

X

Economische waarde 
(in € per MW)

II

• Een windpark genereert economische 
waarde vanaf het moment van 
ontwikkeling tot de uiteindelijke 
ontmanteling. De volgende 
kostenposten (i.e. inkomsten voor de 
sector) zijn geïdentificeerd:
- Ontwikkelingskosten (DEVEX)
- Investeringskosten (CAPEX)
- Kosten van operatie en onderhoud 

(OPEX)
- Ontmantelingskosten (DECEX)

• In hoofdstuk 3 zijn diverse 
technologische trends gepresenteerd 
die zijn gebruikt om de aannames de 
hoogte van investeringen in de 
toekomst te bepalen.

Projecties opgesteld vermogen
(in MW)

• De eerste stap is het in kaart brengen 
van het toekomstig opgestelde 
vermogen voor drie geografische 
regio’s:
1. Nederland
2. Rest van Europa
3. Rest van de wereld

• Er is één basisscenario gedefinieerd 
en twee scenario’s, met respectievelijk 
een lager en hoger uitroltempo

• In hoofdstuk 2 en 3 zijn projecties ten 
aanzien van het verwachte vermogen 
in de wereld gepresenteerd, die als 
input dienen voor het rekenkundig 
model.

I



PwC
7 juni 2018

Stap      : projecties van de vraag 
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Opgesteld vermogen per regio (blokken) in drie uitrolscenario’s
(in GW)

• Voor de opgestelde vermogens tot 2040 zijn diverse bronnen geraadpleegd om 
tot een drietal uitrolscenario’s te komen:

1) Lagere uitrolsnelheid
2) Basisscenario
3) Hogere uitrolsnelheid

• Er is aangenomen dat parken in 4 jaar worden ontwikkeld en gebouwd, na het 
4e jaar zal een park volledig operationeel zijn. 

• Voor parken die voor 2018 hun FiD hebben bereikt wordt aangenomen dat 
deze volgens bovenstaande planning worden gebouwd, ongeacht het scenario.

• Voor de periode 2021-2030 wordt aangenomen dat het aantal windparken dat 
jaarlijks wordt toegevoegd niet-lineair is, maar toenemend is.

• Voor de periode 2031-2040 wordt verondersteld dat er jaarlijks evenveel 
parken bijkomen (lineair)

• Er is aangenomen dat alle bestaande en te bouwen windparken een 
levensduur hebben van 25 jaar, waarna ze zullen worden ontmanteld / 
hergebruikt. Om te compenseren voor de capaciteit die wegvalt doordat 
windparken aan het einde van hun levensduur komen, wordt er genoeg extra 
vermogen bij gebouwd om de gehanteerde targets te behalen. Dit extra 
vermogen is gelijk aan het vermogen wat er tot eind 2014 opgesteld stond

Scenario Opgesteld vermogen 
in 2030 in GW

Opgesteld vermogen 
in 2040 in GW

Lagere uitrolsnelheid
NL
EU
Wereld

7
40,5
32

NL
EU
Wereld

15
55
60

Basisscenario
NL
EU
Wereld

11,5
52,5
38

NL
EU
Wereld

30
90
132,5

Hogere uitrolsnelheid
NL
EU
Wereld

18,5
72
44

NL
EU
Wereld

40
110
165

I
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€k Eenheid
Jaarlijkse 

kostenreductie 
2017-2030

94 Per MW -1%

985 Per MW 1,5%

503 Per MW -1,8%

566 Per MW -0,3%

496 Per MW -4,2%

80 Per MW  / 
jaar -2,8%

225 Per MW -0,5%

Stap      : economische waarde
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Kosten in €k per MW voor een windpark met FID in 2017

• In dit rapport rekenen wij met de kosten van een windpark per 
MW. Kosten per subsector zijn bepaald op basis van het 2017 
rapport ‘Future renewable energy costs: offshore wind’ door 
InnoEnergy, onderdeel van het Europese Instituut voor innovatie 
en technologie (EIT), en consultancy bureau BVG Associates in 
combinatie met input uit de interviews. Voor windparken die in 
2017 ontwikkeld worden is aangenomen dat zij 7 MW turbines 
zullen installeren. Voor de kosten van “ontmanteling en 
hergebruik” is gebruik gemaakt van het 2017 rapport 
‘Sustainable decommissioning of an offshore wind farm’ (zie 
bronnenlijst) waarbij een correctie is gemaakt voor 
valutaverschillen.

• De kosten worden verdeeld over de 4 jaar waarin een park wordt 
gebouwd op basis van de timing van het ontwikkelen en bouwen.

• Er wordt aangenomen dat er tussen 2017 en 2030 jaarlijks 
kostenreducties plaatsvinden. Deze kostenreducties (links 
weergegeven) zijn gebaseerd op het TKI Wind op Zee rapport uit 
2015 ‘Cost reduction options for Offshore wind the Netherlands 
FID 2010-2020’. Enkel de kostenreducties die voortkomen uit de 
groei van turbines is meegenomen. Wij nemen aan dat deze 
ontwikkeling sowieso plaatsvindt als de trend van groeiende 
turbine ratings doorzet. Deze kostenreducties zijn in vergelijking 
met de kostenreducties die worden genoemd in het InnoEnergy
rapport aan de conservatieve kant voor de meeste variabelen.

Bronnen: TKI WoZ, InnoEnergy & BVG associates, Arent et al., PwC analyse

II

Ontwerp & 
ontwikkeling

Turbines

Funderingen

Substations &
bekabeling

Logistiek & 
installatie

Operatie & 
onderhoud

Ontmanteling & 
hergebruik
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Bandbreedte
marktaandeel

Nederland
(2017)

85% 15% 2% 25-35%

2% 2% 0% 0-5%

80% 12% 5% 15-25%

10% 5% 2% 7,5-12,5% 

85% 40% 5% 60-70%

60% 5% 2% 0-5%

40% 10% 0% n.v.t.

Stap      : Nederlandse bijdrage
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Ontwerp & 
ontwikkeling

Turbines

Funderingen

Substations &
bekabeling

Logistiek & 
installatie

Operatie & 
onderhoud

Ontmanteling & 
hergebruik

Regio

Nederlandse bijdrage per subsector naar regio

• Om tot de Nederlandse economische bijdrage te komen 
is de totale marktgrootte vermenigvuldigd met het 
percentage ‘Nederlandse bijdrage’ – het aandeel van de 
aan wind op zee gerelateerde inkomsten wat naar de 
Nederlandse economie stroomt.

• De tabel links bestaat uit een viertal kolommen, waarvan 
de eerste drie kolommen de indicatieve Nederlandse 
bijdrage toont per regio. De laatste kolom toont de 
indicatieve marktaandelen van Nederlandse bedrijven op 
de Europese markt in 2017.

• De Nederlandse bijdrage is gebaseerd op:
1) Indicatieve marktaandelen (die zijn gebaseerd 

op interviews en bronnen zoals jaarverslagen 
en sectorrapporten)

2) Interviews met partijen uit de sector
3) Eerdere rapporten

• In het bijzonder, voor Nederlandse parken hebben wij 
o.a. gebruik gemaakt van eerdere rapporten (zoals het 
2014 TKI / Ecofys rapport) en voor Europese parken 
hebben wij o.a. gebruik gemaakt van de jaarlijkse 
WindEurope offshore statistieken. Voor ‘de rest van de 
wereld’ zijn interviewresultaten gebruikt. 

III

Bronnen: TKI WoZ, interviews, PwC analyse
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Economische bijdrage wind op zee – overige berekeningen

Directe vs indirecte effecten
• De direct aan windenergie op zee gerelateerde omzet per 

subsector is gebaseerd op diepte interviews met de grootste 
spelers in de keten, aangevuld met informatie uit jaarverslagen en 
bestaande rapporten. 

• De indirecte effecten zijn gebaseerd op een multiplier van 0,5, wat 
resulteert in een totale multiplier van 1,5. Hierbij zijn zogeheten 
geïnduceerde effecten meegenomen. Er is in het kader van dit 
onderzoek geen input-output analyse uitgevoerd ter bepaling van 
de multiplier. Er is gebruik gemaakt van bestaande literatuur waarin 
multipliers voor de windenergie op zeesector in Nederland en het 
buitenland zijn berekend (zie tabel hieronder). 

• Een relatief kleine multiplier van 0,5 lijkt recht te doen aan het open 
karakter van de Nederlandse economie en het feit dat een groot 
deel van de activiteiten offshore plaats vindt. Beide factoren 
hebben een drukkend effect op de multiplier. 

Werkgelegenheid
• De werkgelegenheid in de sector is bepaald door de omzet per 

subsector te delen door de arbeidsproductiviteit (gemeten in 
toegevoegde waarde) van die subsector. Door de te delen door de 
arbeidsproductiviteit op basis van toegevoegde waarde worden ook 
banen bij de directe leveranciers aan de hoofdcontractanten 
meegenomen. De resulterende cijfers zijn vergeleken met de 
werkgelegenheid bij de belangrijkste hoofdcontractanten die in het 
kader van de interviews is verzameld. 

• De tabel hieronder bevat de gehanteerde aannames voor de 
arbeidsproductiviteit per subsector. Om deze te bepalen is gebruik 
o.a. gemaakt van jaarverslagen van de belangrijkste bedrijven in 
deze sector en de interviews. Gebruik is ook gemaakt van de 
publicatie CBS (2017)  publicatie Economic Description of the Dutch 
North Sea Coast. De in dit rapport gehanteerde 
arbeidsproductiviteitcijfers liggen aanzienlijk hoger dan in 
bijvoorbeeld EIB (2016) Energieakkoord – effecten van de 
energietranstie op de inzet en kwaliteit van arbeid.
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Studie Multiplier Land

Developing Offshore windpower in 
Poland (2016) 

2,05 Polen 

The macro-economic benefits of 
investment in offshore wind (2012) 

1,72 UK 

Macro-economic impact of the Wind 
Energy sector in Denmark (2012) 

1,45 Denemarken 

Economic description of the North Sea for
the Netherlands (2011) 

1,40 Nederland 

PwC: Economische bijdrage windenergie 
op zee

1,50

Omzet NL TW/FTE FTE
Ontwikkeling €100.000.000 €100.000 1.000 

Turbines €50.000.000 €200.000 250 

Funderingen €300.000.000 €200.000 1.500 

Stations €150.000.000 €200.000 750 

Installatie €800.000.000 €300.000 2,667 

Onderhoud €50.000.000 €100.000 200 
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In totaal zijn er 22 partijen uit de Nederlandse windenergie op zee sector 
geïnterviewd voor dit onderzoek 

Nr Organisatie
1 Boskalis
2 Damen
3 Fugro
4 GE Renewables
5 Groningen Seaport
6 H4A
7 Heerema Marine Contractors
8 IHC IQIP
9 IRO
10 NWEA
11 Ørsted
12 Port of Rotterdam
13 Royal HaskoningDHV
14 RVO
15 Shell New Energies
16 Siemens Gamesa Renewable Energy BV
17 Sif
18 Strukton Systems 
19 TenneT
20 TKI Wind op Zee
21 Van Oord
22 Vattenfall
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Bronnen (1/2)
4C Offshore. Diverse pagina's 
Applied Market Research. (2017). Offshore Wind Energy Market - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2017-2023
Arent, D., P. Sullivan, D. Heimiller, A. Lopez, K. Eurek, J. Badger, H. Ejsing Jørgensen, M. Kelly, L. Clarke, P. Luckow. (2012). Improved Offshore Wind 
Resource Assessment in Global Climate Stabilization Scenarios (Technical Report). NREL/TP-6A20-55049. NREL, Golden, CO (US).
BNEF. (2018). Global Offshore Wind Market Set to Grow Sixfold by 2030
Cebr. (2012). The macroeconomic benefits of investment in offshore wind
Crown Estate. (2010). A Guide to an Offshore Wind Farm
Deloitte. (2012). Marco-economic impact of the Wind Energy Sector in Denmark
Economisch Instituut voor de Bouw. (2016). Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid
European Commission. (2017). Case M.8134 - SIEMENS / GAMESA
GWEC. (2012). Global Wind Report - Annual market update 2011
GWEC. (2013). Global Wind Report - Annual market update 2012
GWEC. (2014). Global Wind Report - Annual market update 2013
GWEC. (2015). Global Wind Report - Annual market update 2014
GWEC. (2016). Global Wind Report - Annual market update 2015
GWEC. (2017). Global Wind Report - Annual market update 2016
GWEC. (2018). Global Wind Report - Annual market update 2017
HSBC Global Research. (2018). Offshore wind: New Giants of the Sea by 2021
IEA. (2016). Renewable Energy: Medium-Term Market Report 2016
IEA. (2017). World Energy Outlook 2017
IEA. (2018). Offshore Energy Outlook
InnoEnergy & BVG associates. (2017). Future renewable energy costs: Offshore wind
IRENA. (2016). Innovation outlook offshore wind
Jaarverslagen
Jones day. (2018). Taiwan Offshore Wind Farm Projects: Guiding Investors through the Legal and Regulatory Framework
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Bronnen (2/2)
Kepler Cheuvreux (2017) - Thematic research Offshore Wind
KIC InnoEnergy & BVG associates. (2016). Future renewable energy costs: Offshore wind

McKinsey (2016). Developing offshore wind power in Poland

NFIA. (2015). Holland: your portal to offshore wind power
North Sea Wind Power Hub. (2017). The Vision - concept paper
Paramor, O.A.L., Allen, K.A., Aanesen, M., Armstrong, C., Hegland, T., Le Quesne, W., Piet, G.J., Raakær, J., Rogers, S., van Hal, R., van Hoof, L.J.W., van 
Overzee, H.M.J., and Frid, C.L.J. (2009). MEFEPO North Sea Atlas. University of Liverpool. ISBN 0 906370 60 4
PwC expert interviews
PwC sector interviews (zie overzicht Appendix 2)
PwC. (2017). Unlocking Europe's offshore wind potential
PwC. (2018). Unlocking Europe's offshore wind potential: moving towards a subsidy free industry
RVO. (2015). The roadmap from 1,000 to 4,500 MW offshore wind capacity
TKI Wind op Zee. (2014). Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee
TKI Wind op Zee. (2015). Cost reduction options for Offshore wind in the Netherlands FID 2010-2020
Topham, E., & McMillan, D. (2017). Sustainable decommissioning of an offshore wind farm. Renewable energy, 102, 470-480.
Vuik, J., van Rossum, M. & Pieters, A. (2011). Economic description of the North Sea for the Netherlands. The Hague: Statistics Netherlands.
Wiebes, E. D. (2018, 27 maart). Kamerbrief routekaart windenergie op zee 2030. Geraadpleegd van 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-routekaart-windenergie-op-zee-2030
WindEurope. (2017). Offshore Wind in Europe - Key trends and statistics 2016
WindEurope. (2017). Unleashing Europe's offshore wind potential: A new resources assessment
WindEurope. (2017). Wind energy in Europe: Scenarios for 2030
WindEurope. (2018). Offshore Wind in Europe - Key trends and statistics 2017
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Onze reikwijdte Onze reikwijdte omvat het inschatten van de huidige en toekomstige economische bijdrage van de 
Nederlandse windenergie op zee sector (tot en met het jaar 2040). Onder de economische bijdrage wordt 
alle aan windenergie op zee gerelateerde economische activiteiten verstaan die toe zijn te schrijven aan 
de Nederlandse economie. Binnen de scope van deze opdracht valt, zoals beschreven in onze 
engagement letter d.d. 5 februari: (1) een inschatting van het verwachte huidige en toekomstige 
opgestelde vermogen op basis van literatuuronderzoek, inclusief een analyse naar enkele regio’s en 
drijvers voor de verwachte groei (2) een beschrijving van de Nederlandse sector voor windenergie op zee 
inclusief een assessment van de economische bijdrage van de Nederlandse sector (gemeten naar 
opbrengst in € en FTE) (3) een analyse van de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse sector en 
het identificeren van de mogelijke kansen en belemmeringen (SWOT) op basis van literatuuronderzoek en 
interviews met spelers uit de Nederlandse sector (4) aanbevelingen voor de overheid en sector, naar 
aanleiding van de geïdentificeerde kansen en belemmeringen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van 
de groeipotentie van de sector.

Beperkt Uitgebreid

Beschikbaarheid en kwaliteit
informatie

Voor het vaststellen van de economische bijdrage van de Nederlandse windenergie op zee sector hebben 
wij gebruik gemaakt van:
• Literatuuronderzoek op basis van publieke data, market intelligence en onderzoeksrapporten
• Interviews met bedrijven, instellingen en brancheorganisaties uit de Nederlandse windenergie op zee 

sector
• Interviews met PwC experts
• Modellering
• Analyse en synthese van de bevindingen
Wij hebben op de verzamelde informatie geen analyses gedaan die het karakter dragen van een audit op 
de gehanteerde informatie.

Beperkt Uitgebreid

Opmerkingen Dit rapport is alleen bedoeld voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij accepteren geen 
aansprakelijkheid (ook niet voor nalatigheid) richting enige andere partij dan u of voor enig ander gebruik 
van dit rapport dan waarvoor het bedoeld is. 
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