
Inleiding

Energy Port Zeeland werkt! In de afgelopen maanden 
hebben we laten zien dat de samenwerking binnen 
de driehoek van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
zijn vruchten afwerpt. Het Rijk heeft vertrouwen in de 
Zeeuwse offshore wind sector en beloont dat met een 
investering van 2 miljoen Euro. Consortia die de aan-
leg van de parken Borssele I t/m IV aanleggen geven 
aan gecharmeerd te zijn van de samenwerking en de 
professionaliteit die zij ervaren in Zeeland. 
We horen ook geluiden van bedrijven die door de 
ontmoetingen binnen Energy port Zeeland nieuwe 
opdrachten hebben gekregen. In de komende maan-
den gaan we volop verder met onder ander een fact 
finding trip naar Eneco in IJmuiden. Noteer ook alvast 
het volgende Energy Port Zeeland Event op 5 juli in 
uw agenda.

In deze nieuwsbrief:

• Op 5 juli is er een nieuwe bijeenkomst van het Plat-
form Energy Port gepland. 

• Fact finding trip Eneco IJmuiden op 23 juni 2017.
• Rijk investeert 2 miljoen in Offshore Wind in Zeeland.
• HZ University of Applied Sciences en Scalda slaan de 

handen ineen rondom offshore wind
• Opleiding Wind Technicus gereed. 
• Partners Energy Port Zeeland in de spotlights als 

‘offshore wind innovators’ tijdens de Winddays op 14 
juni 2017. 

 

• Noteer vast in uw agenda 25 oktober 2017 van 15:00 
tot 18:00 uur nieuw event van Energy Port Zeeland 
Dong Energy presenteert geeft een nadere uitleg over 
het proces. 

Op 5 juli is een nieuwe bijeenkomst Platform 
Energy Port Zeeland gepland

Op 5 juli aanstaande is er een nieuwe bijeenkomst voor 
de relaties van het Platform Energy Port Zeeland ge-
pland. Een vertegenwoordiger van Shell en een ande-
re grote speler in deze markt zullen een presentatie 
verzorgen. Platform Energy Port Zeeland verzorgt een 
dynamische presentatie van de huidige ontwikkelingen. 
Zij worden hierin bijgestaan door mensen uit de prak-
tijk. Deze week ontvangt u de uitnodiging.
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Fact finding trip Eneco IJmuiden op 
23 juni 2017

Nederland heeft op dit moment vier windturbineparken 
in de Noordzee.  De twee parken die in eigendom van 
Eneco zijn - Het Prinses Amaliawindpark en windpark 
Eneco Luchterduinen- worden vanuit IJmuiden beheerd. 
Tijdens voorgaande bijeenkomsten van Energy Port 
Zeeland is aangegeven dat er vanuit het bedrijfsleven 
interesse is in een “fact finding missie” naar een be-
staande O&M basis voor offshore windparken, teneinde 
een indruk te krijgen wat voor activiteiten er plaats-
vinden die mogelijk ook in Zeeland kunnen worden 
toegepast voor de parken voor de kust van Zeeland, 
Zuid-Holland en België.  
Het verheugt ons te kunnen mededelen dat wij door 
Eneco zijn uitgenodigd om op hun O&M basis in 
IJmuiden te komen kijken hoe de parken Prinses 
Amalia en Luchterduinen worden beheerd en onder-
houden. Een bezoek aan de vestiging van Vestas maakt 
ook onderdeel uit van het programma. 

Dit bezoek zal plaatsvinden op Vrijdag 23 Juni met een 
bezoek aan Eneco IJmuiden rond 10.30 uur en een pro-
gramma van AYOP (Havenbedrijf Amsterdam) over de 
activiteiten op het gebied van offshore wind in 
Amsterdam- IJmuiden rond 13.00 uur.  

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Gezien het karakter van het bezoek krijgen bij over in-
schrijving de medewerkers van onderhoudsbedrijven 
voorrang.
Zodra wij de aanmeldingen hebben ontvangen kunnen 
wij u op basis van het aantal aanmeldingen nader in-
formeren over het programma en tijdstip en plaats van 
vertrek. Vol is vol.

U kunt zich inschrijven tot 20 juni bij 
energyport@zeeland.nl. 

Rijk investeert 2 miljoen in Offshore Wind in 
Zeeland

De krachtenbundeling binnen Energy Port Zeeland en 
de prestaties die de Zeeuwse bedrijven al geleverd 
hebben in de offshore wind sector zijn bij het minis-
terie van Economische Zaken niet onopgemerkt ge-
bleven! Het Rijk en Zeeland zijn tot overeenstemming 
gekomen over een investeringsprogramma dat voort-
bouwt op het rapport Zeeland in Stroomversnelling. 

Binnen dit programma is 2 miljoen voor Offshore Wind 
gereserveerd met zicht op meer na 2017/2018. Twee 
concrete voorbeelden zijn het Centre of Expertise 
Water & Energy en het MBO DeltaLAB. 
Lees meer https://www.zeeland.nl/actueel/miljoe-
nen-voor-versterking-zeeuwse-economie 

HZ University of Applied Sciences en Scalda 
slaan de handen ineen rondom offshore wind

Het Centre of Expertise Water & Energy van HZ UAS en 
het MBO DeltaLab van Scalda worden in nauwe samen-
hang en samenwerking tussen beide initiatiefnemers 
opgezet. Naar de markt toe vormen HZ UAS en Scalda 
één consortium. Zo ontstaat een sterk Zeeuws cluster 
van beroepsonderwijs dat de focus heeft op ‘water en 
energie’. De markt wordt op alle gevraagde niveaus 
versterkt met menselijk kapitaal en innovatiekracht. 
Met praktijkgericht onderzoek vanuit het hbo landt ken-
nis direct in de markt. Via praktijkopdrachten vanuit het 
mbo wordt deze kennis concreet ingezet. De samen-
werking tussen het beroepsonderwijs en marktpartijen 
wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Momenteel worden daar gesprekken over gevoerd met 
bedrijven van binnen en buiten de regio. Meer weten of 
meedoen? Neem contact op met Nout Nagtegaal 
(Scalda) of Willem den Ouden (HZ UAS, 
tel: 31 6 19 92 13 22, email: wam.den.ouden@hz.nl).



Opleiding Wind Technicus gereed

Scalda ontwikkelt een opleiding Wind Technicus.  
De opleiding bestaat uit verschillende modules zodat 
aangesloten kan worden op het kennis- en ervarings-
niveau van de kandidaat. Daarmee is de opleiding ge-
schikt voor reguliere studenten maar ook voor om- en 
bijscholing. Scalda werkt nauw samen met Wind 
Technicians. Binnen dit bedrijf, dat werknemers werft 
en plaatst, werken partners samen die elkaar ontmoet 
hebben via Energy Port Zeeland. Meer weten? 
Neem contact op met Nout Nagtegaal, telefoonnummer 
0118-558800.

Partners Energy Port Zeeland in de spot-
lights als ‘offshore wind innovators’ tijdens de 
Winddays op 14 juni 2017

De community “Offshore Wind Innovators” is een 
initiatief van InnovatieLink, NWEA en het TKI Wind op 
Zee. Het doel van deze community is om de betrokken-
heid van MKB bij de offshore windsector te vergroten, 
zodat het MKB in deze sector zichtbaarder wordt en 
meer kans maakt op het bedrijfsmatig en innovatief 
bijdragen aan de bouw, het onderhoud en de operatie 
van windparken op zee.   

De community bestaat uit innovatieve MKB-onderne-
mers in de offshore windsector en hun (mogelijke) 
business partners op het gebied van financiering en 
afname van innovatieve producten en diensten.”  
Vanaf 14 juni 2017 is de site van offshore wind innova-
tors operationeel. Indien u alsnog interesse heeft dan 
kunt u zich hiervoor aanmelden. 

Energy Port Zeeland krijgt de mogelijkheid om het 
Zeeuws cluster van offshore wind-professionals bin-
nen deze community in de spotlights te zetten. 
Dat gebeurt op de website en tijdens de lancering van 
de community tijdens de Winddays op 14 juni. Op de 
website staan inmiddels meer dan 20 Zeeuwse MKB 
bedrijven vermeld. Meer weten? Neem contact op met 
Erwin Salemink, Energy Port Zeeland 06 30560169 of 
erwinsalemink@impulszeeland.nl 

Boek vast in uw agenda 

Op 25 oktober organiseren Energy port Zeeland 
en Dong Energy een bijeenkomst over het wind-
park Borssele I en II. Tijdens deze bijeenkomst 
geven Jasper Vis (directeur Nederland en Claus 
BØjle MØller (project directeur) van Dong Energy 
meer inzicht in de werkwijze van Dong Energy bij 
de aanleg van de windparken Borssele I en II. 
Medio september volgt de definitieve uitnodiging.




