Verbrugge Terminals

Centre of Expertise Offshore Wind
Energietransitie floreert op land in Zee
De Regio Zeeland heeft een indrukwekkende track record als het gaat om offshore
business. Ook richting de toekomst speelt Zeeland, en in het bĳzonder de haven
van Vlissingen een cruciale rol bĳ de totstandkoming én het in stand houden van
windmolenparken op zee (op Europese schaal!). Bovendien vindt de vergunningverlening
voor windmolenparken op het Nederlands deel van de Noordzee plaats vanuit de
RWS-vestiging in Middelburg.
De leidende rol die Zeeland heeft als offshore-provincie krĳgt een extra impuls door de
gunning van het windpark Borssele I en II aan het Deense energiebedrĳf DONG Energy en de
nog te gunnen windparken III, IV én V als innovatiepark.
Voor de Zeeuwse havens is nu de uitdaging om op offshore-wind gerichte activiteiten
optimaal te faciliteren vanuit de inzet van regionale bedrĳven. Bestaande faciliteiten
worden aangepast en opgeschaald richting offshore wind. De plannen om de buitenhaven
in Vlissingen als “maintenance haven” in te richten zĳn al gereed. Er is voldoende ruimte

aanwezig. Het succesvolle KIC Maintenance procesindustrie staat klaar om offshore wind
interessante cross-over met WOZ te starten. Kennisinstituten zoals NIOZ en Imares kunnen
interessante onderzoeken verrichten. In de nabĳheid is een heliport aanwezig.
Meer werk in de haven betekent ook dat er meer vraag naar vakbekwame specialisten
daarmee ook naar specialistische scholing. Hoe beter het regionale arbeidsaanbod aansluit
op de vraag hoe groter de kans dat activiteiten in Zeeland gaan plaatsvinden.
Het Centre of Expertise Offshore Wind dat HZ (als trekker van 1 van de meest succesvolle
centra of expertise in Nederland) wil realiseren, zorgt ervoor dat offshore wind bedrĳvigheid
kan groeien en floreren doordat het Centre staat voor ontwikkeling en inbreng van kennis
én meer en beter gekwalificeerde arbeidskrachten en dat vanuit praktĳkgericht onderzoek
innovaties op diverse terreinen kan plaatsvinden. Startend vanuit het HBO, maar met sterke
verbindingen naar mbo en wo wordt het Zeeuwse bedrĳfsleven zo bediend met kennis en
arbeid uit de hele kolom van mbo tot wo.

