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Dit behelst tevens onze betrokkenheid bij 
de aankoop, engineering en installatie 
van de turbines, de subsea kabels en de 
transformatorplatforms. OutSmart regelt 
onder meer de permit to work systemen, 
beschikt over de juiste IT technologie, 
voert het HSE management en 
onderhandelt over onderhoudscontracten, 
logistieke contracten en stroomcontracten. 
Wij zitten echt op de stoel van de 
eigenaar. Hebben in principe exact 
dezelfde doelstelling, namelijk het 
maximaliseren van inkomsten uit 
windactivia. Wij beheren, monitoren  
en inspecteren. En dat doen we 24/7 
volledig in samenspraak met de klant.”   

Offshore heeft OutSmart onder meer  
het Bork West Windpark, Trianel 
Windpark Borkum, Butendiek Windpark, 
en het Gemini Windpark met 150 
windturbines in beheer. On shore beheert 
zij bijvoorbeeld de 86 windturbines van 
het windpark Noordoostpolder. In totaal 
beheert het OutSmart momenteel  
1,8 gigawatt aan opgesteld vermogen.  
Dat komt neer op voldoende stroom  
voor 1,5 miljoen huishoudens tegelijk!   

Partner
In september 2016 verkochten Dennis 
Schiricke, Erwin Coolen en Maarten de 
Keijzer 70% van hun aandelen aan 
Deutsche Windtechnik, de Duitse 
specialist in het onderhoud van 
windturbines. Erwin licht toe: “De reden 
daartoe was eigenlijk dat wij te snel te 
groot werden. Overeenkomstig de trend 
in de business gingen opdrachtgevers 
steeds meer garanties van ons eisen en  
in dat kader achtten Maarten en ik het 
verstandig om een strategische partner  
te zoeken. Praat je bijvoorbeeld over het 
beheer van het Gemini park, dan heb je 

Zeker niet wat renewables en meer 
specifiek offshore wind betreft.”  
De gedreven Erwin Coolen wordt bijna 
lyrisch als hij over de evolutie in offshore 
wind praat, over de uitdagingen die er 
nog zijn en de rol van de Nederlandse 
toeleveringsindustrie. Het is dan ook niet 
vreemd dat zijn voordracht in Amsterdam 
ging over de vaderlandse supply chain. 
“Nederlandse contractors doen het 
behoorlijk goed. Heeft met onze  
cultuur en mentaliteit te maken.  
Het doorlopend zoeken naar oplossingen 
zit in onze genen. Door out-of-the-box  
te denken openbaren zich telkens  
weer verrassende innovaties.”

Beheren
Na acht jaar Vestas plus nog twee 
dienstjaren bij een projectontwikkelaar 
besloot Erwin Coolen in 2006 om als 
zelfstandige consultant verder te gaan. 
Hij wilde startende partijen in de wind 
gaan helpen. Zijn kantoor bestond uit 
een 20 foot container aan de rand van 
het bos op de Veluwe. Zijn eerste klant 
was Bard Offshore. “Ik heb voor Bard een 
supergaaf project mogen uitvoeren maar 
zag al snel in dat het bestaan van een 
éénpitter ook zijn beperkingen heeft.  
Ik wilde meer dan alleen maar 
intermediar zijn. Ik wilde een team 
opbouwen. Met mensen bezig zijn.  
En ik zag daartoe mogelijkheden  
genoeg in de offshore windsector.”  
Erwin Coolen besloot een switch te 
maken van éénpitter naar een 
consultancy naar operations. Met oud 
collega Maarten de Keijzer richtte hij in 
2006 OutSmart BV, waarna al snel ook  
Dennis Schiricke aansloot. OutSmart  
is een bureau met als specialiteit het 
beheren van power production plants. 
On shore en offshore. De belangrijkste 
opdrachtgevers van OutSmart zijn de 
grote energieleveranciers, maar de laatste 
jaren weten ook steeds meer investeerders 
de windspecialist in Velp te vinden voor 
een advies. De grootste groei realiseert 
OutSmart op het gebied van het beheer 
van windparken op zee. Deze parken 
worden 24/7 gemonitord. Dit allemaal 
met als doel om zoveel mogelijk 
rendement voor de klanten uit hun 
investeringen te halen. Coolen:  
“In tien jaar tijd zijn we uitgegroeid  
tot de grootste onafhankelijke beheerder 
van offshore windparken in Europa  
met 55 medewerkers en vestigingen  
in Nederland, Duitsland, Engeland en 
Frankrijk. Oppassen op de turbines van 
derden, dat is wat wij doen. Het liefst 
vanaf scratch. OutSmart helpt bij het 
verkrijgen van de noodzakelijke 
ontwikkelingsvergunningen om vervolgens 
een complete beheerprocedure op  
te zetten en uit te voeren.  

het wel over 2 miljard Euro. Als onderdeel 
van Deutsche Windtechnik is OutSmart 
nu in staat de markt een nog breder  
scala aan diensten aan te bieden. 
Hiermee komt het bedrijf tegemoet  
aan de individuele behoeften en 
interesses van verschillende exploitanten 
en investeerders.” Daarnaast geeft  
deze overname OutSmart ook de 
mogelijkheid om zijn kennis en expertise 
te exporteren. In dit kader kan Offshore 
Visie bekend maken dat het bedrijf  
rond de jaarwisseling een MoU heeft 
ondertekend met een organisatie in 
Taiwan om het beheerconcept ook  
daar te kunnen uitrollen.   

Uitdaging
In goed overleg is Erwin Coolen zelf per 
1 november 2017 opgestapt alsdirecteur 
bij OutSmart. Hij gaat al zijn aandacht 
richten op nieuwe uitdagingen.  
 
“OutSmart staat als een huis. Er werken 
kwalitatief sterke mensen die, samen 
met Deutsche Windtechnik, absoluut  
in staat zijn om het bedrijf optimaal  
te positioneren als een competente  
en financieel sterke partner voor 
projecttenders in ontwikkelings- en 
offshore operations management.  
Ik ben veel meer een man van business 
development. Ik hou van uitdagingen. 
Van het opstarten van new business.  
Ik ben volledig in mijn element als  
ik ondernemend bezig kan zijn.  
Met nieuwe ontwikkelingen. Mijn focus 
was het afgelopen decennium geheel 
gericht op wind. Ik kan nu naast wind 
ook naar andere  duurzame energie-
oplossingen gaan kijken. Ik wil mijn 
kennis, expertise en internationale 
netwerk graag toevoegen aan  
nieuwe en veelbelovende start-ups."

WIND ENERGIE WIND ENERGIE

Ik spreek Erwin tijdens de WindEurope 
Conference & Exhibition in de RAI 
afgelopen november. Als inmiddels 
ervaren en gerespecteerde offshore 
wind specialist behoorde hij tot de 
indrukwekkende lijst van sprekers. 
“Dat Q7-project was één grote 
ontdekkingsreis,” herinnert Erwin zich 
nog maar al te goed. Als ‘groentje’ 
werken op de Noordzee met een diepte 
van 20-25 meter en op een afstand van 
ruim 24 kilometer uit de kust. Hij vond 
het fantastisch om te doen. Het offshore 
windvirus kreeg hem dan ook al heel 
snel te pakken en door learning by doing 
werd zijn liefde voor offshore wind alleen 
maar sterker. De geur van het zoute 
water werd voor hem een soort drug. 
Vier jaar achtereen. “In principe stonden 
wij aan de wieg van een nieuwe industrie. 
Als projectteam zijn we met vallen en 
opstaan enorm veel wijzer geworden. 
We hebben elkaar - landrotten en 
maritieme experts - opgevoed en dat 
is een uiterst inspirerende ervaring 
geweest. Als een stel pioniers hebben 
we toch maar mooi het Prinses 
Amaliawindpark gerealiseerd.
Hartstikke gaaf en het geeft mij 
nog immer een gevoel van trots.” 

Innovatie
Naderhand is gebleken dat er  
destijds best wel productietechnische 
beslissingen genomen zijn die anders 
hadden gekund, maar dat zijn risico’s  
die inherent zijn aan elke première. 
Desalniettemin is er  voor de kust van 
Egmond een heus staaltje Hollands Glorie 
getoond. “En kijk nu eens wat die 

prestatie allemaal teweeg heeft gebracht 
hier in Nederland. Offshore wind is 
uitgegroeid tot een volwassen industrie. 
Voor een groot aantal vaderlandse 
contractors is het de redding geweest om 

de malaise in de olie- en gassector te 
overwinnen. Alle kinderperikelen zijn 
inmiddels overwonnen. Elke dag  
worden er weer nieuwe technologieën 
geïntroduceerd. Innovatie houdt nooit op. 

ERWIN COOLEN, MEDE-OPRICHTER VAN GROOTSTE ONAFHANKELIJKE BEHEERDER VAN OFFSHORE WINDPARKEN

‘Nederlandse contractors 
doen het behoorlijk goed’ 
Offshore wind is serious business! Dat staat voor de 48-jarige Erwin Coolen MBA al vrij lang als een paal boven water. 

Met een elektrotechnische achtergrond stapte hij in 1995 de wereld van windenergie binnen. Hij werd projectleider 

bij windturbinefabrikant Vestas en ging on shore aan de slag. Offshore windparken bestonden in die tijd nog niet. 

Drie jaar lang plantte hij windturbines op het land. Eind jaren negentig kwam hij voor de eerste keer in aanraking 

met het fenomeen offshore wind. Onder aanvoering van E-connection uit Bunnik, moest een consortium, waarin 

ook Vestas zat, 60 turbines in blok Q7 van het Nederlands Continentaal Plat installeren. Realisatie van dit 

allereerste offshore windpark werd een clash tussen eigenzinnige on shore windjongens en stoere offshore mannen. 

Erwin Coolen was één van hen!

Auteur: Han Heilig
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Erwin Coolen: " Offshore wind is uitgegroeid tot een volwassen industrie."

Oppassen op turbines van derden. 

Dat is wat OutSmart doet!



Jonge engineers die meedenken over 
de ontwikkeling van toekomstige 
zaken binnen bedrijven kom je niet of 
nauwelijks tegen. Wij willen dat ‘old 
boys network’ doorbreken. Iedereen is 
welkom. Maar, ik herhaal,  je moet het 
wel leuk vinden om mee te denken.  
Je moet ambitieus zijn en bereid zijn te 
willen investeren in je eigen ontwikkeling. 
Overigens hebben zich na de launch  
van Young IRO op 10 oktober van dit  
jaar reeds ruim 200 jonge professionals 
aangemeld. Mannen en vrouwen. 
Werkzaam bij grote en kleine 
toeleveranciers. Het gaat supersnel en 
illustreert overduidelijk dat er wel degelijk 
behoefte is aan Young IRO. Ons idee 
wordt goed ontvangen. Jongeren, maar 
ook ouderen, geloven in de kracht van 
Young IRO. Dat werkt heel inspirerend.” 

Positief
Hoe denkt het huidige IRO-bestuur 
trouwens over Young IRO? Ondersteunt 
zij deze aanzet tot verandering vanuit de 
jonge garde zelf? Beide dames knikken 
bevestigend. Zij zijn blij met de positieve 
signalen die het huidige bestuur heeft 
afgegeven. Jiska: “Eigenlijk alle 
bestuursleden zien in dat het noodzakelijk 
is om jongeren veel meer bij toekomst 
van de toeleveringsindustrie aan de olie, 

organisatie, dus het is van groot belang 
te blijven werken aan de persoonlijke 
ontwikkeling en effectiviteit van alle 
werknemers. Jong en oud.” Trots blikt 
Amanda naar haar collega. Ze zwijgt, 
maar ik zie haar denken: ‘dat heb je 
prachtig verwoord. Daar is geen  
speld tussen te krijgen.’   

Enthousiast
Om de stilte te verbreken bestel ik nog 
een rondje koffie. Vervolgens licht 
Amanda toe wie zich op persoonlijke titel 
als lid kunnen inschrijven bij Young IRO. 
“In de eerste plaats moet je werkzaam 
zijn bij een bedrijf dat IRO-lid is. Je mag 
niet ouder zijn dan 35 jaar met eventueel 
een dispensatie tot 40. Wij zoeken vooral 
enthousiaste mensen. Het maakt niet uit 
of je een verkoop- of inkoopfunctie hebt, 
finance hebt gestudeerd, ingenieur bent 
of actief bent op het gebied van R&D.  
Als iemand zich persoonlijk verder wil 
ontwikkelen en in contact wilt komen 
met andere jonge professionals of met 
vertegenwoordigers van een oudere 
generatie, dan kan die man of vrouw zich 
aanmelden. Functie maakt dus absoluut 
niet uit. Precies daar zit ook het verschil 
met de ‘oude’ IRO-organisatie. Het zijn 
in de meeste gevallen of directieleden of 
verkopers die het netwerk onderhouden. 

gas en renewable sector te betrekken.  
De heren staan dan ook welgemeend 
open voor ons initiatief. Zij zijn zich ervan 
doordrongen dat er een frisse wind moet 
gaan waaien. Alle lof voor het huidige 
bestuur want zij doet goed werk, maar 
als er straks nieuwe bestuursleden 
moeten worden benoemd, dan zullen  
dat toch jonge mensen moeten zijn  
die beschikken over de juiste 
affiniteit met IRO.”

Afspiegeling
Amanda vervolgt: “In dat kader  
moet een organisatie aantonen over 
zelfreflectie te beschikken. Wil IRO 
belangrijk blijven voor de industrie dan 
moet zij een afspiegeling zijn van haar 
eigen achterban. Dat beeld klopt nu niet 
helemaal omdat er vrijwel geen aanwas 
van nieuwe gezichten is geweest de 
afgelopen jaren. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Daar gaan het oude 
en jonge IRO hard aan werken. Op basis 
van goed en open overleg. Samen staan 
we sterk. Wij achten het heel waardevol 
om hand in hand met de oudere garde  
te werken aan een perspectiefvolle 
toekomst. Zij hebben hun ervaring en  
wij hebben onze eigentijdse visie.” 
Een aantal bestuursleden van Young IRO 
heeft in aanvang  gesprekken gevoerd 

YOUNG IRO YOUNG IRO

Neem de jonge generatie die werkzaam 
is bij één van de 450 leden van IRO en 
zich heel graag wil gaan profileren.  
Ook zij worstelt met de in de introductie 
beschreven problematiek. Ook zij wil 
leren van de feedback en ervaring 
van de oudere generatie. Ook zij wil 
investeren in haar vaardigheden.  
In haar competenties. Maar ook voor  
die offshore 30-minners is het vinden  
van aansluiting bij de gevestigde orde 
geen gemakkelijke opgave. Recent 
hebben zij daarom zelf het heft in eigen 
hand genomen en Young IRO opgericht. 
Absoluut niet om zich uit frustratie af te 
zetten tegen ‘old’ IRO, maar wel om de 
boodschap over te brengen dat door  
een samenwerking tussen verschillende 
generaties er voor alle betrokkenen 
nieuwe kansen ontstaan.

Spontaan
In een gezellige koffiebar bij het Centraal 
Station in Rotterdam sprak redacteur  
Han Heilig met Jiska Bazuin (Vice-
Chairman) en Amanda Mackintosh 
(Member Officer) over het ontstaan  
van Young IRO. Amanda: “Tot op heden 
zijn jongeren binnen IRO altijd in de 
minderheid geweest. Onderling weten zij 
elkaar goed te vinden, maar het mengen 
met de oude garde blijkt niet altijd voor 

iedereen even gemakkelijk. Daarbij  
komt dat ook de aanwas van de groep 
jongeren binnen IRO behoorlijk 
stagneerde. Er kwamen geen nieuwe 
gezichten bij en dat voelde gewoon  
niet lekker. Mede omdat juist nu onze 
industrie jonge mensen zo hard nodig 
heeft. Om dat gevoel de kop in te 
drukken, is een aantal maanden geleden 
heel spontaan en petit comité het idee 
gelanceerd om Young IRO op te richten. 
Niet alleen om de contacten met de 
oudere generatie te realiseren, maar 
vooral ook om veel meer jongeren te 
interesseren voor het fenomeen IRO.  
Als ‘founders’ van Young IRO zijn we 
intensief gaan brainstormen en is een 
bestuur samengesteld. Vervolgens 
hebben wij onze plannen bij het  
bestuur van ‘old’ IRO aangekaart.” 

Kenmerken
Waar zit dan die toegevoegde waarde 
voor zowel jong als oud? Over de rand 
van respectievelijk een kopje cappuccino 
en een espresso kijken Amanda en  
Jiska elkaar even diep in de ogen.  
Ga jij die 65-jarige journalist even haarfijn 
uitleggen hoe het precies zit of zal ik 
het doen? Jiska Bazuin trapt af:  
“Jonge mensen zijn per definitie 
technologiefans. Zij zijn snel, leergierig, 

durven te experimenteren en zijn 
gewend te werken in teams. Veel  
meer dan voorgaande generaties zijn  
wij ook bewust betrokken bij allerlei 
maatschappelijke doelen. Zeker als  
het om de gezondheid van mens  
en milieu gaat. Bovendien zijn wij 
veranderingsgezind en werken graag 
samen met de generatie boven ons om 
aan de doelstellingen van de toekomst  
te kunnen voldoen. Juist omdat die 
generatie een ruim aanbod aan 
kwaliteiten hebben. Wij zijn ons daar 
heel bewust van. Ouderen hebben een 
breed netwerk, mensenkennis, ervaring, 
opgebouwde management skills en 
commercieel inzicht. Daarnaast zijn zij - 
meer dan wij - stressbestendig. Stuk voor 
stuk kenmerken die onmisbaar zijn. Niet 
alleen in het bedrijfsleven maar zeker ook 
binnen een belangenorganisatie zoals IRO. 
Het is toch prachtig als wij jongeren 
worden ondersteund in onze persoonlijke 
groei en talentontwikkeling, terwijl wij 
op onze beurt ouderen beter kunnen 
laten functioneren door ze ‘out of the 
box’ naar vraagstukken te laten kijken, 
problemen interdisciplinair op te pakken 
of door gebruik te maken van moderne 
communicatiemiddelen zoals blogs en 
vlogs. Kennisoverdracht. Daar gaat het 
om. Mensen vormen het hart van elke 

BESTUUR YOUNG IRO RICHT FOCUS OP MORGEN

‘Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst’  

Begrip voor de meerwaarde van jong en oud is 

een belangrijke basis voor een betere onderlinge 

samenwerking. Die uitspraak is een waarheid als 

een koe. Toch is het in onze samenleving geen 

vanzelfsprekendheid dat verschillende generaties 

elkaar ook daadwerkelijk spontaan tegemoet 

treden. Samen compassie ontwikkelen om als 

een hechte gemeenschap de toekomst in te gaan. 

Jammer want het koppelen van jong en oud biedt 

onbegrensde mogelijkheden. Tijdens bijeenkomsten 

klonten gelijkgestemde senioren vaak samen als 

een exclusief old boys network, terwijl jongeren 

met hun toekomstdromen en eigentijdse 

denkbeelden steun zoeken bij elkaar. 
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Jiska Bazuin: “Als er straks nieuwe bestuursleden moeten worden 

benoemd, dan zullen dat toch jonge mensen moeten zijn die beschikken 

over de juiste affiniteit met IRO.”

Amanda Mackintosh: “Voor aansluiting bij Young IRO

 moet je ambitieus zijn en bereid zijn te willen 

investeren in je eigen ontwikkeling.”
Auteur: Han Heilig



met mensen op het IRO- kantoor. Jiska: 
“Daarnaast hebben wij heel veel hulp 
gehad van Jan Willem van de Graaf van 
Seaway Heavy Lifting. Als afgevaardigde 
van het huidige IRO bestuur heeft hij 
ons vanaf het begin met raad en daad 
bijgestaan bij de opzet van Young IRO. 
Hij is onze mentor geweest. En daar 
zijn wij hem uiterst dankbaar voor.” 

Platform
Amanda vervolgt: “We willen van Young 
IRO een bruisende club maken, waarbij 
je op een laagdrempelige manier kan 
deelnemen aan activiteiten die variëren van 
discussieavonden met prominente sprekers 
tot excursies of levendige bijeenkomsten 
waar je onderling ideeën kunt uitwisselen. 
Onze basisgedachte is jongeren een hoog 
niveau platform te bieden voor het leggen 
van onderlinge contacten en het koppelen 
van de senioren aan de junioren. Wij willen 
vriendschappen smeden, elkaar helpen en 
elkaar inspireren. Daarnaast gaan we  
IRO-leden aanmoedigen om jongeren 
die ruimte te geven om elkaar te kunnen 
ontmoeten. Zij moeten zich met elkaar 
kunnen identificeren. Het is goed als 
jongeren niet alleen hun eigen organisatie 
goed kennen maar ook de wereld 
eromheen. De jonge generatie kiest niet 
zozeer voor een bedrijf maar voor een 
industrie waarin ze graag willen werken. 
Dat is een bewuste keuze. Zij vinden het 
interessant om uitdagingen aan te gaan  
en een breed internationaal netwerk op  
te zetten. Om op een redelijk informele 
wijze mensen van verschillende  
disciplines te ontmoeten.”  

Digitalisering
De boodschap van de dames is duidelijk. 
Bedrijven moeten, veel meer dan 
voorheen, de bereidheid tonen om 
junioren aan de hand van senioren naar 
intelligence events te sturen. Bijvoorbeeld 
over duurzame energie. Jonge honden 
slapende houden, levert niets op.  
Zij moeten juist gemotiveerd worden. 
Ze moeten de mogelijkheid krijgen hun 
geest te verrijken. Daarbij kan oud straks 
jong coachen. Of wellicht zelfs andersom. 
Het is een beetje de wereld op zijn kop 
zetten maar het is absoluut een feit dat op 
bepaalde vlakken jongeren nu eenmaal 
een voorsprong hebben. Lees beter zijn. 
Denk hierbij aan het gebruik van social 
media of het communiceren via een 
what’s app groep. Jongeren zijn digital 
natives en communiceren nu eenmaal 
graag via een beeldschermpje. Lekker 
toegankelijk, makkelijk en er kan direct 
geschakeld worden. Voor hen is 
digitalisering heel  normaal en zij beseffen 
beter dan wie ook dat die digitalisering 
een essentieel onderdeel zal zijn van  
de industrie van morgen. 

In het persbericht bij de lancering van 
Young IRO staat het woord future 
proof. Wanneer ben je future proof?  
Amanda tot slot: “Toen Jiska en ik 
de olie en gas industrie instapten 
was het voor beiden niet een bewuste 
keuze. Wij zijn er ingerold en waren, 
toen we begonnen, echt niet bezig 
met de toekomst van deze industrie. 
Iemand die nu instapt vraagt zich 
wel degelijk af of hij of zij de juiste 
keuze neemt. Wil ik wel verbonden 
zijn met een industrie waarvan het 
imago niet alleen maar positief is? 
Hoe duurzaam is die industrie eigenlijk? 
Wat de offshore industrie nodig heeft 
zijn mensen die het, met het oog op 
de energietransitie, uitdagend vinden 
om te veranderen, om te innoveren 
en vooral om samen te werken. 
De focus ligt allang niet meer alleen 
op olie en gas. Bijna negentig procent 
van alle IRO-leden levert tegenwoordig 
ook aan de windsector. Elke dag 
brengt weer een interessante 
uitdaging. Zeker op dit moment is 
de offshore industrie zeer dynamisch. 
Zij is misschien niet direct romantisch, 
maar wel degelijk aantrekkelijk!” 
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LID WORDEN

Ben je jonger dan 35 jaar, leergierig en bereid 
kennis en ervaring te delen en werk je bij één 
van de 450 IRO-leden, dan is inschrijven bij 
young@iro.nl geen enkel probleem. 
 
Vermeld je naam, functie, bedrijfsnaam, 
geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) 
telefoonnummer. Registratie is gratis en  
je wordt op de hoogte gehouden  
van evenementen en activiteiten van  
IRO en YOUNG IRO.

HET BESTUUR

De zeven bestuursleden van Young IRO zijn:

Bernard Alblas (Chairman), IHC Services

Jiska Bazuin (Vice-Chairman), Pronomar 

Jeanine van der Zon (Event Officer), Van Oord  

Laurens van Gelder (Sponsor Officer), Damen AKF  

Sander Castel (Finance Officer), CargoFlexx  

Jan Boer (Communication Officer), Breman Machinery  

Amanda Mackintosh (Member Officer), Bayards

De launch van Young IRO vond plaats op 10 oktober 2017. 

YOUNG IRO



De verwachte reductie kent echter een 
ruime onzekerheidsmarge van 19 tot 27 
procent. Deze bestaat voor een deel 
uit de onzekerheid over de inzet van 
conventionele elektriciteitscentrales. 
Die inzet hangt mede af van onzekere 
ontwikkelingen in de elektriciteitsopwekking 
in onze buurlanden. In 2030 is de 
verwachte nationale uitstoot van 
broeikasgassen 31 procent lager dan 
1990, met een onzekerheidsmarge van 
19 tot 38 procent. De forse daling op 
de langere termijn veronderstelt ook 
dat de huidige SDE+ vanaf 2020 wordt 
voortgezet.

Energiebesparing 
Het energiebesparingseffect in 2020, 
door de maatregelen uit het 
Energieakkoord, komt uit op 75 
petajoule. Daarmee wordt het doel 
van 100 petajoule zeer waarschijnlijk 
niet gehaald. Nieuwe maatregelen voor 
de energie-intensieve industrie, 
huishoudens en de sociale huursector 
leveren naar verwachting een extra 
besparing op van 22 petajoule. 
De besparing uit sommige andere 
maatregelen van het Energieakkoord 
is echter met 15 petajoule naar beneden 
bijgesteld. Daardoor ligt de totale 

Dit zijn de belangrijkste conclusies en 
observaties uit de nieuwe Nationale 
Energieverkenning (NEV). Dit rapport, 
opgesteld door ECN, Planbureau voor 
de Leefomgeving en het CBS, geeft 
jaarlijks de feitenbasis voor de politieke 
besluitvorming en het maatschappelijk 
debat in Nederland over energie en 
klimaat. Zo kan de NEV dit jaar gebruikt 
worden bij de uitwerking van het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte III. 
Naast aandacht voor de belangrijkste 
energie- en klimaatdoelen gaat deze NEV 
in op nieuw energiebesparingsbeleid in 
de gebouwde omgeving en de industrie 
en is een begin gemaakt met het in 
beeld brengen van ontwikkelingen 
bij decentrale overheden. Verder is 
de ontwikkeling van de Nederlandse 
elektriciteitssector bekeken in het licht 
van verschillende scenario’s voor de 
ontwikkelingen buiten Nederland. 
Deze illustreren de grote onzekerheden 
waarmee de ramingen in algemene 
zin gepaard gaan.

Sterke groei 
Het aandeel hernieuwbare energie groeit 
volgens de verkenning van 6 procent in 
2016 naar 12,4 procent in 2020 en 16,7 
procent in 2023 (respectievelijk 13,0 
procent en 17,3 procent conform 
rekenmethode ‘werkelijke productie’). 
Het doel van 14 procent voor 2020 wordt 
daarmee niet gehaald, maar het doel van 
16 procent voor 2023 wel. Voor 2020 
zijn er ten opzichte van de vorige NEV 
mee- en tegenvallers. Zo verwachten de 
opstellers onder meer een voorspoediger 
groei van zonnestroom tegen een wat 
lagere productie van windenergie. Tot 
2030 kan het aandeel hernieuwbare 
energie toenemen tot circa 24 procent. 
Dat veronderstelt wel dat de huidige 
stimulering van hernieuwbare energie 
(SDE+) vanaf 2020 wordt voortgezet. 

Helft 
De verkenning laat zien dat de groei in 
hernieuwbare elektriciteit snel gaat. 
Deze kan in 2025 al ongeveer de helft 
uitmaken van de totale Nederlandse 
elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs 
ongeveer twee-derde. Ook hier wordt 
verondersteld dat de huidige stimulering 
van hernieuwbare energie (SDE+) vanaf 
2020 wordt voortgezet. De groei in 
hernieuwbare warmte en duurzame 
(bio)brandstoffen gaat veel langzamer.

Daling uitstoot 
De verwachte reductie van de uitstoot 
van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 
komt net als de vorige NEV uit op 23 
procent. Dit is niet genoeg om te 
voldoen aan het rechterlijke vonnis 
van 25 procent in de Urgenda-zaak. 

besparing per saldo 7 petajoule hoger 
dan in de NEV 2016.

Netto-exporteur elektriciteit
Door de inperking van de aardgaswinning 
zal Nederland naar verwachting rond 
2025 een netto-importeur van aardgas 
worden. Net als in de vorige NEV blijft 
de verwachting dat Nederland ergens 
tussen 2020 en 2025 netto elektriciteit 
gaat exporteren.

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid uit duurzame 
energieactiviteiten is tussen 2014 en 
2016 gestegen van 46 naar 52 duizend 
arbeidsjaren en neemt naar verwachting 
toe tot ongeveer 64 duizend arbeidsjaren 
in 2020. Deze groei komt vooral door 
nieuwe investeringen in hernieuwbare 
energie en energiebesparing. 
De werkgelegenheid uit niet-duurzame 
(conventionele) energieactiviteiten 
daarentegen neemt naar verwachting 
af van 73 duizend arbeidsjaren in 2016 
tot ongeveer 62 duizend arbeidsjaren 
in 2020. De toename van de 
werkgelegenheid in duurzame energie 
gerelateerde activiteiten compenseert 
richting 2020 dus ongeveer de krimp 
bij niet-duurzame activiteiten.

DUURZAME ENERGIE DUURZAME ENERGIE

NIEUW RAPPORT PRESENTEERT NEDERLANDSE VORDERINGEN IN DUURZAME ENERGIE EN KLIMAAT

Energietransitie uit 
startblokken, maar nog 
veel horden te nemen

De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt 

toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. 

De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe. Op decentraal niveau werken gemeenten 

en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin 

weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. 

Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen 

zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en 

naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.
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De verwachte reductie van broeikasgassen kent echter een ruime onzekerheidsmarge.

Tussen 2020 en 2025 gaat Nederland 

netto elektriciteit exporteren.



work, it was crucial to ensure that any 
maintenance required to the gangway 
system was minimized and this was 
reflected in the design. Various extreme 
weather technologies were employed in 
the design of the Icemann, making it 
the most high performance gangway 
system that has ever been built from an 
operations and conditions point of view.”

Test
Before leaving Ampelmann’s 
manufacturing facility in Delft, the 
Icemann was successfully tested 
offshore in the North Sea. 
The system successfully 
compensated its first 

The N-type gangway, nicknamed 
‘Icemann’ has been installed on the 
‘Stepan Makarov’, a new ice-class 
platform standby vessel built for the 
Sakhalin-2 project under a 20-year 
charter between Sakhalin Energy and 
vessel operator, Sovcomflot. It is the 
first standby vessel in the world to use 
such a gangway for operations in 
severe ice states and temperatures.

Safe
“The Icemann was born in response to 
a growing demand for safe and effective 
transfer equipment in frontier regions,” 
said Arnoud van Leer, senior motion 
control engineer with Ampelmann. 
“It is purpose-built to service remote 
and extreme cold climate oil and gas 
operations in areas such as non-Arctic 
Russia, Norway and Canada, as well 
as regions of the Caspian Sea. 
We worked closely with Sakhalin Energy 
over a period of two years to tailor the 
system to the unique requirements of 
the project. Given the remoteness of the 

waves while company operators 
evaluated the performance of the system. 
Following completion of the trials, the 
‘Stepan Makarov’ arrived in Rotterdam 
for the system mobilization, which was 
completed in a matter of days.

Non-winterized
In addition, Sakhalin Energy will charter  
a standard, non-winterized version of  
the motion compensated gangway for 
five years, to be installed on a second  
ice breaking support vessel, the ‘Fedor 
Ushakov’, and to support the personnel   
                         transfer requirements  
                                  during the summer   
                                             period.

GANGWAY SYSTEM GANGWAY SYSTEM

INSTALLED ON ICE-CLASS PLATFORM STANDBY VESSEL

Icemann reaches 
10,000 safe transfers
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The Icemann gangway system has 

reached a milestone 10,000 transfers 

since its arrival in Eastern Russia to 

transfer personnel working on offshore 

platforms under the Sakhalin-2 project. 

Developed by Ampelmann it is currently 

the only gangway system of its kind 

able to operate in remote and 

extreme cold climate.
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NEW DESIGN 

The unit is equipped with a high 
efficiency Plug & Abandonment (P&A) 
package able to perform well intervention/
workover, drilling operations and 
performing activities simultaneous  
on multiple wells. 

The unit is further equipped with a large 
accommodation and 2 x 1200MT cranes, 
which supports in removing the majority 
of platforms in the Southern North Sea 
or other areas in the world with water 
depths up to 80 meters. 

Transport
In addition, with this unit OOS Energy is 
able to transport and offload removed 

structures without the support of other 
vessels or heavy lift equipment. Its design 
and lifting capability provides an immense 
efficiency that can also be used in the 
offshore wind energy sector for installation 
of mono piles, jackets and turbines.

During the design OOS Energy, in 
cooperation with the vessel designer, 
ensured that for all operations the 
capability of the unit is maximized  
while keeping the size within limits.

SIMOPS
“The strength of our concept is SIMOPS 
(simultaneous operations); combining 
P&A with heavy lift operations up to 

2,400T without the need of a marine 
spread or mobilizing multiple vessels is  
in our view a cost reducing exercise.  
The MAU will be available to all parties 
involved within the P&A/decommissioning 
and wind installation market.  
Discussions are well underway  
with potential clients recognizing the 
efficiency of this unit,” says Léon 
Overdulve, CEO of OOS International.

OOS Energy is actively working on 
finalizing the equipment packages and  
in final discussions with shipyards for  
the construction of two units with  
an expected availability in Q4-2020  
and Q1-2021.

OOS ENERGY REVEALS GAME-CHANGING MULTI ACTIVITY UNIT

OOS Energy has revealed 
its game-changing vessel
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The Multi Activity Unit (MAU) is a newly designed self-propelled, dynamically positioned jack-up capable

of performing a wide range of services. The first unit is to be named ‘Luctor et Emergo’.

SVANEN COMPLETES WORK 

Van Oord’s heavy lift installation vessel Svanen successfully completed the installation 
of 60 monopiles at the Arkona offshore wind project, making the first contours of 
the 385 MW wind farm in the German Baltic Sea visible.E.ON awarded Van Oord 
the contract for the transport and installation of the monopiles and transition pieces. 
Currently, Van Oord is installing the transition pieces. The Arkona offshore wind farm 
is expected to be fully commissioned in 2019, and it will be able to supply renewable 
energy to 400,000 households. Besides E.ON, the energy company Statoil also has 
a 50-percent stake in the project and has been involved from the start.

Arkona Windpark.

TURBINE TRANSPORTATION 
AND INSTALLATION

GeoSea has been awarded a contract 
for the transportation and installation 
of wind turbine generators for the 
Triton Knoll Offshore Wind Farm in the 
UK. The Belgian company will install 
90 MHI Vestas 9.5 MW wind turbine 
generators at the 860 MW wind farm 
located at the UK east coast. GeoSea 
would be due to start work in Q1 
2021. Its contract includes the design 
and manufacture of the sea-fastening 
and tagline systems, and the 
transportation and installation of all 
90 of the 164 metre diameter turbines.

SECOND WALK-TO-WORK VESSEL 

Wagenborg Offshore has been awarded a 6-year contract by NAM and Shell UK for the provision of a second walk-to-work vessel. 
NAM and Shell UK work together in combined business unit on the gas production on the Southern North Sea. The vessel will 
support its offshore operations. This long-term contract was signed November 13. The so-called ‘Walk-to-Work Emergency 
Response and Rescue Vessel’ (W2W ERRV) will operate as a standby and support vessel for inspection and maintenance of the 
unmanned platforms in both Dutch and British waters. 

For the provision of the W2W ERRV vessel to NAM and Shell UK, Wagenborg and Ulstein have signed an agreement for the delivery 
of a standard ‘PX121 Platform Supply Vessel’ (PSV). Built according the Ulstein Accommodation Standard, the PX121 has gained 
excellent feedback from the offshore industry due to a favourable combination of fuel-efficiency and load capacity. The PX121 is 
particularly suited for a conversion to other types of services, such as walk-to-work or Emergency Response and Rescue, without 
comprising her outstanding Dynamic Positioning performance. 

On the Dutch shipyard Royal Niestern Sander in Delfzijl, 
approximately 80 employees will be working on the conversion 
of the PX121 from a PSV into a W2W ERRV vessel. The PX121 
will be equipped  with an additional accommodation module, 
motion compensated gangway and motion compensated 
crane to comply the requirements of NAM-Shell. The vessel 
will be converted in 16 weeks by Royal Niestern Sander and 
is expected to be delivered to Wagenborg Offshore March 
2018. The vessel will start operations in Q1 2018. 

Second walk-to-work vessel for Wagenborg.

VESTAS OPENT LOCATIE 
IN VLISSINGEN

De Deense windmolenmaker Vestas gaat 
een productielocatie openen bij de haven 
van Vlissingen. Het bedrijf heeft een 
overeenkomst getekend voor het gebruik 
van twintig hectare grond waarop  
het bedrijf uiteindelijk de prefabricatie 
van windmolens gaat organiseren.  
Vestas gaat vanaf de Zeeuwse haven 
windmolens leveren aan offshoreparken 
voor kust van België. Ook een drietal 
andere windparken op zee wordt naar 
verwachting vanuit Vlissingen gebouwd.

CHARTERS VOS VESSELS 

VOS Patience and VOS Partner recently commenced a charter for TechnipFMC. 
The two platform-supply vessels (PSV) were delivered in Malta and will support 
TechnipFMC, supplying pipelines and subsea materials to TechnipFMC’s construction 
assets offshore in the Mediterranean. Both units will operate in the Mediterranean 
for two, non-consecutive phases in 2017 and 2018.



BEURZEN

Tijdens de afgelopen editie mocht MOCE 
ruim 3.500 bezoekers ontvangen. De 
meeste van hen hebben een technische 
of nautische achtergrond, maar steeds 
meer bezoekers met een economische, 
logistieke en bedrijfskundige achtergrond 
weten MOCE inmiddels ook te vinden. 
Dankzij de gerichte communicatie bereikt 
MOCE namelijk ook deze groep 
gekwalificeerde professionals.

Inhoudelijk programma
Parallel aan het beursprogramma met 
uitgebreide beursvloer wordt een 
inhoudelijk programma aangeboden 
waarin relevante thema’s worden 
uitgelicht. Thema’s als ontwikkelingen  
op de arbeidsmarkt, herscholing en de 
transitie in de energiemarkt maken een 
bezoek aan MOCE ook interessant voor 
een ieder die niet direct op zoek is naar 
een nieuwe uitdaging. Op Community 
Square vindt een aantal live ON-AIR 
talkshows plaats waarbij het publiek 
wordt betrokken in de discussie.

Er zijn diverse mogelijkheden om 
als partner van MOCE de openstaande 
vacatures en uw bedrijf verder uit te 
lichten.  Door bijvoorbeeld een case 
study aan te bieden, presenteert 
u een actueel of fictief probleem 
dat door een geselecteerde 
groep MOCE bezoekers moet 
worden opgelost. 

Invite & Meet
Iedere partner van MOCE krijgt de 
mogelijkheid om voorafgaand aan  
het evenement gericht uitnodigingen  
te versturen naar werkzoekenden 
met een profiel in de CV-database 
van de MaritiemeVacaturebank.nl 
voor een ontmoeting op MOCE.  
 
Dagelijks melden zich nieuwe 
gekwalificeerde werkzoekenden  
aan op MaritiemeVacaturebank.nl  
en in aanloop naar MOCE zullen 
de bezoekers verder aangespoord  
worden hun cv te uploaden.

DEELNEMEN AAN MOCE 2018

Gerichte communicatie 
zorgt voor breed publiek
Op 28 maart 2018 vindt alweer de twaalfde editie van het Maritime & Offshore Career Event plaats. Met een snel 

aantrekkende arbeidsmarkt en krapte in technisch personeel is het van belang de maritieme, offshore en energie 

sector als aantrekkelijke arbeidsmarkt te blijven presenteren. Enerzijds naar een breed publiek en anderzijds 

ook ten opzichte van sectoren die dezelfde doelgroepen aan zich proberen te binden. 
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NEW ORDER

OOS has revealed the OOS Zeelandia 
during the EU-China Blue Industry 
Cooperation Forum on December 8th in 
Shenzhen, but confirms it has already 
signed the MOU with CMIH back in July 
of this year. The basic design is already in 
progress. By signing this agreement, both 
parties have confirmed their commitment 
to establish and maintain a strategic 

partnership based on the engineering 
and construction phase for this 
unexcelled new vessel. OOS International 
attaches great importance to innovation 
and quality of its fleet.

The platform will be equipped with two 
cranes with an impressive lifting capacity 
of 12,000T per crane, the aft crane is 

fitted with a 360 degrees rotating DP 
work bridge where DPO’s and crane 
drivers are located next to each other, 
an enormous open deck space for 
positioning and transport of heavy 
modules, an unprecedented 112 meters 
between the cranes and a large hotel 
capacity integrated in the deck box. 
Furthermore, this state-of-the-art 
dynamically positioned ICE Class 1B LNG 
vessel can reach a high transit speed 
up to 15.4 knots and has a low fuel 
consumption due to its ship shaped 
asymmetric design.

OOS INTERNATIONAL SIGNS MOU 

Largest crane 
vessel in the world

2018OFFSHORE VISIE 
wenst al haar lezers een goed

OOS International has signed a Memorandum 

of Understanding with China Merchants 

Industry Holdings for the basic design and 

construction of the largest SSCV in the world, 

the ‘OOS Zeelandia’.

OOS Zeelandia.
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HI-TECH SERVICE VESSEL FOR BELGIAN OFFSHORE WIND FARMS 

Offshore wind continues its growing industrialisation in Belgium as MHI Vestas 
Offshore Wind and Esvagt early December announced the inauguration of the 
market’s newest state-of-the-art service vessel. The vessel, christened as ‘Esvagt 
Mercator’, will support 50 turbines at Nobelwind, Belgium’s newest offshore wind 
park, and 55 turbines at Belwind 1. 

The 10-year lease agreement deepens the relationship between the two companies 
in the region and will provide the latest in service operation vessel technology. 
The brand new, 58 metre ship, outfitted with the latest energy and fuel optimization 
technology, will operate from the Port of Oostende. It will be a home for 36 people 
for up to two weeks at sea. The ship is equipped with three safe transfer boats 
designed for safe and efficient transfer of personnel from the ‘Esvagt Mercator’ 
to the turbine. MHI Vestas has an operations and maintenance base in Oostende 
with 65 people in permanent employment.

The ‘Esvagt Mercator’.

ALL IN ONE SURVIVAL SUIT SOLUTION 

To provide his customers the best equipment to do their operations as safe as 
possible Biardo puts together a complete package to meet the highest safety 
standards offshore.

The Dolphin working survival suit has a SOLAS-approval and is the perfect light 
weight working survival suit. This completely new survival suit is made of new HP-
Superlight breathable outer fabric. The parts on knees, arms and seat are reinforced. 
The neck and wrist seals are made of fire retardant neoprene. The ergonomic 
advantages of this suit, such as big pockets, socks, hood, gloves and elastic in the 
back, make this suit lightweight, comfortable and easy to wear. These qualities 
make the Dolphin the perfect lightweight SOLAS approved working survival suit.

The BIARDO 300N SOLAS lifejacket can be used for all purposes. It is comfortable 
to wear and easy to use. This lifejacket has an automatic and manual inflation 
system. When the water sensitive cartridge comes in contact with water it activates 
the automatic CO2 gas inflation mechanism. The BIARDO 300N provides a minimum 
of 275 Newton when fully inflated and makes it suitable for user of 43KG upwards. 
As optional accessories a Personal Locator Beacon can be fitted to the lifejacket as 
follow up system for faster recovery during a man over board situation. 

The W470 MOB AIS is an extremely small and light personal safety device. Working 
on VHF maritime band as MOB AIS and Homing VHF 121.5 MHz, complete with 
GPS positioning. This Personal locator beacon with AIS can be worn around the 
neck by its flexible silicone rubber covered antenna or it can be fitted directly into 
the lifejacket or lifeboat.

COOPERATION AGREEMENT  

OOS International confirmed that it 
has signed a cooperation agreement 
with GSP Offshore. The intention is 
to establish a long-term strategic 
partnership to jointly pursue large 
international offshore projects mainly 
within the Russian region.

OOS International and GSP have 
identified that their complementary 
areas of expertise may be combined 
to enable a more efficient way of 
delivering projects. Both parties wish 
to establish a collaborative working 
relationship, with the shared purpose 
to deliver a number of key prospects 
together for various clients.

HORNSEA ONE  
SUBSTATION DEAL

Saipem has been awarded a contract 
to install the substations for Dong 
Energy’s Hornsea Project One offshore 
windfarm. Offshore installation is 
scheduled for Q2/Q3 2018. Saipem 
is expected to utilise its heavy lift vessel 
‘Saipem 7000’ for the job. Saipem is 
a relative newcomer to offshore wind 
industry, but recently completed a 
contract for lifting and mating 
operations for the Hywind Scotland 
floating offshore windfarm.

OFFSHORE GRID CONNECTION AGREEMENT 

TSO TenneT and wind farm developer Blauwwind have signed the grid connection 
agreement for the wind farms Borssele III and IV off the coast of the Dutch 
province Zeeland. Blauwwind is a the consortium of Shell, Van Oord, Eneco  
and Mitsubishi/DGE.

The signed agreements relate to the realization, connection, and transmission of 
power of Blauwwind's wind farm that will be developed in the Borssele wind area 
with TenneT’s Borssele Beta platform and are the second under the new Dutch tender 
system. In December 2016 Blauwwind won the public tender by the government 
for sites 3 and 4 in Borssele of in total 680 MW. 

The legal task of TenneT is developing and managing the offshore electricity grid. 
In order to do this as efficient as possible, TenneT has developed new standards for 
the offshore grid between 2014 and 2016, in cooperation with the stakeholders 
within the offshore wind industry. During the consultation sessions with wind park 
developers a number of technical and legal topics were discussed. The results formed 
the basis for offshore model agreements. Through this process liabilities etc. were 
agreed during the construction phase, and as well as technical issues such as 
descriptions of the connection, technical standards, and conformity requirements.
The grid connection Borssele consists of two platforms, both with a capacity of 
700 MW. These will be operational in respectably 2019 and 2020. 

FOUR DAMEN ASD 3212 TUGS

Towage and marine services company Smit Lamnalco has ordered four Damen ASD 
3212 tugs - all for delivery next year. Smit Lamnalco CEO Mauro Fernando Sales said: 
“We decided to invest in four new Damen ASD tugs following the recent award of 
two important contracts – one in Australia and the other in Oman. The move to 
acquire more Damen vessels is in line with our mission to standardise our fleet and 
to provide high quality, reliable vessels, which is particularly important given the 
challenging environments our vessels often operate in.”

Two of the new Damen ASD 3212 tugs will head for the mining town of Weipa in 
Queensland, Australia in the third quarter of 2018, where they will be deployed on 
a Rio Tinto project. 

In Oman, the two Damen ASD 3212 tugs will work at a terminal operated by the 
Oman India Fertiliser Company S.A.O.C (OMIFCO) in the Port of Sur. These tugs are 
due to be delivered in June 2018 and will be operated by the joint venture Bahwan 
Lamnalco Company (BLC).

4x ASD 3212 for Smit Lamnalco.

PREFERRED BIDDER 
AGREEMENT 

VBMS has signed a Preferred Bidder 
Agreement for the supply and 
installation of the inter-array cables 
for Moray Offshore Windfarm East 
(MOWE) in the UK. MOWE is a joint 
venture company owned by EDP 
Renewables (77%) and ENGIE 
(23%). The contract award is subject 
to financial close which is expected 
to take place in the second half 
of 2018.

The project scope includes the 
supply, installation and burial, 
as well as termination and testing 
of approximately one hundred 
66kV inter-array cables. The project 
execution will commence at the 
start of next decade.

MORAY EAST  
SELECTS GEOSEA 

GeoSea has signed an agreement for 
the Engineering, Procurement, 
Construction and Installation (EPCI) 
of 100 wind turbine foundations and 
3 offshore substation platform 
foundations, and the transport and 
installation of 3 offshore substation 
platforms. The contract award is 
subject to financial close which is 
expected to take place in the second 
half of 2018.

STEEL CUTTING CEREMONY 

Huisman organised a steel cutting 
ceremony together with CMHI and 
OOS International for their new 
4×2,200mt Offshore Mast Cranes 
at the Huisman production facility 
in China. The cranes will be installed 
on two vessels for OOS International, 
which are currently being built by 
CMHI Jiangsu shipyard. 

These Offshore Mast Cranes are 
capable to lift 2,200mt per crane 
and up to 4,400mt when operating 
in tandem lift mode. They are also able 
to perform subsea lifting down to 
3,300m water depth. All cranes will 
be equipped with active heave 
compensation systems.

NEW CEO KENZ FIGEE 

Jan Pieter Klaver is appointed  
CEO for the Kenz Figee Group. 

MeeMaken BV, the participation 
company and investment fund of 
Roderik van Seumeren and Natasja 
Sesink and since 2016 owner of 
Dutch offshore crane supplier Kenz 
Figee Group, has appointed Jan Pieter 
Klaver as new CEO, who will lead the 
company to the next stage.

Jan Pieter served at Heerema for 
26 years in a variety of positions, 
amongst others at the former 
Norwegian yard of Heerema and 
at Dockwise. In 2004 he joined the 
board of the Heerema Fabrication 
Group and in 2009 he joined 
Heerema Marine Contractors, 
first as COO and from 2010 
until June 2017 as CEO.



De afdeling ‘offshore techniek’ van het 
KIVI is ook nauw betrokken bij het 
onderwijs en heeft prijzen beschikbaar 
gesteld voor het beste afstudeerverslag.”

“Decomplexing / decomissioning / 
remote operating / unmanned 
platforms, het zijn allerlei 
ontwikkelingen die zorgen dat er  
minder mensen nodig zijn in de 
offshore. Werken voor offshore vindt 
steeds vaker aan wal plaats.Mechatronica, 
automation, de inzet van nieuwe 
technologieën zoals augmented reality, 
de inzet van drones bij inspecties, 
remote control operating. Al dit soort 
nieuwe technologieën trekken nog 
steeds voldoende HBO studenten  
aan. Geen nieuw type student. 
Werktuigbouwers en  elektrotechnici 
vormen nog steeds de grootste groep 
deelnemers aan de minors Offshore.”

Wat zijn belangrijke wijzigingen voor 
de benodigde competenties om voor 
de offshore-industrie te werken? 
Collette: “Er ligt meer accent op 
Mechatronica. Maar ook wordt er 
meer aandacht besteed aan een betere 
samenwerking met andere disciplines. 

opleidingen in Nederland is de heer 
Joannes Collette, die tot voor kort als 
lector Industrial Automation verbonden 
was aan Avans Hogeschool in Den Bosch 
en organisator is van het jaarlijkse HBO 
Offshore Symposium, dat recentelijk op  
9 November 2017 gehouden werd op  
de RDM Campus te Rotterdam.

Collette heeft een statement over de 
energiestransitie die enorm van invloed  
is op de veranderingen in de opleidingen 
en werkgelegenheid in de Nederlandse 
Offshore-Industrie. Zijn statement luidt 
als volgt:  

‘De energie transitie is waarschijnlijk  
een van de grootste technische en 
maatschappelijke uitdagingen sinds  
de industriële revolutie. Wij staan nog 
helemaal aan het begin. Veel is nog 
onduidelijk. Er zijn allerlei ontwikkelingen 
die allemaal hun eigen learning curve 
hebben. Denk aan van wind- en  
zonne-energie. Hoe gaat de verdere 
ontwikkeling van batterijen, waterstof  
of opslag ammoniak? Het succes  
van al deze en nu nog onbekende 
ontwikkelingen bepaalt hoe straks  
onze energiehuishouding er uit zal zien.  
Voor al deze ontwikkelingen zijn 
technische experts nodig, maar zeker  
ook veel jonge mensen met frisse ideeën. 
Pak als jonge technicus je kans: ga heel 
spannend en uitdagend werk doen en 
lever je bijdrage aan een betere wereld.’ 

Wat voor invloed heeft de 
energietransitie op het curriculum van 
de Offshore opleidingen bij Avans? 
Collette: “Het accent van deze 
opleidingen ligt meer en meer op 
engineering, gericht op de 
energietransitie, dus meer gericht  
op bijvoorbeeld de offshore windenergie 
en niet meer zozeer op olie en gas. 
Er is qua techniek een versmelting  
waar te nemen van mechatronica  
en de offshore. Het aantal studenten is 
constant met een groei naar projecten  
op het gebied van renewables.”

Hoe betrokken is het bedrijfsleven  
bij de opleidingen? 
Collette: “De deelname van het 
bedrijfsleven is onverminderd hoog. 
Bedrijven als Allseas, Boskalis,  
Heerema, dit zijn natuurlijk gigantische 
opleidingsinstituten op zich en deze 
bedrijven maken zelf graag gebruik van 
het fenoneem ‘campus recruitment’: 
het in dienst nemen van die studenten 
zich als ‘high potential’ onderscheiden 
van hun mede studiegenoten. Ook 
de IRO is als branchevereniging van 
toeleveranciers voor de offshore industrie 
nog steeds betrokken bij het onderwijs 
en sponsort verschillende initiatieven. 

Een belangrijke competentie is 
creativiteit. Studenten worden erop 
getraind om ‘out of the box’ te denken.”

Vind je dat er van overheidswege 
voldoende wordt gedaan om beta 
onderwijs te promoten, bijv. door 
het Platform Beta Techniek? 
Collette: “Daar heb ik niet echt een 
oordeel over maar het kan altijd beter.”

Mijn conclusie is dat het kiezen voor een 
technische opleiding en daarmee een 
baan in de offshore nog steeds een 
goede keuze is. De vele studenten die 
ik in mijn IRO / Nogepa tijd heb leren 
kennen en ben blijven volgen zijn 
allemaal goed terecht gekomen en 
hebben allen een baan die ze leuk 
vinden. Kiezen voor een baan in het 
‘Maritieme Cluster’ is kiezen voor een 
toekomst die volop in ontwikkeling is 
en voor verrassend mooie projecten zorgt 
waar creativiteit, passie, zelfstandigheid 
en doorzettingsvermogen belangrijke 
competenties zijn als succesfactor. 

Paul Meester
Arbeid- en opleidingsdeskundige 
voor de olie- en gas industrie.

ARBEIDSMARKT ARBEIDSMARKT

In 2007 heeft Avans docent Robert Plat 
in opdracht van de IRO en Nogepa 
onderzoek verricht naar de 
werkgelegenheid in de Nederlandse 
offshore-industrie. Uit dit onderzoek kwam 
onder andere het volgende naar voren:
•  De Nederlandse offshore-Industrie is 

een sterkte, toonaangevende branche 
in de wereld;

•  Er waren in 2007 13000 openstaande 
vacatures, voornamelijk veroorzaakt 
toen al door de vergrijzing;

•  De offshore-industrie was slecht 
bekend bij studenten;

•  Er zijn te weinig technische studenten 
in West en Noord-Nederland.

In het rapport is een aantal 
aanbevelingen gedaan waaronder  
het opzetten van een specifieke minor 
Offshore en het door IRO / Nogepa 
aanstellen van een persoon die het 

werken in de offshore industrie gaat 
promoten bij studenten op scholen en op 
beurzen en banenmarkten. In 2008 ben 
ik aangesteld als ‘Manager Employment 
& Education en ik heb toen samen met 
andere maritieme brancheverenigingen 
(Vereniging van Waterbouw, de Visserij, 
de Rederij, de Koninklijke Marine, 
Scheepsbouw Nederland en de Hiswa). 
Contacten met het onderwijs en het 
bedrijfsleven werden geïntensiveerd  
en mede met financiële steun van de 
overheid zijn vele initiatieven ontwikkeld 
en uitgevoerd, allen met één doel:  
het vergroten van het aantal 
techniekstudenten die uiteindelijk kiezen 
voor een baan in het ‘Maritieme Cluster’.

Minor
Eén van de initiatieven uit het rapport 
van Robert Plat uit 2007 is de minor 
‘Offshore Engineering van Avans 

Hogeschool in Den Bosch. Deze opleiding 
is gestart in 2008 met 42 studenten en 
de jaren daarna nam het aantal 
studenten gestaag toe. Kenmerkend  
voor deze minor is de grote betrokkenheid 
en deelname van het bedrijfsleven. 
Inmiddels is de Minor van Avans 
uitgegroeid tot een samenwerkingsverband 
tussen Hogescholen onder de naam 
‘HBO Offshore Network’. Een 
samenwerking tussen Avans Hogeschool 
(minor Offshore Engineering), 
Hogeschool Rotterdam (minor  
Offshore & Construction en de minor 
Offshore & Marine Technology), de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(minor Windenergie) en de Hogeschool  
Arnhem en Nijmegen met de minor 
Wind Energy Project Management). 

Eén van de grondleggers van het huidige 
aanbod van Offshore gerelateerde 

VELE STUDENTEN KOMEN LATER GOED TERECHT
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De maand december kenmerkt zich onder andere door een aantal onderzoek rapportages dat gepubliceerd is 

over de Nederlandse arbeidsmarkt en de offshore in het bijzonder. ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 

tot 2022’ (Universiteit van Maastricht), ‘Oplopend personeelstekort in de vergrijzende industrie’ (CBS) en meer 

offshore specifiek ‘Dieptepunt Offshore lijkt bereikt (NMT Seminar). Ook recente publicaties van Nogepa en 

IRO-vertegenwoordigers schetsen een goed beeld van de huidige en toekomstige werkgelegenheid in de 

Nederlandse offshore-industrie (zie artikel Nogepa CIEP Gasdag 2017 in de Offshore Visie nr. 5 en Column  

IRO in Maritiem Nederland nr. 7). 

Het aantal studenten is constant met een groei naar projecten op het gebied van renewables.

Kiezen voor een baan in 
de offshore, nog steeds 
een goede keuze
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are made by the partnership. 
The company Odfjell Drilling AS - 
resident in Norway - however has been 
contracted to carry out the day-to-day 
operations/management of the 
bareboat charter.

The dispute between Odfjell Rig and 
the Norwegian tax authorities was 
whether Odfjell Rig had a limited tax 
liability to Norway as a result of its 
ownership in the partnership. The 
district court concluded that the 
bareboat charter business of the 
partnership was carried out from 
Norway, and therefore a limited tax 
liability exists for the owner Odfjell Rig 
on Norwegian tax law. The court came 
to this conclusion inter alia on the basis 
that the day-to-day management5 of 
the bareboat charter by Odfjell Drilling 
involves considerable activity in Norway 
on behalf of the partnership, and also 
that the rig had been deployed within 
Norwegian jurisdiction.

Odfjell appealed to this judgement and 
the Supreme Court ruled in the favor 
of Ofjell. The main service under the 
bareboat charter was, so ruled the 
Supreme Court, to provide an 
operational rig and not the day-to-day 
supplementary services of Odfjell 
Drilling (hence these services were 
considered to be of a supportive nature 
that do not really contribute to the 
compensation for the charter). 
Hence, not taxable PE.

Withholding tax?
Following the case law above it can 
be concluded that in tax structuring 
for example an offshore construction 
project a bareboat charter can still be 
very beneficial. But is a taxable PE 
the only aspect to take into account? 

As many tax treaties are based on the 
OECD Model tax convention another 
relevant item is withholding tax on 
bareboat charter payments. Tax treaties 
which are based on the old OECD 
Model tax convention of 1977 include 
in some cases under the definition 
of royalties the use of, or the right 
to use, industrial, commercial or 
scientific equipment. A ship, FPSO, 
drilling rig etc. can all be considered 
to be industrial or commercial 
equipment in this respect, hence the 
Source State is entitled to tax the 
charter payments made by a tax 
resident to a none resident asset owner. 
However tax treaties that are based on 
the OECD Model tax convention of 
1992 or later in most cases do not 
include the use of equipment etc. 

result (hence a PE, because business 
was carried through a fixed place 
of business). 

Trinc/Trag (1997)

A classic case in the offshore tax world 
in relation to bareboat charters. Trinc 
and Trag were affiliated companies and 
ultimately owned by the same entities. 
Trinc owned a drilling rig which was 
hired out based on a bareboat charter 
to Trag. Trag acquired drilling contracts 
and is using the drilling rig of Trinc in 
Norwegian waters. 

The tax authorities argued that Trinc 
and Trag undertook joint activities 
(see Siemens case) in Norway and that 
Trinc therefore took part in the business 
activity that was taxable in Norway. 
Trinc argued that it merely hired out 
the rig to Trag and that hiring out 
equipment to a Norwegian entity 
did not constitute taking part in joint 
business activities in Norway. The 
Supreme Court, in my view as it should, 
ruled in Trinc’s favor; no Norwegian PE.

Canadian Ruling (2007)4

NOR, a Norwegian limited liability 
company, entered into a bareboat 
charter of a ship from a Norwegian 
partnership (Partnership IX), and 
subsequently entered into a time 
charter of the ship to Canadian resident 
companies (the ‘Cancos’) for use 
of the ship in Canada. NOR made 
payments to Partnership IX for the 
use of, or the right to use, the ship 
to perform transport activities to 
locations inside and outside of Canada.

The Canadian authorities ruled that 
Partnership IX will not have a PE 
situated in Canada, solely by reason 
of Partnership IX having entered into 
a bareboat charter with NOR that 
operated the vessel under a 
time charter.

Odfjell (2016)

Again a Norwegian tax case regarding 
a bareboat charter. Odfjell Rig is a 
company incorporated in Bermuda. 
During the years 2009 to 2011 Odfjell 
Rig was a limited partner (owner) of 
a partnership which was the owner 
of a drilling rig. The rig had been 
operated on the Norwegian 
Continental shelf since spring 
2006 under a bareboat charter 
with a Norwegian group company. 
All main decisions pertaining to the 
rig (purchase, sale, financing etc.) 

under the definition of a royalty 
anymore6. As a result a tax treaty 
based on the new OECD Model tax 
convention, besides exceptions, 
typically does not provide for any 
withholding tax on bareboat 
charter payments. 

To be continued 

In the next article we focus on recent 
VAT developments before we will 
continue with the specific aspects 
of a construction PE.

Thanks to Ernst-Jan Bioch, Meijburg & Co 
(Rotterdam / The Netherlands)
bioch.ernstjan@kpmg.com 

1  Permanent establishment which  
can be taxed in the source State.

2  Interesting summary regarding 
offshore PE’s can be found in 
Permanent Establishments and the 
Offshore Oil and Gas Industry – Part 1 
(Bulletin for International Taxation, 
2016 (Volume 70), No 4 / M. Stubbe 
Gelineck / 18 March 2016). 

3  See the previous article in Offshore 
Visie and the explanation under  
the OECD Commentary. 

4  2007 Ruling 2006-021199 of  
the Canadian Income Tax Rulings 
Directorate, Legislative Policy and 
Regulatory Affairs Branch of Canada

5  Activities carried out were; insuring 
the rig, market activities, performing 
contact person duties, receiving 
bareboat charter fee and repaying 
debt and interest on behalf of  
the rig owner(s). 

6  First, whilst the definition of 
"royalties" in paragraph 2 of Article 
12 of the 1963 Draft Convention  
and 1977 Model Convention included 
payments "for the use of, or the right 
to use, industrial, commercial, or 
scientific equipment ", the reference 
to these payments was subsequently 
deleted from that definition in order 
to ensure that income from the 
leasing of industrial, commercial or 
scientific equipment, including the 
income from the leasing of containers, 
falls under the provisions of Article  
7 or Article 8 (see paragraph 9 of the 
Commentary on that Article), as the 
case may be, rather than under those 
of Article 12, a result that the 
Committee on Fiscal Affairs considers 
appropriate given the nature of  
such income.” Paragraph 76 of the 
Commentary to the OECD Model  
tax convention on art. 7.4.

TAXATION TAXATION

We will look into some case law as well 
as other tax aspects of a bareboat 
charter/dry lease2.

Carrying on business through

Siemens (1997)

In this case the Norwegian Supreme 
Court held that a German based 
Siemens company took part in a 
business activity through a PE in 

Norway even though the German 
company was not directly liable to the 
client for the result of the activity and 
the activity was not undertaken for 
the German company’s account. The 
German company argued that it took 
part in the delivery of a system (which 
could trigger a PE), however only by 
providing the required personnel to 
its Norwegian group company. They 
argued that it had only hired out labour 
to their local group company in Norway 

and that the mere hiring out of labour 
to Norway did not constitute a PE3 
(a similar passive role as providing 
a bareboat charter). The Court ruled 
the contrary and analyzed that the 
German company provided highly 
qualified personnel that took an active 
and leading role in all of the phases of 
the project. Therefore the Court found 
that the delivery was a cooperative or 
joint effort between two parties that 
were both responsible for the final 

BAREBOAT CHARTER, RESULTS IN A TAXABLE PE?

Activities offshore, taxed? 
(continued)
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As explained in the previous article an offshore PE1 can arise if among other conditions the business of the 

enterprise is carried out through a fixed place of business. Besides some exceptions typically the mere leasing 

of a ship by an owner on a bareboat charter contract does not result in a taxable PE according to most tax 

treaties or legislation in source States. Considering the definition of a PE, this makes sense as the owner is 

not carrying on his business through a fixed place of business.

Tax treaties which are based on the old OECD Model tax convention of 1977 include in some cases under the 

definition of royalties the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.
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STRUCTURELE STEUN OFFSHORE WIND 

100 Innovatieve ondernemers in de offshore windindustrie hebben hun steun 
uitgesproken voor de Offshore Wind Innovators. Deze community stelt ondernemers 
in staat knelpunten op weg naar de markt het hoofd te bieden. Daarvoor is structurele 
ondersteuning van de sector en de overheid nodig. Het pakket steunverklaringen is 
samen met een beroep op de overheid om dit initiatief te omarmen, vandaag 
aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Nederlandse kabinet zet sterk in op de ontwikkeling van offshore windparken 
om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Nederlandse innovatieve ondernemers 
kunnen wezenlijk bijdragen aan het realiseren van deze ambities. 

De offshore windmarkt is echter kapitaalintensief en het duurt jaren voordat een 
innovatie de weg naar de markt gevonden heeft. Dat verklaart waarom een klein 
aantal grote concerns de markt domineert en er relatief weinig startende bedrijven 
zijn in vergelijking met andere topsectoren. Door deze marktomstandigheden 
hebben innovatieve ondernemers moeite met het aantrekken van financiering, 
het vinden van een eerste klant en met het vergroten van hun zichtbaarheid.

Daarom is in juni 2017 de Offshore Wind Innovators community opgericht. Zij heeft 
voor ondernemers een toegespitst programma ontwikkeld om deze knelpunten het 
hoofd te bieden. Sinds de lancering in juni hebben al 100 ondernemers het belang 
hiervan onderschreven voor de sector en de innovatiekracht van Nederland.

“Offshore Wind Innovators zou het zeer waarderen als de overheid en de sector 
samen hun steentje hieraan willen bijdragen zodat zij het initiatief kunnen opschalen 
en continuïteit kunnen bieden,” zei Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink tijdens 
de aanbieding van de intentieverklaringen aan Sandor Gaastra van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. “Wij gaan hierover graag het gesprek aan.”

Offshore Wind Innovators is een initiatief van InnovatieLink, TKI Wind op Zee  
en NWEA.

ASSET INTEGRITY CONTRACT

Chrysaor has contracted Stork to deliver 
asset integrity support services to the 
Armada, Everest, and Lomond 
production platforms in the UK central 
North Sea. Under this contract, Stork 
will deliver an inclusive range of services 
and capabilities to extend the assets’ life 
cycle. It will assess any necessary work, 
optimize and deliver an inspection 
process to meet the operational strategy 
for each asset and then undertake 
any necessary repairs. This integrated 
capability reduces failures while extending 
an asset’s life. The one-year contract 
includes two options of one-year each. 

BORSSELE BETA EXPORT CABLE

VBMS - in consortium with NKT Cables - has been awarded the Borssele Beta 
contract by TenneT for the installation of two 67-kilometer-long export cables that 
will connect the Borssele offshore wind farms 3 and 4 to TenneT's onshore grid in 
the Netherlands. 

In addition, VBMS will install a seven-kilometer-long interconnector cable between 
the Borssele Alpha and Beta offshore substations. The contract value of Boskalis’ 
share is approximately EUR 70 million. 

The grid connection of the Borssele offshore wind area in the North Sea consists of 
two 700 MW connections, called Alpha (for Borssele 1 and 2) and Beta (for Borssele 
3 and 4). In November 2016, VBMS was awarded the contract for Borssele Alpha as 
well as the option for Borssele Beta, which has now also been awarded. The four 
cables will be routed via the Western Scheldt estuary and will come ashore near 
the existing high-voltage substation at Borssele. 

CCS IN ROTTERDAM

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN 
doen een haalbaarheidsstudie naar CCS 
in Rotterdam. CCS (Carbon Capture and 
Storage, het afvangen en opslaan van 
CO2) wordt zowel internationaal als in 
het regeerakkoord genoemd als een 
belangrijk instrument om tijdig de CO2-
uitstoot terug te dringen. De drie partijen 
onderzoeken de mogelijkheden om een 
basisinfrastructuur te realiseren voor het 
verzamelen en transporteren van CO2 
in het Rotterdamse havengebied, 
dat vervolgens opgeslagen kan worden 
in (lege) olie- en gasvelden onder de 
Noordzee. De studie moet rond de 
jaarwisseling zijn afgerond. Bij een 
positieve uitkomst volgt dan verdere 
uitwerking van het project. Het streven 
is om in 2018 een investeringsbeslissing 
te nemen. Het systeem kan dan in 2020 
operationeel zijn. De ambitie is om vanaf 
2020 2 miljoen ton CO2 per jaar op te 
slaan, oplopend naar 5 miljoen ton 
per jaar in 2030. Alle industrieën in 
Rotterdam samen stootten in 2015 
bijna 30 miljoen ton CO2 uit.

CHARTERS VOS VESSELS 

VOS Patience and VOS Partner recently 
commenced a charter for TechnipFMC. 
The two platform-supply vessels (PSV) 
were delivered in Malta and will support 
TechnipFMC, supplying pipelines and 
subsea materials to TechnipFMC’s 
construction assets offshore in the 
Mediterranean. Both units will operate 
in the Mediterranean for two, non-
consecutive phases in 2017 and 2018.
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ZOEKT U 
TECHNISCH, NAUTISCH 
OF OFFSHORE PERSONEEL?

Het Mariti me & Off shore Career Event (MOCE) is het grootste carrière event van 
de sector in Europa. In 2018 zal MOCE voor het twaalfde achtereenvolgende jaar 
(young) professionals en bedrijven samenbrengen. Het event is een waardevolle 
gelegenheid om uw vacatures te vullen en uw werkgeversmerk te versterken. Uw 
deelname aan MOCE bestaat uit een full service stand en u maakt onderdeel van 
het inhoudelijk programma. 

Voor meer informati e over de verschillende mogelijkheden, neem contact op 
met het sales team van Navingo: tp@navingo.com of bel: 010 2092 600.

KOM IN CONTACT MET 
(YOUNG) PROFESSIONALS, 
STARTERS EN STUDENTEN

PRESENTEER UW BEDRIJF
ALS KENNISORGAAN 

www.MOCE.biz

WTC ROTTERDAM  |  10.30 - 18.00  |  GRATIS ENTREE
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MET VEREENDE KRACHTEN 
RICHTING WINDENERGY HAMBURG 2018

Met een ledenbestand van meer dan 1000 bedrijven, waarvan een groot deel actief is in de windindustrie, slaan de 
brancheverenigingen NWEA, IRO en NMT de handen ineen voor de organisatie van een Holland paviljoen op de 
WindEnergy beurs in Hamburg. 

Onder de naam Dutch Village krijgen Nederlandse 
bedrijven de mogelijkheid aanwezig te zijn op 
deze toonaangevende beurs, die plaatsvindt  
van 25 tot 28 september 2018. 
De samenwerking is aangegaan om een grotere 
doelgroep te bereiken, waardoor Dutch Village kan 
uitgroeien tot hét nieuwe merk voor Nederlandse 
paviljoens op internationale windbeurzen. 

Vorige week werd Dutch Village met groot succes 
gelanceerd tijdens de WindEurope Conference & 
Exhibition in Amsterdam, waar ook de samenwerking 
tussen de brancheverenigingen werd vastgelegd door 
ondertekening van een intentieverklaring. 
Wilt u meer informatie over deelname in Dutch Village 
in 2018? Neem dan contact op met dutchvillage@nwea.nl 
of raadpleeg de evenementenkalender op de IRO website.

Het Rijk lanceerde op 27 november de internationale campagne Wind & Water 
Works - samen met partijen uit de windsector. Dat gebeurde tijdens de master-
class Wind op zee. 10 gastlanden volgen de masterclass van Nederland.

Onder de boodschap Wind & Water Works kunnen Nederlandse bedrijven en de 
Nederlandse overheid zich eenduidig en professioneel presenteren als expert op 
het gebied van windenergie op zee. Hiermee laten Nederlandse bedrijven zien  
hoe ze de jarenlange offshore-expertise nu inzetten voor windenergie op zee.
Wind & Water Works
Ruud de Bruijne, projectleider wind op zee bij RVO.nl: "Met Wind & Water Works 
kunnen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen de succesvolle 
Nederlandse aanpak en expertise rondom windenergie op zee naar andere landen 
brengen." De komende jaren zal er veel extra werkgelegenheid ontstaan binnen 
deze sector. Met een groeiende vraag naar mensen en technieken om deze  
ambities waar te maken.
Masterclass Windenergie op zee
Dat zowel de Nederlandse overheidsaanpak als de Nederlandse offshorebedrijven 
internationaal in trek zijn, bewijst de masterclass Windenergie op zee.  
Tijdens deze masterclass worden 10 landen meegenomen in de Nederlandse  
aanpak van windenergie op zee.
Het Nederlandse bedrijfsleven laat zien hoe het de jarenlange offshore-ervaring  
nu inzet in Nederland en daarbuiten. Pieter van Oord, voorzitter van IRO: 
"Nederlandse offshorebedrijven hebben de kennis, ervaring en het materieel 
om internationaal hun plaats in de top van toeleveranciers voor de offshore 
windsector waar te maken".
Prijsdaling door overheidsbeleid
De overheid geeft uitleg over het Nederlandse beleid. Dat beleid heeft voor een 
snelle prijsdaling van windenergie op zee gezorgd: op 15 december 2017 opent 
voor het eerst een biedingsronde zonder subsidie voor een windpark op zee.
Installatie en onderhoud van windparken
Veel van de landen die aan de Noordzee grenzen, zijn bezig met de ontwikkeling 
van windenergie op zee. De installatie en het onderhoud van deze windparken 
biedt ook kansen voor de kustgemeenten, havens en bedrijven in Nederland.
Magazine
In het magazine 'Hollandse Kust - where wind & water works' laten bedrijven zien 
waarom Nederland de beste uitvalbasis is voor de installatie en het onderhoud 
 van windparken op en nabij de Noordzee. 
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TOELEVERANCIERS IN DE 
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EN OFFSHORE RENEWABLE 
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN  
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ  
VOLDOENDE BELANGSTELLING  
VANUIT DE LEDEN.

HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER: 

>  BEURZEN NEEM CONTACT OP  
MET DANIËLLE VELDMAN,  
D.VELDMAN@IRO.NL

>  HANDELSMISSIES NEEM CONTACT 
OP MET TJERK SUURENBROEK,  
T.SUURENBROEK@IRO.NL

>  CURSUSSEN NEEM CONTACT  
OP MET BARBARA VAN BUCHEM,  
B.VANBUCHEM@IRO.NL 

>  OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT 
OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL  
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.

IRO LEDEN AAN HET WOORD.

IRO zorgt er samen met haar leden voor dat de olie-, gas- en offshore-renewable 
industrie nationaal en internationaal sterk en positief gepositioneerd wordt. 
Want een sterke en goed gepositioneerde sector draagt bij aan het succes van
 individuele bedrijven.

IRO nodigt haar leden van harte uit om het IRO member logo actief te gebruiken en 
bij te dragen aan het verspreiden van het merk! Het IRO member logo kan op uw website, 
briefpapier of op andere communicatiemiddelen worden geplaatst. 

Het is verkrijgbaar in kleur en zwart / wit en is te downloaden via uw MY IRO account 
op www.iro.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marloes Kraaijeveld, 
m.kraaijeveld@iro.nl. 

Bent u ook trots IRO lid en wilt u laten weten wat IRO voor u betekent,  
stuur ons dan een mail via info@iro.nl. 

10 JANUARI  IRO NIEUWJAARSRECEPTIE
 DEN HAAG

7 FEBRUARI IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
 MARITIEM MUSEUM, ROTTERDAM

14 FEBRUARI CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’ 
 DOB ACADEMY, DELFT

8 MAART IRO-CEDA MEETING 
 VOORSCHOTEN

13 MAART BESTUURSVERGADERING 
 ROTTERDAM

15 MAART EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
 ROTTERDAM

28 MAART MARITIME & OFFSHORE CAREER EVENT
 ROTTERDAM

5 APRIL LEDENBIJEENKOMST BIJ ORGA
 SCHIEDAM

12 APRIL CORPORATE RESPONSABILITY SPRING EVENT
 ROTTERDAM

18 APRIL IRO CURSUS ‘OIL & GAS WELL SOURCED’ (ENG)
 MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

30 APRIL-3 MEI  OTC 
 HOUSTON, VS

15 MEI BESTUURSVERGADERING N.T.B.

15 MEI EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
 ROTTERDAM

6 JUNI CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’ 
 DOB ACADEMY, DELFT

13 JUNI IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
 MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

27-30 AUGUSTUS ONS, STAVANGER, NOORWEGEN

5 SEPTEMBER CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’ 
 DOB ACADEMY, DELFT

11 SEPTEMBER EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
 ROTTERDAM

12 SEPTEMBER IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
 MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

18 SEPTEMBER BESTUURSVERGADERING N.T.B.

25-28 SEPTEMBER WINDENERGY HAMBURG  
 HAMBURG, DUITSLAND

14 NOVEMBER IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
 ROTTERDAM

21 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING N.T.B.

27-29 NOVEMBER OSEA
 SINGAPORE

28 NOVEMBER CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’ 
 DOB ACADEMY, DELFT

4 DECEMBER EXPORT & PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
 ROTTERDAM

13 DECEMBER BESTUURSVERGADERING 
 ROTTERDAM

OVERHEID EN WINDSECTOR 
LANCEREN WIND & WATER WORKS

SUCCESVOLLE IRO HANDELSMISSIE 
NAAR SAOEDI-ARABIË EN BAHREIN 

Van 18 tot 22 november hebben 16 bedrijven, na een succesvolle ADIPEC in Abu Dhabi, deelgenomen aan de 
handelsmissie naar Saoedi-Arabië en Bahrein die werd ondersteund en begeleid door onze ambassadeurs
 Joost Reintjes (Saoedi-Arabië) en Frans Potuyt (Koeweit en Bahrein).

 Na aankomst in Dammam (Saoedi-Arabië) was de 
voltallige delegatie uitgenodigd voor een diner bij 
Mr. Sulaiman Alsuhaimi, President van Fugro-Suhaimi, 
die voor deze gelegenheid ook een aantal vooraanstaande 
zakenrelaties had uitgenodigd waaronder Mr. Amin 
H.Nasser de CEO van Saudi Aramco. 

De volgende dag is ruim de tijd genomen voor 
wederzijdse kennismaking in het door lokale bedrijven 
goed bezochte Sharqiya, de Kamer van Koophandel 
voor het gehele Oost District en is een bezoek gebracht 
aan Jubail en Anabeeb. De dag werd afgesloten met een 
goed bezochte netwerkreceptie aangeboden door 
ambassadeur Reintjes.

De volgende ochtend was de delegatie de gehele 
ochtend te gast bij Saudi Aramco op het hoofdkantoor 
in Dharhan. Gastheer was Mr. Abdulaziz A. 
Al-Abdulkarim, Vice President Procurement & Supply 
Chain Management. Hij gaf aan dat Nederlandse 
bedrijven van harte worden uitgenodigd en door 
hen ondersteund zullen worden waar nodig, om te 
participeren in de supply chain t.b.v. de  forse 
investeringsplannen in upstream Olie en Gas.

Hij gaf aan dat alle deelnemers persoonlijk zullen worden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het iKTVA SME  
(In-Kingdom Total Value Add) Forum in het Dharhan  
Expo Center van 12 tot 14 december a.s.
Na de presentaties van de deelnemende bedrijven en de 
gelegenheid om praktische vragen te stellen, werd deze 
bijzondere ontmoeting afgesloten met de afspraak dat 
ook Saudi Aramco Overseas, met het kantoor in Den Haag, 
zal worden gevraagd om de Nederlandse bedrijven zo goed 
mogelijk te helpen om zaken te gaan doen in Saoedi-Arabië.

Die middag is de delegatie afgereisd naar Bahrein en is in 
aanwezigheid van ambassadeur Potuyt en honorair consul 
Jaap Vaandrager een informatief bezoek gebracht aan 
de Economic Development Board in Manama en is de 
dag afgerond met een netwerkreceptie aangeboden 
door het Bahrain Netherlands Business Network.
De laatste dag zijn de deelnemers bij de Bahrain National 
Oil & Gas Authority, Bahrain Petroleum Company, 
Tatweer Petroleum en Gulf Petrochemical Industries 
Company geweest om nader kennis te maken en kansen 
voor de toekomst te verkennen. Deze dag en de gehele 
missie werd samen met ambassadeur Potuyt afgesloten 
met een diner bij honorair consul Jaap Vaandrager thuis.
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HANDELSMISSIE NAAR IRAN

Het FME/IRO-exportplatform Dutch Energy Solutions organiseerde van 27 tot en met 29 november jl. een vruchtbare 
handelsmissie op gebied van olie & gas naar Iran.
Na jaren van onderhandelen is in 2016 een internationaal akkoord bereikt met Iran en zijn de sancties opgeschort.  
Iran wil graag toegang verkrijgen tot de Nederlandse state-of-the-art kennis om daarmee hun eigen ontwikkelingen  
op de olie- & gasmarkt naar een hoger niveau te brengen.
Voor Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie is het voornaamste doel het creëren van marktkansen en  
het positioneren van Nederlandse bedrijven door middel van kennisuitwisseling en het organiseren van handelsmissies  
om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij olie- & gasprojecten in Iran.
De volgende bedrijven waren mee met deze missie: Aestimavi, TNO, gAvilar, IHC IQIP, Seaway Heavy Lifting ,  
TechnipFMC, Tradinco, Tideway, Frames en Paqell.
Het programma bood veel verschillende elementen zoals een Netwerkbijeenkomst bij de Nederlandse Ambassade in 
Teheran, Olie & gas seminar bij de Kamer van Koophandel met presentaties van NIOC en Nederlandse deelnemende  
toeleveranciers, een matchmakingevent en Dutch Roadshow met bezoeken aan Iraanse olie & gas en petrochemische  
bedrijven. Dank ook zeker aan Nederlandse Ambassade in Teheran.
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OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

BEURSGENOTEERD

OTC, HOUSTON 2018, 30 APRIL-3 MEI, HOUSTON, USA
Uitverkocht.

OTC ASIA 2018, KUALA LUMPUR, MALEISIË
Holland paviljoen wordt georganiseerd door Netherlands Maritime Technology. 

ONS, STAVANGER 2018, 27-30 AUGUSTUS 2018 
STAVANGER, NOORWEGEN
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

WIND ENERGY HAMBURG, 25-28 SEPTEMBER 2018,  
HAMBURG, DUITSLAND
Standverkoop in Dutch Village is van start gegaan.  

Boek nu u stand via de kalender op de IRO website.

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen 

organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen 

omtrent de organisatie van diverse wereldwijde  

evenementen. Neemt u gerust contact op met IRO als  

u vragen heeft over internationale evenementen die  

niet in de beurskalender vermeld staan.

Voor meer informatie, raadpleeg www.iro.nl/calendar

 NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

ECM TECHNOLOGIES BV HTTP://ELECTROCHEMICALMACHINING.COM/

EC-Profile is specialised in machining complex geometries in 1-12” tubes up to 20m length by  

electrochemical machining for downhole (mud) motor, pumps, furnace tubes or threading on tubes.

OFFSHORE BOARDING  WWW.OFFSHOREBOARDING.COM

Ter verbetering van de veiligheid en efficiëntie van uw offshore-activiteiten transporteren onze producten 

volledig geautomatiseerd uw bemanning en lading van en naar offshore-platforms en/of vaartuigen. 

W1CON WWW.W1CON.COM

Energy transition for mining industry from fossil to non fossil, using the reservoirs, wells and infrastructure.

XKP VISUAL ENGINEERS WWW.XKP.NL 

WE HELP EXPLAIN ENGINEERING People speak different professional languages. For communication to suc-

ceed translation is often needed. This is exactly what our visuals do. 

5E HBO OFFSHORE NETWORK SYMPOSIUM WEER EEN SUCCES!

Afgelopen donderdag 9 november werd bij het instituut voor Engineering & Applied Science op de RDM in 
Rotterdam voor de vijfde keer het HBO Offshore Network Symposium georganiseerd. Het thema was dit jaar: 
Offshore Wind. In een congreszaal, afgeladen met studenten uit heel Nederland presenteerden bedrijven 
die werkzaam zijn in de Offshore sector hun laatste ontwikkelingen op het gebied van het plaatsen en 
onderhouden van Offshore windparken.

Gastheren Erik de Lange en Raoul Tjokrojoso van de Hogeschool Rotterdam ontvingen hun collegadocenten en 
studenten van Avans Hogeschool, de HAN, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Maritiem Instituut 
Willem Barentz samen met vertegenwoordigers uit het Offshore werkveld. Dagvoorzitter was Joannes Collette, 
voorzitter van het HBO Offshore Network.

KIVI Bachelor Graduation Awards
Het ochtendprogramma werd afgesloten met de uitreiking van de KIVI Bachelor Graduation Awards. Jan van Kessel 
reikte namens de afdeling Offshore Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs de prijs voor het beste 
afstudeerwerk en de prijs voor het beste minor-rapport uit. 
De winnaar voor het beste afstudeerwerk was: Jetze Elzinga van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden met het 
onderwerp: Ontwikkeling Advanced Taut Wire. De winnaar van het beste minor rapport was een team van vijf personen 
van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen die zich Winficient consultancy hebben genoemd met het onderwerp:  
Project management Borsele III en IV tender. Aan beide onderscheidingen zit een geldprijs van 500 euro verbonden.

HBO Offshore Network Award
Het middagprogramma bestond traditioneel uit een ontwerpwedstrijd voor studententeams. De teams hadden de 
keuze uit vier opdrachten die vanuit het HBO Offshore Network werden aangeleverd. Ieder team kreeg de gelegenheid 
zijn ontwerp in één minuut te presenteren. Alles bij elkaar waren het 20 enthousiaste pitches. 
Het winnende ontwerp was van Team 6, een concept van een werkschip op basis van een catamaran, speciaal  
toegerust op het sneller plaatsen van windturbines op zee. Het ontwerp was deels gebaseerd op de Pioneering Spirit 
van Allseas. Het was een boeiende dag voor zowel de studenten als de andere deelnemers. IRO, ondersteunt het HBO 
Offshore Network en het HBO Offshore Symposium en was daarom aanwezig op de informatiemarkt om de 
Netherlands Suppliers Catalogue uit te reiken aan de studenten die nog een afstudeeropdracht of stageplaats zoeken.

Kijk hier voor meer informatie over het symposium of over het HBO Offshore Network op  
http://hbo-offshore-network.nl/.

SAVE THE DATE – 12 APRIL 2018 – CORPORATE RESPONSIBILITY SPRING EVENT

Het gaat ons allen aan: people, planet & prosperity! De industrie moet zich verenigen om de doelstellingen zoals vastgelegd in het Parijs Klimaat 

akkoord te kunnen halen. Iedereen zal z’n steentje kunnen en moeten bijdragen.De IRO CR werkgroep zal op 12 april 2018 een eerste aanzet 

daartoe proberen te geven. Meer informatie volgt op de IRO website en in de IRO newsletter.

Deze cursus wordt georganiseerd door DOB-Academy in samenwerking met IRO 
en NWEA. Tijdens deze cursus leren de deelnemers de basis van de Offshore 
windenergie industrie.

Inhoud cursus
• De snelle groei en ontwikkeling van de offshore windenergie industrie
•  Het effect van beleid en maatschappelijke behoeften bij de ontwikkeling  

van offshore windenergie
•  Hoe wordt wind omgezet in elektriciteit, hoe wordt deze elektriciteit naar de 

consument vervoerd en hoe kan een business case hiervoor worden gemaakt
•  Inzicht in de levenscyclus van een windpark, inclusief ontwerp, constructie,  

installatie, werking en onderhoud
Locatie: De Oude Bibliotheek, Delft

Kosten
€ 495,- excl. BTW  Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Beschikbare data en aanmelden  De volgende data zijn beschikbaar:
• 14 februari • 6 juni • 5 september • 28 november

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en actuele cursusdata.

 

NIEUW IN ONS CURSUSPROGRAMMA: 
1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS
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LEERZAME LEDENBIJEENKOMST BIJ DELTARES

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut 
op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd 
wordt gewerkt aan slimme innovaties, oplossingen en 
toepassingen voor mens, milieu en maatschappij,  
voornamelijk gericht op delta’s, kustregio’s en  
riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte 
en kwetsbare gebieden complex is, werkt Deltares nauw 
samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen 
en universiteiten in binnen- en buitenland. Het motto is 
‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is 
Delt ares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in 

en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen  
aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.
Na een uitgebreide presentatie over alle offshore  
gerelateerde activiteiten van Deltares werden we in  
4 groepen begeleid langs indrukwekkende hydro-onder-
zoekslocaties. Van de Atlantic Basin via de Pacific Basin 
naar de immense Delta goot waar bv. offshore wind  
gerelateerde issues worden onderzocht.

Dank aan Deltares voor de gastvrijheid en een kijkje  
in de prachtige onderzoeks-keuken. 

Op 22 november vond de vierde en laatste IRO Ledenbijeenkomst van dit jaar plaats bij IRO lid Deltares. 
Ongetwijfeld een eye-opener voor menigeen.

NETHERLANDS SUPPLIERS 
CATALOGUE 2018 - 
REGISTRATIE NU GEOPEND!

De voorbereidingen voor de 2018 editie van de 
Nederlandse leverancierscatalogus zijn al in volle gang! 

De catalogus biedt aantrekkelijke deelnamemogelijkheden 
voor alle IRO leden en zal wereldwijd worden verspreid 
onder 6000 internationale olie-, gas- en offshore 
hernieuwbare gerelateerde bedrijven en organisaties via 
beurzen, handelsmissies, bijeenkomsten en mailings.

Registratie is nu geopend en kan vóór 16 februari 2018 
worden gedaan via www.iro-catalogue.nl/advertising.

1-DAAGSE IRO OLIE & GAS 
CURSUS INCLUSIEF BEZOEK  
AAN UNIEKE OFFSHORE 
EXPERIENCE, DATA 2018 BEKEND! 

Inhoud cursus
•  Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in 

de olie- en gasindustrie
•  Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van  

het opsporen tot het verwerken van olie en gas
•  Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk,  

waaronder hernieuwbare energie
•  De processen en methodes die gebruikt worden voor  

exploratie, productie, transport en opslag
•  Actieve deelname aan de Offshore Experience in  

het Maritiem Museum Rotterdam
Locatie: Maritiem Museum Rotterdam
Kosten: € 350,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.
Beschikbare data en aanmelden: • 7 februari • 18 april 
(Engels) • 13 juni • 12 september • 14 november
Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en actuele cursusdata.

LEDEN ONTMOETEN SIF

Op 7 december genoten meer dan 70 IRO leden van een winderige middag bij Sif in Rotterdam. Na presentaties 
van Tim Raaijmakers van Deltares, Martin Weissmann van InnovatieLink en Michel Kurstjens van Sif, kon men 
deelnemen aan een rondleiding op de enorme faciliteit van Sif op Maasvlakte 2. Deze werd officieel geopend 
op vrijdag 29 september 2017.

Nu de tweede productielijn operationeel is, heeft Sif haar productiecapaciteit verhoogd tot 300 kiloton per jaar. 
Stalen cilinders en kegels worden in Roermond gerold en gelast, die vervolgens worden geassembleerd tot complete 
monopiles in Rotterdam. Met een diameter van maximaal 11 meter, een lengte van maximaal 120 meter en een 
gewicht van ongeveer 2000 ton worden de monopiles vervolgens gecoat in een van de vier coatinghallen, voordat ze 
worden opgeslagen op de 42 ha-locatie. De site heeft nu twee productielijnen in bedrijf, die in staat zijn om elke week 
4 complete monopiles te produceren.

Bovendien beschikt de site over een unieke werf met een laadvermogen van 10 ton / m2 en een diepte van 16,5 meter, 
speciaal gebouwd door de haven van Rotterdam. Dit maakt het voor twee installatievaartuigen mogelijk tegelijkertijd 
monopiles en transitiestukken te laden.

Kijk hier voor meer informatie over het symposium of over het HBO Offshore Network op http://hbo-offshore-network.nl/.
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Eight agreements were signed, including 
three with Madrid-based Tecnicas Reunidas 
under Aramco’s gas compression program 
in its Southern Area operations. 

The project will bring an additional 1 bscfd 
of gas production from Haradh and 
Hawiyah fields over the next 20 years.

Supplementing the production increases, 
the Hawiyah gas plant expansion project 
will provide additional facilities to process 
raw sweet gas. The contract will be awarded 
to the Italian firm Snamprogetti SPA.

Other
Other agreements cover the free flow 
pipeline contract for Haradh and Hawiyah 
with China Petroleum Pipelines Co., 
engineering and project management 
services for the Zuluf field development 
program with Jacobs Engineering Inc.,  
the pipeline and trunkline project of 
Safaniya field with Abu Dhabi-based 
National Petroleum Construction Co.,  
and the slipover platforms and electrical 
distribution platform project at Safaniya 
field with McDermott Middle East.

Details on the projects are as follows:

•  North, South, and Satellite gas 
compression plants. The program in the 
Southern Area will improve and sustain 
gas production from Haradh and 
Hawiyah fields by reducing choke 
pressure at the wellhead to 300 psig.  
As a result, plateau life will be extended 
at the same production rates for both 
fields for the next 20 years. The program 
scope includes installing gas compression 
facilities, liquid separation stations, and 
transmission lines to the Haradh and 
Hawiyah gas plant along with expanding 
the existing gas gathering pipeline 
network. Engineering and procurement 

services will be carried out from Tecnicas 
Reunidas’s headquarters in Madrid.

•  Hawiyah gas plant expansion.  
The expansion project will provide 
additional facilities to process 1.07 bscfd 
of raw sweet gas. The scope mainly 
includes inlet facilities, two gas treatment 
trains, dehydration and dew point control 
facilities, two sales gas compression units, 
high- and low-pressure flare and flare 
recovery systems, a steam turbine 
generation unit, expansion of electrical 
and nonelectrical utilities, and four 
industrial support buildings. The gas 
processing facilities will be on stream by 
June 2021. Once completed, the project 
will increase total production at the plant 
to 3.86 bscfd and make it one of the 
largest gas processing facilities in the 
world, Aramco said.

•  Free flow pipeline project. The free flow 
pipelines packages allow for an early start 
of the Haradh gas increment program.  
It calls for installing a 450-km pipeline 
network by early 2019 to allow for free 
flowing 290 MMscfd of gas from Haradh 
field to the Hawiyah gas plant to ensure 
sustained gas production from Haradh 
and Hawiyah fields until the completion 
of the compression plants. The contract 
scope has been awarded to China 
Petroleum Pipelines on a lump-sum 
procure-build basis.

•  Engineering and project management 
services for Zuluf field development 
program. The Zuluf program will provide 
facilities to process 600 million b/d of 
Arab heavy crude oil from Zuluf field in 
the Persian Gulf. The scope of work 
includes water injection and oil wellhead 
platforms, tie-in platforms, trunklines, 
and flowlines in addition to 600 million-
b/d in onshore central processing facilities 

that will contain a gas-oil separation 
plant, gas compression facilities, and 
water injection plants. Stabilized crude 
will be transported to the Ju’aymah 
terminal via downstream pipelines,  
and the separated gas and condensate 
streams will be transported to the 
proposed Tanajib gas plant via pipelines. 
The contract for engineering and project 
management services will be awarded  
to Jacobs.

•  TP-21 and trunklines 14 and 15 at 
Safaniya field. The project provides  
for the engineering, procurement, 
construction, and installation (EPCI)  
of one tie-in platform (TP-21) - jacket 
and deck - to serve as an additional 
gathering hub for future oil wellhead 
platforms at Safaniya field in the Persian 
Gulf. It will provide an additional power 
supply for the field via 20 km of subsea 
cable. The project also will install  
a concrete weight coated trunkline  
and 14 pipelines between TP-21  
and the onshore Safaniya GOSP-1.  
NPCC will execute the 2-year work 
under the guidance of Aramco’s 
offshore project department.

•  Slipover platforms and electrical 
distribution platform at Safaniya field. 
The project, designed to enhance crude 
production at Safaniya field, provides  
for EPCI of 10 slipover platforms at 
South Safaniya field. An electrical 
distribution platform will be installed, 
serving as an offshore power substation 
and supplying 10 slipover platforms  
with electricity to power their electrical 
submersible pumps. McDermott Middle 
East will execute the 3-year project 
under the guidance of Aramco’s 
offshore project department.

NO CONTRACTS FOR DUTCH COMPANIES

Aramco signs contracts 
totalling $4.5 billion for 
megaprojects

Saudi Aramco has signed agreements with several international oil and gas service contractors for oil and gas 

megaprojects as part of its Saudi Vision 2030 that are valued at a combined $4.5 billion. The agreements are 

designed to enhance the company’s energy sustainability, diversify Saudi Arabia’s economy, expand gas production, 

and localize domestic content, Aramco said.
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