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Geachte heer Jansen,
Op 1 maart j.l. heeft u namens de Statenfractie van de P W schriftelijke vragen
gesteld naar aanleiding van het persbericht over de door ons verstrekte subsidie
voor de Offshore wind opleiding van het Noorderpoort College. Hieronder volgt de
beantwoording van uw vragen.
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1. K an GS bevestigen dat dit bedrag onvolledig is? Met andere
woorden, deelt u het inzicht van de P W dat deze kosten in de
praktijk hoger zullen uitvallen door bijvoorbeeld het aantrekken
van extra personeel bij de provincie? Zo ja, wat is het totale
bedrag wat hiervoor wordt uitgetrokken de komende vier jaar?
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De totale kosten voor het ontwikkelen van de opleiding zijn geraamd op
€ 1.100.000,-. Hieronder staat de financiering weergegeven:
Noorderpoort
Bedrijven
Prov. Groningen
Opleiding&Ontwikkeling fonds
Totaal

425.000
325.000
275.000
75.000
1.100.000

Onze bijdrage aan het ontwikkelen van deze opleiding betreft een eenmalige
subsidie aan het Noorderpoort College. Eventuele tekorten komen dus voor
rekening en risico van de aanvrager.
Er is geen sprake van extra personeel bij de provincie ten behoeve van deze
opleiding. Er is dus ook geen raming hiervoor voor de komende vier jaar.

O
06-HB-SG-001

Oe provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest: yoor dienstveriening.
Oit handvest vïndt u op onze website of kunt u opvrager* hij de afdeling Communicatie en Kabinet, Pubiieksvooriichting: 050 3164160
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2.

Deelt u de mening van de P W dat het erg prematuur is om nu al
in te zetten op een opleiding terwijl allerminst zeker is dat er een
windmolenpark op zee zal komen?

Wij delen de mening van de P W niet, wij achten voldoende positieve aanwijzingen
te hebben voor de toekomstige werkgelegenheid van deze studenten, die naar
verwachting uit het Noorden van het land zullen komen.
Het rapport 'Windskill' (een door het Europese Intelligent Energy Europe
Programme gefinancierd onderzoeksrapport) laat een berekening zien van de
benodigde arbeidskrachten in Europa voor on- en offshore wind. De sector is nu al
goed voor meer dan 100.000 arbeidskrachten (direct) in Europa. De beoogde groei
naar 2030 in Europa vraagt om zo'n 350.000 arbeidskrachten. Er is berekend dat
per MW 15 personen benodigd zijn. Niet alleen voor installatie van de turbines op
land en ter zee is gekwalificeerd personeel nodig, maar ook, met name, voor
onderhoud.
Daarnaast heeft een aantal instellingen: Energy Valley, Syntens, NOM en
Provincie Groningen in Noord Nederland onderzocht wat het perspectief zou zijn
voor innovatie, clustervorming en business development op het terrein van
Offshore Wind energie. Eerste stappen hebben opgeleverd dat er vertrouwen is
ontstaan bij de instellingen, overheden en bedrijven dat dit een markt is die Noord
Nederland veel te bieden heeft.
De contouren van de verwachte ontwikkelingen beginnen reeds zichtbaar te
worden in de Eemshaven door de vestiging van een aantal grote bedrijven, die
wereldspelers zijn in offshore wind. Een analyse heeft opgeleverd dat er zeker
80 bedrijven actief zijn in Noord Nederland die direct hun dienst of product leveren
aan de bouw, installatie en onderhoud van windparken op zee.
3.

Op basis waarvan concludeert GS dat studenten aan de opleiding
voor offshore wind straks nodig zijn voor (Duitse)
ondernemingen?

De European Wind Energy Association (EWEA) biedt de meest recente
overzichten van de doelstellingen van de Noordzeelanden. Met name de Engelse
en de Duitse ontwikkelingen zijn zeer omvangrijk. Op korte termijn is de
ontwikkeling van de Nederlandse Gemini-parken vanuit Eemshaven, als logistiek
centrum, voor Noord Nededand zeer belangwekkend. Direct grenzend aan deze
parken worden Duitse parken gebouwd. Volgens de huidige inzichten zijn er nu al
tekorten aan getraind technisch personeel in deze sector.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

