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Jaren werk door windpark
John Geijp
EEMSHAVEN De bouw van het windpark Gemini zo’n 55 kilometer ten
noorden van Schiermonnikoog
komt, gaat door. Het onderhoud levert de Eemshaven de komende 20
jaar zeker 130 vaste directe banen
op.

Het Nederlandse bouwbedrijf Van
Oord (funderingen en kabels) en de
Duitse elektronicagigant Siemens
(turbines) die het park bouwen en
gaan onderhouden, hopen vooral
werknemers uit de regio aan te trekken. Beide bedrijven vestigen zich in
de Eemshaven. Voor de bouw van
het windpark zijn vanaf 2015 drie
jaar lang zo’n 500 werknemers nodig.
Naar verluidt wordt de NoordGroningse haven de uitvalsbasis van
Van Oords offshore-wind-divisie.
Het neemt voor de bouw van Gemini
een nieuw geavanceerd schip in gebruik voor de plaatsing van de fundamenten en windmolens met de
naam Aeolus, dat 74 slaapplaatsen
telt. Waarschijnlijk wordt voor het
onderhoud van Gemini een hotelschip gebouwd.
Dat de bouw van het grootste
windpark op zee in Europa en het
grootste duurzame energieproject
in Nederland definitief doorgaat,
wordt vanochtend bekend gemaakt
op een persconferentie in Amsterdam. De nieuwe onderneming Gemini gaat het windpark bouwen en
exploiteren. Het neemt het plan
over van projectontwikkelaar Typhoon Offshore, dat jarenlang werkte
aan het project. Belangrijkste aandeelhouder is het Canadese energiebedrijf Northland Power. Het windpark kost 2,8 miljard euro. Het Rijk
heeft voor de eerste vijftien jaren
van exploitatie 4,4 miljard subsidie
euro op de plank liggen. Met de overdracht zijn naar verluidt enkele dagen van het ondertekenen van documenten gemoeid geweest.
Het is nagenoeg zeker dat na Gemini (150 molens met gezamenlijk
600 megawatt vermogen) meer
windmolenparken komen. Volgens
het Nationaal Energieakkoord moet
er in 2022 moeten er voor 4500 megawatt vermogen windmolens op
zee staan. De ruimte die boven
Schiermonnikoog nog beschikbaar
is wordt dan ook nagenoeg zeker benut. >> 25

