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1 Samenvatting 
Nu het TKI Wind op Zee (TKI-WoZ) 2 jaar bestaat en het Topsector-beleid ook al langere tijd is 

ingezet is het nuttig om te evalueren en na te denken om continuering of aanpassing c.q. uitbreiding 

van de activiteiten die het TKI-WoZ ontplooit. Ontwikkelingen die daarbij spelen worden in bijgaand 

document toegelicht. Het TKI Wind op Zee borduurt voort op FLOW en de diverse activiteiten 

versterken elkaar. FLOW heeft een einddatum begin 2016. Het kostenmodel wordt gebruikt en 

binnen het TKI-WoZ verder uitgewerkt als onafhankelijk benchmark voor het niveau en de 

ontwikkeling van de kosten. 

 

Uitgebreide discussies met Programma Commissie, deelnemers in de projecten, bestuur, Topteam, 

AET en andere TKI’s hebben geleid tot een roadmap voor de komende jaren, die zal worden 

verwerkt in de ’Vooruitblikken’ die worden ingediend bij het Topteam en waarvoor ondersteuning 

wordt gevraagd. In de roadmap worden ook keuzes gemaakt ten aanzien van de verhoudingen 

tussen TKI-WoZ en deelnemers (verhogen van de financiële betrokkenheid van deelnemers in 

projecten en bij het TKI-WoZ), tussen bureau en bestuur en wordt gedefinieerd in hoeverre het TKI-

WoZ een zelfstandige rol kan en moet vervullen. 
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2 Achtergrond: topsectoren en het innovatiecontract 
In 2011 is gestart met het topsectorenbeleid (zie Bijlage 3). Het TKI Wind op Zee is in 2012 opgericht 

om hier invulling aan te geven. Dit betekende o.a. een lagere overheidsbijdrage aan R&D (einde aan 

de ondersteuning uit de aardgasbaten) en daarmee een overgang van aanbod- naar vraagsturing. 

Het TKI-WoZ bouwt voort op onderzoeksprogramma’s We@Sea en FLOW en vult aspecten van de 

Green Deal Offshore Wind en sinds 2013 van het Energieakkoord in. Alle genoemde programma’s 

hadden een soortgelijke strekking gericht op het behalen van de duurzame energiedoelstellingen, 

kostenreductie en parallel het vergroten van de economische impact van een industrie waarin 

Nederland op een aantal gebieden een leidende positie inneemt. 

 

Na bijna 4 jaar is er behoefte aan evaluatie en ook een herbezinning op de toekomst. Dit gebeurt 

voor de topsector als geheel maar ook voor het TKI-WoZ. Hierbij dienen zich een aantal vragen aan: 

 Wie zijn de stakeholders, wat zijn de resultaten tot nu, wat zijn de lessons learned en hoe 

kan het TKI-WoZ in de toekomst het best haar taak vervullen?  

 Wat zijn de verhoudingen tussen EZ, bestuur, bureau en (het secretariaat van / RVO) het 

Topteam? 

 Zijn de deelnemers / projectuitvoerders / sector voldoende betrokken en dragen ze 

voldoende bij (is de private bijdrage aan TKI-WoZ en projecten hoog genoeg)?  

 Wat zijn de meest effectieve instrumenten (tenders, JIP’s, opdrachten, haalbaarheidsstudies  

of…) voor de gestelde doelen? 

 Hoe functioneert het ecosysteem van de innovatie en wat kunnen we leren van andere 

innovatieclusters zoals het Holst Centre en het ISPT? 

 Hoe verhouden de performance indicators van het TKI-WoZ zich tot de algemene 

indicatoren van de Topsector Energie en in hoeverre kunnen de Energie TKI’s samenwerken, 

eventueel ook met de andere topsectoren? 

 Wat zijn de algemene beelden over het topsectoren beleid en wat zijn op dat gebied te 

verwachten ontwikkelingen? 

 Heeft TKI-WoZ in de toekomst een brede doelstelling voor ondersteuning van de sector of is 

het alleen bedoeld om subsidiegeld te alloceren. 

 

Op een hoger abstractieniveau is de ontwikkeling van het duurzame energie beleid en specifiek de 

beleidsmatige ondersteuning van wind op zee relevant (o.a. ruimte, SDE+). In dit verband is de 

totstandkoming van het Energieakkoord voor Duurzame Groei van groot belang voor offshore 

windenergie. Ten slotte is de hele energiesector in transitie, hetgeen de rollen van met name de 

energiebedrijven doet veranderen.  

 

Het TKI Wind op Zee werd eind 2012 opgericht maar de eerste tender liep toen al conform het rond 

begin 2012 opgestelde en ondertekende innovatiecontract. Ca. 95 bedrijven hebben inmiddels de 

letter of commitment ondertekend (zie volgend figuur).  
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Figuur 1: Overz icht van ondertekenaars Letter of Commitment TKI Wind op Zee  

 

3 Visie en Missie 
De visie van het TKI Wind op Zee is:  

“Wind op zee is als grootschalige energiebron onontbeerlijk voor een duurzame toekomst en zal daar 

een beslissende rol spelen aangezien wind op zee op middellange termijn (voor 2030) concurrerend 

zal zijn. De Nederlandse offshore wind sector is internationaal leidend op veel (deel-)terreinen en zal 

dus snel en bovenmatig veel bijdragen aan de kostenreductie én aan de Nederlandse economie.” 

 

De missie van het TKI Wind op Zee is dan: 

“Het TKI Wind op Zee stimuleert de realisatie van deze visie door het faciliteren van onderzoek, 

ontwikkeling, demonstratie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking en marktontwikkeling 

zodat de kostenreductie en economische impact zo groot mogelijk zijn.” 

 

3.1 De KPI’s 

In de missie liggen de Key Performance Indicators al voor de hand: Kostenreductie (KPI 1), 

Economische activiteit (werkgelegenheid en omzet; KPI 2) en een groeiende inzet van wind op zee 

om CO2 te besparen (KPI 3). De laatste 2 zijn in de Topsector Energie leidend, maar voor wind op zee 

ondergeschikt c.q. grotendeels afhankelijk van de kostenreductie. KPI 1 en KPI 3 zijn in het 

Energieakkoord direct aan elkaar gekoppeld (zie figuur 2 en 3). 
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KPI 1: kostenreductie 

van 40% tussen parken 

die in 2010 

respectievelijk 2020 

financial close bereiken. 

NB De definitie in het 

Energieakkoord is 

minder scherp 

 

 

 
Figuur 2: KPI 1: Kostenreductie  

 

KPI 2: de economische 

impact is gekoppeld aan 

werkgelegenheid en 

omzet 

 

NB: KPI 3 (bijdrage aan 

CO2 reductie) is direct 

gekoppeld aan KPI 1 via 

het Energieakkoord (zie 

par. 6.1) 

 
Figuur 3: KPI 2: Economische impact  

 

Voor de monitoring van de diverse KPI’s heeft het TKI-WoZ instrumenten, zoals een kostenmodel en 

de meting van omzet en werkgelegenheid, ontwikkeld. 
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3.2 Uitwerking missie 

Om 40% kostenreductie te bereiken is op meerdere schaalniveaus vooruitgang noodzakelijk. Dit is in 

figuur 4 weergegeven. R&D projecten leiden tot nieuwe componenten en technologische 

doorbraken. In elk windpark wordt slimmer ontworpen (value engineering) en geleerd. De sector 

moet enerzijds verticaal samenwerken om ontwerpen te optimaliseren en interface risico’s te 

minimaliseren. Anderzijds is aanbod van voldoende financieel solide partijen nodig om voldoende 

prijsconcurrentie te bevorderen. Ten slotte dient de overheid, samen met de sector de systeem-

omstandigheden te optimaliseren: locaties op goede plaatsen, vergunningen die snel tot gebouwde 

parken leiden, optimale ondersteuning etc. 

 

 
Figuur 4: Opbouw van kostenreductie  

Elk schaalniveau (blauw blok) kan een evenredig deel van de 40% kostenreductie invullen. Voor de 

diverse niveaus is demonstratie echter cruciaal (zie Bijlage 7). Innovaties worden in de 

kapitaalsintensieve projecten pas toegepast als ze bewezen en gecertificeerd zijn. 

 

 
Figuur 5: Verdeling van de kosten  
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In het Innovatiecontract is vervolgens aangegeven hoe diverse kostencomponenten kunnen 

bijdragen aan de gewenste 40% (zie figuur 5). 

In het Energieakkoord is deze taakstellende opgave vervolgens opgenomen als voorwaarde voor de 

uitrol (zie par. 6.1). Hiermee is de relatie tussen KPI 1 (kostenreductie) en KPI 3 (CO2-reductie 

bijdrage) vrijwel één op één vastgelegd voor Nederland. 

 

3.3 De componenten en windparkrealisatie 

De doelen van het TKI-WoZ zullen nooit alleen in Nederland gerealiseerd worden. In andere landen 

en op Europese schaal zijn dan ook soortgelijke activiteiten gestart met vergelijkbare uitkomsten 

(Carbon Trust, Stiftung Windenergie, TP Wind). Om te bepalen waar de kostenreducties te behalen 

zijn en vervolgens waar Nederland het best kan bijdragen maar ook het meest economische impact 

mee kan bereiken (KPI 2) is door het TKI-WoZ een analyse gemaakt op basis van een studie van de 

Crown Estate. 

 
Figuur 6: Waar kan kostenreductie gehaald worden en wat is daarbi j  de Nederlandse bi jdrage  met de 

meeste economische impact .  

De rode pijlen geven voor 2015-2020 de focus gebieden van het TKI-WoZ aan, omdat daar de 

potentiële bijdrage van de Nederlandse industrie het hoogst is en er dus ook de meeste 

economische impact te behalen valt.  

 

• Ondersteuningsconstructies, Transport & Installatie en Logistiek en Beheer en Onderhoud 

(15%) vormen de kernactiviteit en kernexpertise van de Nederlandse offshore wind sector 

• De bijdrage aan kostprijsreductie van windturbines is het grootst. De geschatte invloed van 

Nederland is vooralsnog beperkt (3%, vooral ontwerpkennis, parkontwerp).  

• De zogenaamde strategische werkstromen (effectief op de schaalniveaus “sector” en 

“systeem” uit figuur ‘Samenhang kostenreductie’) vertegenwoordigen een hoog potentieel 

door o.a. beleidsinnovaties, reductie van risico / risicoperceptie, financiering, netaansluiting 

en ontwikkelingen van samenwerkingsmodellen (14% is een conservatieve inschatting uit 

een gewogen mix). De mogelijke impact van deze activiteiten is groot, terwijl het benodigde 

budget vanuit het TKI-WoZ beperkt is.  
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4 Stakeholders 

4.1 De sector 

Door een studie van DNVGL in opdracht van het TKI-WoZ zijn de sterktes en zwaktes (en daarmee 

wellicht de kansen) van de Nederlandse supply chain in kaart gebracht. De offshore windindustrie 

sector is jong en bestaat uit diverse soorten bedrijven en kennisinstellingen. NWEA (de Nederlandse 

windenergie associatie) heeft een afdeling offshore wind waarin de projectontwikkelaars een sterke 

positie innemen en inmiddels effectief met de overheid overleggen over de wet- en regelgeving. 

 

De Nederlandse sterktes liggen in de offshore aspecten van de waarde keten: fundatieontwerp, 

installatie en logistiek (ook havens) en beheer en onderhoud. Voor dit type bedrijven is offshore 

wind, hoewel jong, vaak een zeer belangrijke nichemarkt. 

Het MKB (zowel innovatieve start-ups als gevestigde toeleveranciers in de offshore sector) is zeer 

aanwezig maar anderzijds nog onzichtbaar en zelf ook onbekend met de marktperspectieven. 

De windenergie-kennisinstellingen zijn vanouds TU Delft, ECN en WMC maar inmiddels zijn TNO, 

Marin en Deltares aangesloten. Imares werkt ook al langer aan de natuur- / milieu- / 

vergunningskant. NLR is inmiddels geïnteresseerd om kennis op het gebied van bijv. geluid, 

bladontwerp en helikopter access toe te voegen. 

De windturbinefabrikanten zijn niet (meer) zeer sterk vertegenwoordigd in Nederland. 

Uitzonderingen zijn start-up’s op offshore wind gebied (2B-Energy en XEMC-DarwinD) die zeer actief 

zijn in FLOW en een handvol kleinere fabrikanten voor onshore toepassingen. Verder zijn er 

engineeringbedrijven zoals Mecal maar ook vertegenwoordigers van buitenlandse marktleiders zoals 

Siemens. Ook zijn juist de innovatie-afdelingen van buitenlandse spelers juist in Nederland gevestigd 

zoals bijv. SKF in Nieuwegein en LM (bladen) in Nederland. 

Nederland kent diverse (internationale) projectontwikkelaars, zoals Eneco, RWE / Essent, Dong en de 

(bijbehorende) advies- en engineeringbureaus.  

De financiering van offshore wind is sterk aan verandering onderhevig. In een advies aangaande de 

opzet van een Nederlandse Investerings-Instelling (het advies van Jan van Rutte aangaande de opzet 

van een Nederlandse Investerings-Instelling is 22 mei aangeboden aan de Minister van Economische 

Zaken) wordt een sterke aanbeveling richting Publiek Private Samenwerking gedaan inclusief een 

zware projectorganisatie en stuurgroep. Alleen zo kan het vertrouwen dat nodig is om ook 

institutionele investeerders in offshore wind te laten investeren gewaarborgd worden. Tegelijkertijd 

kunnen zo de kansen, die de realisatie van het megaproject 4.5 GW offshore wind in de Nederlandse 

wateren biedt, goed benut worden. Als deze projectorganisatie van de grond komt, kan het TKI-WoZ 

een belangrijke functie vervullen voor het leveren van (onafhankelijke) informatie of het uitvoeren 

van andere taken, zoals het beheren van operationele gegevens van windparken voor R&D 

doelstellingen en om bijvoorbeeld investeerders inzicht te geven in ervaringsdata. 

Waar eerder balansfinanciering overheerste is de komende tijd projectfinanciering leidend. Dit 

betekent een nog sterkere focus op risicobeheersing vanuit vreemd en eigen vermogen-leveranciers 

(banken en institutionele investeerders). 

De sector is zich, onder andere onder invloed van FLOW en het TKI-WoZ, geleidelijk aan het 

verenigen. Vertrouwen in de keten kan op vele manieren belangrijk bijdragen aan de doelen van het 

TKI-WoZ. 
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4.2 Het systeem 

De overheid is op veel terreinen betrokken bij windenergie op zee. Via vergunningen, 

ondersteuningsbeleid vanuit energie, aansluiting op het net, industriebeleid enz. Voor R&D-beleid is 

de overheid met name via het topsectorenbeleid mede verantwoordelijk. Het innovatiebeleid dat op 

deze wijze sinds 2011 is ingevuld kiest voor vraagsturing in plaats van een (onderzoeks-)aanbod 

gestuurde aanpak. Ook dit nieuwe beleid staat weer ter discussie. Vanuit de fundamenteel 

onderzoek hoek (NWO) is er kritiek vanwege een te beperkte aandacht voor lange termijn visie; 

elders wordt gesteld dat teveel gestuurd wordt op de gevestigde belangen en niet op nieuw MKB. In 

de pers vindt geregeld discussie plaats of de topsectoren niet teveel innovaties binnen bestaande 

structuren faciliteren en juist de crossovers negeren (zie bijv. topsectoren versus “grand societal 

challenges”; FD 3 april: “(Zweedse) Topsectoren maken plaats voor strategische 

innovatiegebieden”). Een recente analyse van het innovatiebeleid door de OECD geeft een positief 

beeld maar wijst op kansen voor nieuw MKB en “cross over” sectoren tussen de huidige 9 

topsectoren en de noodzaak ook fundamenteel onderzoek (ook naast de topsectoren) en een basis 

financiering voor de GTI’s te blijven ondersteunen. 

 

Binnen de Topsector Energie is het Topteam de hoofdadviseur van de Minister van Economische 

Zaken. Het secretariaat van het Topteam wordt gevoerd door het Ministerie met assistentie vanuit 

bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is 

uitvoerder van tenders en regelt opdrachten die door het TKI-WoZ worden uitgezet.  

Uit de energiesector is een aantal topmensen verenigd in het Regieorgaan dat het Topteam 

adviseert en dat via Advies en Evaluatie Teams de diverse TKI’s adviseert (zie ook de bijlage 

Organogram). 

 

 
Figuur 7: Onderl inge relaties TKI Wind op Zee  
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Om de effectiviteit van het beleid te monitoren is er een streven naar vergelijkbaarheid en 

meetbaarheid van de TKI-programma’s. De uitwerking in een portfoliomanagement-benadering  

leidt soms tot ongewenste uitwerkingen (in 2014 resulteren bijvoorbeeld 10 sub tenders). 

Bovendien is er een grote en begrijpelijke behoefte aan rapportages vanuit de diverse andere 

overheidsgeledingen, die vaak echter wel overlap vertonen. 

Binnen “Energie” bestaan 6 andere TKI’s. Op verschillende terreinen werkt het TKI Wind op Zee met 

hen samen. Wellicht moeten op korte termijn TKI’s samen gaan. Dan ligt het voor de hand dat ISPT 

en BBE onafhankelijk blijven vanwege hun link met Chemie. Smart Grids, Solar en Energo hebben 

een vergelijkbare schaal en deelnemers. Het TKI Wind op Zee is relatief uniek en zit eventueel nog 

het dichtst tegen het TKI Gas aan; qua schaal en qua achterban (utilities, offshore bedrijven) 

Met de andere topsectoren bestaan inmiddels dwarsverbanden (met name Logistiek en Water). 
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5 Het TKI Wind op Zee 

5.1 Verhouding Bestuur – Bureau 

Het TKI-WoZ borduurt als opvolger van DOWEC en We@Sea voort op de aanpak in FLOW en heeft 

een bestuur dat daarmee deels overlapt (zie Bijlage 4 Organogram). Het bestuur delegeert veel 

taken aan het bureau. De verhouding tussen bestuur en bureau is naar aanleiding van deze roadmap 

helderder geformaliseerd. Dit wordt nader geregeld via een “delegatie van bevoegdheden” in een 

aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 

De verschillende TKI’s uit de sector energie zijn vanuit verschillende achtergronden opgericht en 

kennen ook verschillende vormen (NB het TKI Wind op Zee (zie organogram) kent een bestuur, 

programmacommissie en een uitvoerend bureau/directie). 3 van de TKI’s kennen een structuur die 

vergelijkbaar is met die van het TKI Wind op Zee, en 3 kennen een opzet met een uitvoerend bestuur 

en een Raad van Toezicht.  

5.2 Financiering 

De financiering van activiteiten die door het TKI-WoZ worden opgestart, vindt plaats door (tussen 

accolades de verantwoordelijke partij): 

 

Financieringsbronnen van activiteiten van het TKI-WoZ waarbij derden uitvoerende partij zijn: 

 Subsidie vanuit EZ innovatiemiddelen en SDE+ middelen {RVO} 

 MIT regeling (voor netwerkvorming en MKB haalbaarheidsstudies) {RVO} 

 Topsector-regelingen voor de HCA, MVI, Internationalisering en Systeemintegratie {RVO} 

 Private bijdragen van deelnemers in projecten {RVO} 

 Overige inkomsten {b.v. in NWO programma’s} 

 

Financieringsbron van activiteiten van het TKI-WoZ waarbij TKI-WoZ zelf uitvoerende partij is: 

 De TKI toeslag 

 Overige inkomsten 

 

Financieringsbronnen van activiteiten van het TKI-WoZ bureau: 

 Bureaukostensubsidie van EZ 

 Private bijdragen van deelnemers aan TKI-WoZ (m.n. afdracht van projecten) 

 Overige inkomsten 

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de verwachte ontwikkeling van deze stromen 

eergegeven. Hieruit valt te concluderen dat verwacht mag worden dat bij ongewijzigde 

omstandigheden de bureaukosten gedekt zullen worden maar dat er een verschuiving plaatsvindt 

van directe subsidie naar meerdere financieringsbronnen. Ook kan gesteld worden dat er enige 

ruimte is voor uitbreiding. 

 

  



 
 
 
 

ROADMAP 2015 -  2020 
 

20141124_TKI_Roadmap.2015-2020_EZU_F  13/ 24 

6 Ontwikkelingen 

6.1 Het Energieakkoord voor duurzame groei 

 
Figuur 8: Implementatie windenergie op zee 

Met de komst van het Energieakkoord voor Duurzame Groei is er een solide basis voor wind op zee 

gelegd in Nederland omdat een van de belangrijkste voorwaarden voor kostenreductie is vastgelegd, 

namelijk een geleidelijke en stabiele groei van de implementatie. In figuur 8 is de geplande uitrol 

conform de Kamerbrief van 26 september 2014 verwerkt (700 MW per jaar) , waarmee verdere 

uitwerking is gegeven aan het Energieakkoord op het gebied van wind op zee. Omgekeerd wordt 

kostenreductie als voorwaarde gesteld aan de uitrol van wind op zee. Doordat het Energieakkoord 

zowel het tempo van de kostenreductie als het tempo van de implementatie vastlegt wordt een 

koppeling gemaakt tussen KPI 1 (kostenreductie) en KPI 3 (CO2 uitstootreductie). 

6.2 Internationale ontwikkelingen 

6.2.1 Energietransitie en Implementatie offshore wind 

In de Nationale Duurzame Energie Actieplannen van diverse landen is voor wind op zee een grote rol 

voorzien. Op basis daarvan verwacht de EWEA minstens 40 GW capaciteit in 2020. Het laatste jaar is 

in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter het punt van de hoge kosten voor de eindgebruikers 

(vooral huishoudens) aanleiding om de ambities kritisch tegen het licht te houden. Daar komt de 

veranderende financiële positie van diverse leidende utilities bij, met name ten gevolg van de 

Energiewende in Duitsland. De energietransitie grijpt op veel punten in op bestaande structuren. 

Binnen de TKI’s Energie is een gezamenlijke aanpak in gang gezet (met separaat budget van het 
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Topteam) op het punt van systeemintegratie, waarbinnen vraagstukken als balancering, de overgang 

van commodity markt naar capaciteitsmarkt en in de toekomst wellicht flexibiliteitsmarkt wordt 

begeleid. Het TKI-WoZ is betrokken bij een pilot op het gebied van de internationalisering. 

6.2.2 R&D 

De noodzaak tot kostenreductie is in Europa een sturend gegeven voor wind op zee R&D. Voor de 

Europese R&D en Innovatie-agenda voor offshore wind is afstemming van groot belang. Hiermee 

worden doublures in onderzoek voorkomen en kunnen verschillende nationale programma’s 

aanvullend gaan werken. Daarbij moet wel oog zijn voor de industriële belangen. Het TKI-WoZ zal 

uitdrukkelijk meer die internationale samenwerking in programmering én in projecten gaan zoeken. 

Dit geeft ook toegang tot Europese financiering van onderzoek, en bevordert de toegang van de 

Nederlandse industrie in de internationale markt. 

 

Het TKI-WoZ heeft tot nu toe samenwerking gezocht met de tegenhangers van het TKI Wind op Zee 

in het Verenigd Koninkrijk, ORE Catapult, onderdeel van de Britse topsector (Technology Strategy 

Board) en de Carbon Trust en the Crown Estate. In Duitsland zijn IWES / Frauenhofer, RAVE / Stiftung 

gesprekspartners en in Denemarken het DTU.  
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7 Bijlagen 
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Bijlage 1 Waar staan we in 2020 (toekomstbeeld) 
 

Offshore wind 

 De bouw van windparken op zee in Nederland en daarbuiten is volop gaande. 

 Windparken sluiten aan op het net op zee, dat in beheer is van de TSO. 

 Er is beleid om de bouw na 2023 voor te zetten: in 2030 zal er ca. 15 GW in Nederlandse 

wateren zijn opgesteld. 

 Enkele revolutionaire ontwikkelingen maken hun opwachting (b.v. floating turbines). 

 De kosten van offshore wind bedragen 100 €/MWh (waarde niveau 2014). 

 Er zijn vele initiatieven om de kosten verder omlaag te brengen naar ca. 80 €/MWh. 

 Het elektrische systeem is in transitie: opslag, balanceren en vraagsturing zijn volop in 

ontwikkeling. 

 De (verwachte) lage kosten van duurzame elektriciteit leiden tot allerlei nieuwe mogelijke 

toepassingen zoals omzetting van elektriciteit in andere vormen van energie. 

 Er is significante specifiek op offshore wind gerichte industriële activiteit in Nederland 

(kabels, funderingen, O&M) (Nl marktleider). 

 Er is continuïteit in de mogelijkheden voor test en demonstratie van offshore technologie en 

turbines. 

 

Offshore wind R&D 

 Medewerkers van ondernemingen en van onderzoeksinstellingen ontmoeten elkaar 

regelmatig in formele en informele settings. 

 Onderzoeksinstellingen exploreren nieuwe ontwikkelingen en fundamentele kennis, 

aangestuurd door ideeën, vragen en problemen uit de praktijk. Onderzoekers zijn hiertoe 

nauw betrokken bij de praktijk, b.v. door af en toe bij ondernemingen mee te werken aan 

ontwikkelings- en trouble shooting-projecten. Ondernemingen volgen het onderzoek en 

sturen het aan b.v. via deelnemersraden en door onderzoekers regelmatig tijdelijk in huis te 

nemen. De overheid neemt een groot deel van de investering in deze activiteiten voor haar 

rekening. 

 Ondernemingen maken nieuwe technologieën marktrijp. Ondernemingen dragen hierin het 

grootste deel van de kosten. Onderzoekersinstellingen worden door ondernemingen 

ingeschakeld bij ontwikkeling en demonstratie. 

 

Het TKI-WoZ: 

 is een zelfstandige onafhankelijke sectororganisatie met een solide bijdrage uit de private 

sector. 

 is uitvoerder van het topsectoren beleid en bepaalt wat de speerpunten zijn van de R&D 

activiteiten op het Nederlandse offshore wind gebied. 

 heeft een flexibele staf van ingehuurde gedetacheerde personen overeenkomend met ca. 2 

tot 4 fte. Daarnaast worden in projecten en via opdrachten allerlei activiteiten ondersteund 

die bijdragen aan de missie. 

 werkt internationaal samen met o.a. Carbon trust en Stiftung Windenergie.  
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Bijlage 2 Prioriteiten komende jaren 
De komende tijd zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd. De gestelde prioriteiten zullen 

aan de hand van verkennende activiteiten worden getoetst met advies van de Programma 

Commissie. 

Niveau Activiteit TKI Actie suggesties 

Component  Tenders voor R&D en JIP 

projecten 

 Continue evaluatie en verbetering 

 Sturing op Nederlandse sterktes 

 Stimuleren R&D appetite bij offshore bedrijven 

 Vorming R&D consortia 

Project  Value engineering  JIP tenders 

 Learning by doing  Ontwikkelen nieuw instrumentarium 

 Standaardisering (schaal)  Samenwerking NEN 

Sector  Ontwikkelaars / investeerders  Dataverzameling: “data warehouse” 

 Tender voorbereidingsstudies (scoping en design 

basis) 

 MKB  MKB ondersteuning en opzet MKB loket 

 Innovatiemakelaars 

 Nieuw (fin.) instrumentarium (met NII) 

 Industrie: follow up: gap analysis  Onderzoeken vestiging nieuwe bedrijven 

 Financials  Kennisoverdracht; workshop voor inst. Inv. 

Systeem Samenwerking NII  Kennis partner voor NII 

 Offshore wind als Nationaal Icoon  Voorbereiden aanvraag en begeleiden 

implementatie voor 2015 

 Centre of competence voor 

overheid 

 Via organiseren kennisoverdracht en opdrachten 

 Cross overs en nieuwe sectoren  Bijv. floating; getijde centrales 

 Vergroten inzicht in sector en 

kostenreductie 

 Met kostenmodel inschatten bijdrage per niveau 

Demonstratie Co-locatie voor doorbraak 

technologieën 

 Co-locatie in kavelbesluit 

 Embedded voor continu leren  Stok en wortel en om risico te compenseren 

 Menu kaart in kavelbesluit 

 Dedicated sites (ook voor R&D 

programma’s) 

 Samen met buitenland (EraNet) 

 
Ten aanzien van de programmering zal hiernaast voortdurend met Topteam, EZ en RVO overlegd 
worden over het stroomlijnen en verminderen van rapportage- en andere verplichtingen. 
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Bijlage 3 Topsectoren beleid 
In februari 2011 heeft het kabinet een nieuw bedrijvenbeleid ingezet. Uitgangspunt is dat de 

overheid niet stuurt met regels en subsidies, maar dat Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om 

te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Want ondernemers benutten 

economische kansen en creëren daarmee economische groei, werkgelegenheid en welvaart. 

Het nieuwe beleid betekent: 

 minder subsidies in ruil voor lagere belastingen, 

 minder en eenvoudiger regels, 

 ruimere toegang tot bedrijfsfinanciering, 

 betere benutting van de kennisinfrastructuur door het bedrijfsleven, 

 betere aansluiting van fiscaliteit, onderwijs en diplomatie op de behoefte van het 

bedrijfsleven. 

Het kabinet heeft ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren van de Nederlandse 

economie gevraagd om concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht 

versterken. Het kabinet is enthousiast over de ideeën en voorstellen. 

De ambitie van het topsectorenbeleid is: 

 Nederland in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld (in 2020). 

 Stijging van de Nederlandse R&D-inspanningen naar 2,5% van het BBP (in 2020). 

 Topconsortia voor Kennis en Innovatie waarin publieke en private partijen participeren voor 

meer dan € 500 miljoen waarvan tenminste 40% gefinancierd door het bedrijfsleven (in 

2015) 

 

Topconsortia voor Kennis en Innovatie 

Er zijn 9 sectoren benoemd als topsector, te weten Agri & Food; Chemie; Creatieve Industrie; 

Energie; High Tech; Logistiek; Life Sciences & Health; Tuinbouw; Water 

 

Binnen de Topsector Energie hebben zeven Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) ieder een 

thema uitgewerkt: Bio-energie (valt ook onder Chemie); Energiebesparing industrie (valt ook onder 

Chemie); Energiebesparing gebouwde omgeving; Gas; Smart Grids; Wind op Zee; Zonne-energie. 

 

Jaarcyclus voor aanvragen en rapportages aan Topteam / EZ 

Publicatie eerste Tender Uiterlijk maart  

Verzoek Topteam aan TKI's; start Vooruitblik Maart 

TKI’s en ECN/TNO rapporteren aan regievoerder over inzet ECN en TNO Mei 

Bespreken conceptplanning volgende kalenderjaar Mei 

Aanwijzingen Topteam aan TKI's Mei 

Aanleveren concept-Vooruitblik September 

Bespreking met AET en bestuur September 

Aanleveren Vooruitblik  September 

Bespreking regieteam November 

Voorlopig besluit Topteam November 

Reactie TKI's December 

Definitief besluit Topteam December 

Reactie (akkoord) van de minister van EZ December 



 
 
 
 

ROADMAP 2015 -  2020 
 

20141124_TKI_Roadmap.2015-2020_EZU_F  19/ 24 

Bijlage 4 Organogram TKI Wind op Zee (2014) 

 
Het TKI Wind op Zee is als volgt georganiseerd. 

 

 
 

Kijk voor een actueel overzicht van bestuur, programma commissie en bureau op de website van het 
TKI Wind op Zee: http://www.tki-windopzee.nl/page/organisatie. 

  

http://www.tki-windopzee.nl/page/organisatie
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Bijlage 5 Lopende TKI-WoZ en FLOW projecten 
In 2012 werd door het TKI-WoZ 1 tender georganiseerd en in 2013 twee tenders. In onderstaande 

tabel zijn de resulterende projecten weergegeven. 

2012 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 JIP 

SAS D4REL High Yield Low 

Loads Enlarged 

Rotor 

InnoTip Hydraulic drive 

train for a 10 MW 

wind turbine 

Smart Monitoring 

Methodology for Offshore 

Wind Farm support 

structures 

FISTUCA DSSI HILO Pile Driving  Subsea Chain 

Cutter 

 

LAWINE MIMIC   Dynamic Asset 

Information 

System for 

offshore Wind 

Farm 

Optimisation 

 

Z-Bridge      

Felosefi      

Wifi JIP      

 

De tenders van 2013 waren weinig succesvol vanwege focus eerst op de lage TRL’s (veel aanvragen 

maar lage private bijdrage) en bij de tweede op de hoge TRL’s (weinig aanvragen, te veel eisen en te 

lage subsidiepercentages) 

De 1e tender in 2014 heeft tot 3 aanvragen geleid voor in totaal ca. 3 M€ subsidie (terwijl veel meer 

beschikbaar was). De conclusie is dus dat opnieuw niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de 

subsidie. Dit ondanks een zeer succesvolle matchmaking dag waar meer dan voldoende 

belangstelling bleek. De veelheid aan voorwaarden is vermoedelijk belemmerend. Deze keer zijn de 

eisen: samenwerken tussen industrie en kennis; verhouding publiek - private bijdrage; subsidie 

niveaus; schotten tussen de diverse R&D lijnen; eisen uit de SDE+ regeling (aantoonbare bijdrage aan 

kostprijsreductie voor 2020). Door deelnemers wordt het model van FLOW als succesvol genoemd 

omdat de gecommitteerde leden van het consortium worden ontzorgd met simpeler regels en 

beschikbare budgetten. 

Voor 2015 wordt aan een verdere vereenvoudiging van de voorwaarden gewerkt. 

 

Kijk voor meer informatie over de projecten van het TKI-WoZ en FLOW op de volgende websites: 
http://www.tki-windopzee.nl/special/projecten-overzicht  
http://www.flow-offshore.nl/page/projects     

http://www.tki-windopzee.nl/special/projecten-overzicht
http://www.flow-offshore.nl/page/projects
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Bijlage 6 Instrumenten TKI-WoZ 2014 
 R&D programma via tenders en haalbaarheidsstudies. 

Het TKI-WoZ heeft inmiddels 5 tenders uitgezet. De ervaringen hebben geleid tot het 

instellen van een lagere drempel, een langere openingstijd, het streven om de private 

bijdrages te verhogen en het mengen van fundamenteel en industrieel onderzoek, 

experimentele toepassing en demonstratie. 

 Joint Industry Projecten (JIP) via tender 

JIP’s zijn bedoeld om gemeenschappelijke, industrie-brede issues aan te pakken; langere 

termijn vragen waar niet één directe belanghebbende voor is aan te wijzen maar waar 

gezamenlijk doorbraken en certificering bereikt kunnen worden of juist urgente problemen 

waar snel een industrie-breed antwoord op nodig is. Dit geeft een concrete invulling van de 

vraagsturing door de industrie; ook wordt een hogere private bijdrage aan het programma 

gerealiseerd. 

 Demonstratie en proeftuin (zie Bijlage 7) 

De gelegenheid om innovaties te demonstreren is nodig om resultaten van R&D projecten 

te valoriseren, om concurrentie te bevorderen door nieuwe toetreders te faciliteren, om 

marktrijpe ontwikkelingen te bewijzen en certificeren, om systeeminnovaties voor de eerste 

keer uit te kunnen proberen, etc. Voor het opstellen van plannen gebruikt het TKI-WoZ 

geoormerkte opdrachtmiddelen. 

 Sector en systeem uitdagingen via opdrachten (zie bijlage Strategische werkstromen) 

De strategische werkstromen worden voornamelijk via opdrachten via RVO uitgezet waarbij 

co-financiering door derden helaas onmogelijk is. Het TKI-WoZ kan hier ook privaat geld 

voor gebruiken. AET, PC en Bestuur vinden deze activiteiten belangrijk en zien een grote 

hefboom met een beperkt budget. In 2014 zijn op verzoek van de TSE de SW echter als 

afzonderlijk deel verwijderd en deels op TSE niveau opgepakt (zie hieronder). De rest is 

ondergebracht bij de 5 programmalijnen.  

 Lange termijn onderzoek via samenwerking met NWO en STW  

Het TKI-WoZ kan, zeker gezien het feit dat veel van de subsidie afkomstig is uit SDE+ 

middelen (gekoppeld aan korte termijn kostenreductie) eigenlijk zelf geen nieuwsgierigheid 

gedreven onderzoek ondersteunen. Dit is een van de kritiekpunten op het 

topsectorenbeleid. Door met NWO samen te werken wordt ingezet op het identificeren van 

overlap tussen de fundamentele uitdagingen voor wind op zee en de expertises van de 

onderzoekers in Nederland. 

 Gemeenschappelijke Topsector Energie programma’s 

HCA, MVI, Internationalisering / exportbevordering en het MKB loket zijn taken die door het 

Topteam zijn geselecteerd als belangrijk voor alle TKI’s. Daarom zijn door TKI-WoZ in 2013 

op alle 4 gebieden activiteiten (deels pilots) opgestart. Voor 2014 is besloten dit op TKI 

overstijgend niveau aan te pakken en centrale budgetten te alloceren. Onduidelijk is hoe de 

bestaande en geplande activiteiten van het TKI-WoZ hier in opgenomen worden (zie 

bijlages). 
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 Systeemintegratie 

De energietransitie leidt tot fundamentele onderzoeksvragen en maatschappelijke en 

regelgeving uitdagingen: balancering, opslag, regelbaarheid, energieomzetting. Dit is TSE 

breed opgepakt. 

 Programmamanagement 

Het bureau voert de coördinatie van alle activiteiten uit. Communicatie en netwerkvorming 

vindt plaats via website, lezingen, interviews, de organisatie van conferenties en workshops. 

Daarvoor wordt specifieke subsidie en een deel van de TKI toeslag gebruikt (10%), worden 

opdrachtmiddelen gebruikt om bijv. de JIP’s op te zetten en wordt de private bijdrage van 

de deelnemers benut.  
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Bijlage 7 Demonstratie scenario’s 
 

Als vervolg op het Plan van Aanpak Leeghwater dat in 2013 door NWEA en TKI-WoZ is opgesteld is in 

het Energieakkoord opgenomen dat demonstratiefaciliteiten essentieel zijn voor kostprijsreductie en 

dat er dus een plan voor de realisatie moet worden opgesteld. Na uitwerking van diverse aanpakken 

in een projectgroep zijn door het TKI-WoZ twee scenario’s nader uitgewerkt: embedded en co-

locatie. 

  
Figuur 9: Demonstratie scenario’s  

Embedded betreft innovaties (ca. TRL9), vooral op windpark niveau (zie figuur in paragraaf 3.2) die 

door de eigenaar van het windpark worden meegenomen om de kosten omlaag te brengen. Ook kan 

hier op bilaterale wijze doorbraaktechnologie worden geïmplementeerd met name op basis van 

lange termijn overeenkomsten tussen supplier en eigenaar / investeerder.  

Co-locatie is bedoeld voor innovaties van nieuwe toetreders of innovaties die door de eigenaren van 

commerciële projecten als te risicovol worden beschouwd. Uit een marktconsultatie bleek grote 

behoefte aan deze optie. 

 

Voor beide opties werkt het TKI-WoZ aan een selectie van financiële en overige randvoorwaarden. 
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Bijlage 8 Strategische werkstromen 
Opsomming van de diverse aandachtsgebieden; cursief zijn mogelijk nieuwe initiatieven 

 

KPI 1 Kostenreductie 

 Kostenmodel (meting KPI 1; NB supply curve als presentatie middel) 

 Financiering (analyse effect + organiseren workshops voor institutionele investeerders) 

 Optimalisatieadvies ondersteuningssysteem Wind op Zee; SDE+ 

 Optimalisatieadvies vergunningen (analyseren van diverse vergunningsopties) 

 Vaststellen verhoudingen bijdragen op component, project, sector en systeem niveau 

KPI 2 Economische impact 

 (Thuis)markt / industriebeleid/werkgelegenheid/omzet /toegevoegde waarde: meting KPI 2 

 MKB-loket (wordt waarschijnlijk op topsector niveau opgepakt) 

 Sector building/innovatieaanpak 

 Bevorderen internationale afstemming 

 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

 Netwerkvorming 

 Voorbereiden / faciliteren van havens 

 MKB aanpak uitbreiden met innovatievouchers, MIT regeling) 

 Industrie: Kabel fabriek actieplan 

KPI 3 Implementatie en daarvan afgeleid: CO2 reductie 

 Scenario ontwikkeling en marktmonitoring (CO2 reductie en DE bijdrage; voortborduren op 
KEMA studie/ ECN werk; meting van KPI 3 

 Deelname aan coördinerend overleg Green Deal NWEA 

 Health & Safety (monitoren, faciliteren, internationale uitwisselingen) 

 Mogelijk maken net op zee 

DEMONSTRATIE 

 Leeghwater 2.0 BP etc. 

 Co-locatie en embedded 

 Marktconsultatie 

 Monitoring (lead via Crown Estate: SPARTAN / ATO / EZ / RVO) 

TKI OVERSTIJGENDE ACTIVITEITEN 

Topteam, via RVO? Hoe sturen en budget claimen; overbruggen huidige opdrachten 

 HCA 

 MVI, STEM voorbereiding  

 Internationaal: India als pilot 

 Systeemintegratie: inbreng van mogelijke projecten als valmeer; interconnectie HVDC 

 MKB benadering: loket, samenwerking andere TKI’s (Chemie) 

Kijk voor meer informatie over de strategische werkstromen op onze website:  
http://www.tki-windopzee.nl/page/strategische-werkstromen 
 

http://www.tki-windopzee.nl/page/strategische-werkstromen

