
 

Geachte relatie, 
 
Zoals u weet, heeft het TKI Wind op Zee jarenlang het belang van demonstratie van innovaties 
benadrukt. Met resultaat; vorig jaar heeft de minister ruimte toegezegd voor een innovatiekavel in 
Borssele (kavel 5). 
 
De innovatiekavel richt zich op het samenbrengen van innovatieve offshore windenergie 
technologieën, met name op een niveau van technologische paraatheid (TRL) 8 of 9. De 
Innovatiekavel biedt bedrijven de mogelijkheid om hun technologie te demonstreren en bewijzen, in 
de fase net voor commerciële lancering. Uiteraard zullen de turbines die in de innovatiekavel komen 
te staan ook duurzame energie produceren (tussen 12 en 20 MW). 
 
Op 7 maart aanstaande wordt de eerste workshop over de tender voor de innovatiekavel in Utrecht 
georganiseerd. Tijdens deze workshop wordt de kavel geïntroduceerd en uitleg gegeven over de 
aanbestedingsprocedure en hoe de biedingen zullen worden geëvalueerd. 
 
RVO zal deze aanbesteding in samenwerking met TKI Wind op Zee organiseren. Nauwe samenwerking 
met de sector zal nodig zijn om de aanbesteding tot een succes te maken. 
Daarom is een reeks workshops gepland om de plannen te presenteren en om uw feedback te krijgen. 
 
Bent u van plan om een bijdrage te leveren aan de demonstratiekavel? 
Wilt u een nieuwe technologie demonstreren? 
Bent u een R & D partners, betrokken bij de ontwikkeling van de techniek? 
Bent u betrokken bij de financiering van projecten? 
 
Mis dan deze workshop op 7 maart 2016 niet! Voor de volledige agenda van de eerste workshop die 
op de 7 maart 2016 plaatsvindt, verwijs ik naar onze website. Uw aanmelding voor deze workshop 
kunt u per e-mail sturen aan RVO o.v.v. workshop demonstratiekavel 7 maart. 
 
Tot dan. 
 
Bob Meijer 
Michiel Zaaijer 

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Match Making Day 2016: presentaties beschikbaar 
 Animatie over de Nederlandse offshore wind sector 

 

  

https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/borssele-kavel-v
mailto:woz@rvo.nl?subject=workshop%20innovatiekavel%20Borssele


Match Making Day 2016 

Afgelopen 10 februari organiseerde het TKI Wind op Zee wederom een Match Making Day. Meer dan 
150 vertegenwoordigers uit de wind op zeesector namen actief deel aan deze dag. 

 
 

 

 

 

 

 

Tijdens deze dag informeerde het TKI Wind op Zee de sector over haar activiteiten, lopende 
projecten en de tenderregelingen van 2016, met als doel het faciliteren en stimuleren van 
samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en mkb op het gebied van onderzoek, innovatie 
en implementatie van windenergie op zee. 

Kijk voor alle presentaties hier. De regelingen worden hier verder toegelicht. 

 

Animatie over de Nederlandse offshore wind sector 

Tijdens de Match Making Day 2016 is een animatie over de Nederlandse offshore wind sector 
gelanceerd. 

 
Deze Engelstalige animatie laat in ruim twee en een halve minuut 
zien wat er de komende jaren staat te gebeuren als het gaat om 
windenergie op zee in Nederland. Daarnaast geeft het een goed 
beeld van waar de Nederlandse offshore wind sector sterk in is. 
 
 

Het TKI Wind op Zee heeft deze animatie voor u laten maken. 
Iedereen die actief is in de windsector, die in een kort tijdsbestek wil 
laten zien wat er speelt, kan gebruik maken van deze animatie. 
 
Lees hier hoe u de animatie gemakkelijk kunt plaatsen op uw eigen website of in uw presentaties. 
Ook kunt u de animatie delen op sociale media. 

 

https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/presentaties
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/subsidieregelingen
https://topsectorenergie.nl/dutch-offshore-wind-animatie
http://tki-windopzee.us4.list-manage1.com/track/click?u=7c5176ab4c7d7ba12a1b04538&id=c7360da7ec&e=d9ca5ba2f6


Ter Kennisgeving 

 Marine Energy Technology Course: Den Haag, Nederland. De cursus van 3 dagen richt zich 
onder andere op de laatste innovaties in getijden-, en golfenergie.  

 

Evenementen 

In the spotlight: 

 De winddagen 2016: 15 en 16 juni 2016, Rotterdam, Nederland. Met als thema ‘Wind: 
hoofdrol in energietransitie’. Dé kennisdagen voor iedereen die betrokken is bij de realisatie 
van windprojecten in Nederland. Lees meer  

 Tweede werkconferentie haalbaarheidsstudie naar een ‘center of expertise’ wind op zee: 
middag van 22 maart, locatie nog onbekend. Geïnteresseerde bedrijven en onderwijs- en 
kennisinstellingen kunnen zich melden bij het secretariaat van het TKI Wind op Zee. (NB: 
degenen die zich eerder als geïnteresseerden hebben aangemeld of bij de eerste 
bijeenkomst aanwezig waren, ontvangen automatisch een uitnodiging). 

Kijk voor een volledig overzicht van offshore windenergie evenementen in onze agenda. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Ernst van Zuijlen 
Directeur TKI Wind op Zee 

 

http://www.winddays.nl/nl/home/
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/agenda

