
   

  

Geachte relatie, 

 

Eerder deze week is de subsidieregeling voor de Topsector Energie 2016 gepubliceerd in 

de Staatscourant. 

 

Voor de wind op zee sector zijn de volgende vier regelingen van belang: 

1. Wind op Zee R&D regeling; in 2016 is voor Wind op Zee R&D projecten een bedrag van 

4,5 miljoen euro beschikbaar. Deze tender is geopend van 1 april tot 3 mei 2016. 

2. Hernieuwbare energieregeling; is geopend voor diverse technieken . Wind op zee 

projecten kunnen dus ook worden ingediend. Voor deze regeling is 50 miljoen 

beschikbaar. Voor deze regeling geldt het first come, first served principe. 

3. De DEI regeling (Subsidie voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, 

processen en/ of diensten); Voor deze regeling is ruim 35,5 miljoen beschikbaar, die in 

2 tender rondes beschikbaar wordt gesteld: 1 tot 26 april en 1 juli tot 25 oktober 2016. 

4. Innovatiemakelaarsregeling; per direct stelt het TKI Wind op Zee geld beschikbaar voor 

het inhuren van een innovatiemakelaar door het offshore wind midden en klein bedrijf. 

Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum 

vergoeding van 10.000 euro. 

De belangrijkste wijzigingen in 2016 zijn de volgende: 

 Wind op zee R&D-projecten worden in 2016 weer op kwaliteit beoordeeld om 

zodoende de beste projecten te kunnen honoreren. 

 In de DEI is het maximale subsidiebedrag per project opgehoogd van vier miljoen euro 

naar zes miljoen euro. 

 De beschrijvingen van de programmalijnen zijn voor elke regeling aangepast. 

Graag lichten we de diverse mogelijkheden voor 2016 uitgebreider toe tijdens de Match 

Making Day op 10 februari aanstaande. Lees meer over deze dag. 

 

Let op: u kunt zich tot en met 8 februari 2016 aanmelden voor deze dag. 

 

Ernst van Zuijlen 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-3896.html
http://tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/match-making-day-2016


  

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Marktstudie Floating wind 

 Vooronderzoek van service logistics in de wind op zee markt 

 

TKI Wind op Zee publicatie: Marktstudie Floating wind 

Het TKI Wind op Zee heeft het potentieel van de drijvende windturbinemarkt in Nederland 

laten onderzoeken. Recent is het eindrapport gepubliceerd. 

 

Floating wind biedt de offshore wind sector de mogelijkheid wereldwijd door te breken; door 

de toepassing van deze drijvende techniek kan offshore wind ook worden ontwikkeld in 

gebieden die voorheen als te diep werden beschouwd. De technologie is nog jong maar 

ontwikkelt zich snel. Er liggen nog uitdagingen op het gebied van projectrisico's en de kosten. 

Voor de Nederlandse offshore wind industrie die al een aanzienlijk marktaandeel heeft in de 

fabricage, installatie en onderhoud van offshore windparken, biedt de floating wind markt een 

interessante groeikans, met name als export product. Het hele rapport kunt u hier 

downloaden. 

  

 

TKI Wind op Zee publicatie: Vooronderzoek van service logistics in de wind op zee markt 

Dit onderzoek toont aan dat er diverse mogelijkheden zijn en dat marktpartijen bereid zijn om 

met elkaar te gaan samenwerken in de instandhouding van de windparken op zee. 

 

Het rapport gaat in op: 

 Het besparingspotentieel 

 De gewenste innovatie 

 Samenwerkingsmogelijkheden 

Lees meer 

  

 

http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/marktstudie-floating-wind
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/marktstudie-floating-wind
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/vooronderzoek-van-servicelogistics-in-de-wind-op-zeemarkt


Ter Kennisgeving 

 Kansen voor Nederlandse bedrijven in Turkije:  Turkije wil meer gebruik maken van 

mogelijkheden voor groene vormen van energieopwekking. Het land stimuleert dit 

door fiscale voordelen. Bent u actief in de windenergie? Het Netherlands Business 

Support Office (NBSO) in Izmir helpt u graag aan de juiste contacten. Lees meer 

 Kosteloze workshops door Octrooicentrum Nederland: Bent u bezig met de 

ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe techniek? In deze workshop leert u in 

welke fasen van uw innovatieproces Intellectueel Eigendom als middel te gebruiken 

is. Lees hier meer over de workshop.  Deze workshop wordt op meerdere data en op 

diverse plaatsen in het land georganiseerd. Kijk hier wanneer de workshop bij u in de 

buurt wordt georganiseerd. 

 Wegwijzer Horizon 2020: Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma 

van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. 

Het geeft een overzicht van de vele mogelijkheden binnen de verschillende Horizon-

onderdelen. Download hier de wegwijzer Horizon 2020 

 Energierapport “Transitie naar Duurzaam”: integrale visie op de toekomstige 

energievoorziening van Nederland Via deze link kunt u het rapport downloaden. 

 Apply for an EU Sustainable Energy Award: Deadline 22 februari 2016. De EU 

Sustainable Energy Awards erkennen uitstekende innovatie in energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie. Genomineerden worden gekozen uit een shortlist met de 

meest succesvolle projecten voor schone, veilige en efficiënte energie van het 

jaar. Lees meer 

 InnovatieLink opent MKB-loket in Noord-Nederland: Noord-Nederlandse 

ondernemers met vragen over innoveren in energie en chemie kunnen vanaf nu 

terecht bij één centraal loket. In dit kader zal InnovatieLink iedere woensdag op 

EnTranCe een speciaal mkb-innovatiespreekuur houden en zal een adviseur regionale 

energie-ondernemers verbinden met de nationale topsectoren energie en 

chemie. Lees meer  

  

 

 

Evenementen 

In the spotlight: 

 Match Making Day TKI Wind op Zee 2016: 10 februari 2016, Beatrix gebouw van 

Jaarbeurs in Utrecht, Nederland. Informeer uzelf over de subsidiemogelijkheden in 

2016 en kom in contact met mogelijke projectpartners. Lees meer 

 DOT500 Wind Turbine Measurements Workshop: 23 februari 2016, Delft, Nederland. 

De Oude Bibliotheek organiseert een workshop waarin u de kans krijgt om diverse 

vormen van meetapparatuur uit te rusten op een test turbine (incl. fundering) om de 

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/internationale-interesse-windenergieprojecten-izmir
http://www.rvo.nl/octrooiworkshops
http://www.rvo.nl/octrooiagenda
http://topsectorenergie.us3.list-manage1.com/track/click?u=5588e895660abe9311716f1f0&id=f7918db1e3&e=5e141da1dd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/18/kamerbrief-energierapport
http://www.eusew.eu/about-awards-competition
http://www.innovatielink.nl/nieuws/innovatielink-opent-mkb-loket-in-noord-nederland/
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/match-making-day-2016


 

windturbine te bestuderen tijdens de installatie en operatie, onshore en 

offshore. Lees meer 

 Economische missie naar Frankrijk met de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en de minister van Economische 

Zaken Henk Kamp (ovb): 10 en 11 maart 2016, Parijs, Frankrijk. Het doel van deze 

missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en 

technologische samenwerking. Energie is een van de focus punten Lees meer 

 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 

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

  

 

https://deoudebibliotheek.nl/courses/dot500-wind-turbine-measurements-workshop
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/economische-missie-naar-frankrijk-met-de-minister-voor-buitenlandse-handel-en?ns_service=mail&ns_robot=partner-mailplus&ns_mail_uid=%7bnsUserId%7d&ns_mail_job=31262386&ns_mchannel=eco&ns_source=nieuwsbrief&ns_linkname=missie%20frankrijk
http://winddagen.nl/
http://www.tki-windopzee.nl/nieuwsbericht/agenda-offshore-wind-evenementen

