
 

Geachte relatie, 
 
Per 1 april zijn diverse regelingen die interessant zijn voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in 
de wind op zee sector geopend. Hieronder een greep uit de mogelijkheden; 
 
De regeling voor Wind op zee R&D-projecten biedt 4,5 miljoen Euro aan subsidiemogelijkheden voor 
projecten die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op 
zee op langere termijn te reduceren zonder demonstratiemogelijkheden. Meer weten? Kijk dan hier. 
 
Binnen de Hernieuwbare Energie Regeling is 50 miljoen Euro beschikbaar om projecten te 
ondersteunen die als doel hebben kostenreductie van windenergie op zee binnen de termijnen van het 
Energieakkoord (2023) te realiseren. Meer weten? Kijk dan hier. 
 
De DEI-regeling kan interessant zijn; hiermee kunt u financiering krijgen voor demonstraties 
(investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten. Lees meer. 
 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u ook meer informatie over de MIT-regeling. 
 
Ernst van Zuijlen 

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Workshop demonstratiekavel Borssele; resultaten en vervolgstappenonderwerp 
 MIT-regeling open - bereid u vast voor! 
 Baanbrekend MKB: ECE Offshore 
 Innovatieloket voor MKB-ondernemers in chemie, energie en biobased economy geopend in 

Rotterdam 

 

Workshop demonstratiekavel Borssele; resultaten en vervolgstappen 

Op 7 maart 2016 heeft de eerste workshop over het Innovatiekavel in Borssele plaatsgevonden, 

georganiseerd door RVO, het Ministerie van Economische Zaken en het TKI Wind op Zee. De 

innovatiekavel biedt ruimte voor het demonstreren van innovatieve technologie. Dit kunnen 

bijvoorbeeld windturbines, fundaties of kabels zijn, maar ook zijn er demonstraties mogelijkheden 

voor nieuwe installatietechnologie of kleinere componenten. 

 

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is uiteengezet wat de globale planning is voor de uitgifte van 

twee windturbine posities binnen deze kavel in een tender in 2017. Verder is er werd vooral 

https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/rd-projecten
http://www.tki-windopzee.nl/page/demonstratie-programma
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/subsidieregelingen


informatie gedeeld ten aanzien van wensen van mogelijke deelnemers. Dit jaar zal er gestart worden 

met een consultatieprocedure voor de tenderregeling en een match making proces. Dit match 

making proces is bedoeld om partijen de gelegenheid te geven partners te vinden voor een 

innovatief en haalbaar project. Let op; deze tender voor de demonstratiekavel zal dus ná de tenders 

van de Borssele kavels 1 t/m 4 plaats vinden. 

 

Voor meer informatie klik hier. 

 

MIT-regeling open - bereid u vast voor! 

Innovatieve mkb-ers kunnen weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren (MIT). Wilt u profiteren van de MIT-regeling? Begin op tijd met de voorbereiding van uw 

aanvraag en let op regionale verschillen. 

 

Belangrijke data 

De MIT-regeling gaat op 10 mei 2016 open voor de volgende instrumenten: adviesprojecten, 

haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. De sluiting 

van deze instrumenten is 1 september 2016. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde 

van binnenkomst. Om te voorkomen dat u achter het net vist, is het belangrijk om tijdig te beginnen 

met het voorbereiden van uw aanvraag. 

 

Voor de R&D-samenwerkingsprojecten binnen de MIT-regeling geldt het 'first come, first serve'-

principe niet, dit is een tender. Aanvragen hiervoor kunt u vanaf 5 juli 2016 indienen. 

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina 'Aanvraaginformatie'. 

 

Subsidiepot 

Het kabinet en de regio's stellen in 2016 gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling. 

De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een 

eigen budget. Wanneer u subsidie aanvraagt met een samenwerkingspartner uit een andere regio, is 

het verstandig om de voorwaarden voor een MIT-aanvraag in beide regio’s te vergelijken. NB; voor 

de kennisvouchers, netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars is alleen landelijk budget beschikbaar. 

Op de pagina 'Budgetten' vindt u de budgetten per instrument en per regio. 

 

Baanbrekend MKB 

In de offshore windsector zijn veel mkb-ondernemers actief die unieke en aansprekende projecten 

uitvoeren. Wij hebben daarom een nieuwe rubriek in het leven geroepen; Baanbrekend MKB. In deze 

rubriek krijgt u een inkijkje in de wereld van een mkb-ondernemer in de offshore windindustrie die 

een baanbrekende innovatie naar de markt brengt. De eerste editie gaat over ECE Offshore: 

http://www.tki-windopzee.nl/page/eerste-innovatiekavel-in-borssele
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-mit
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/budgetten-mit


 

Baanbrekend MKB: Meer grip op kabelinstallatie voor de helft van het geld 

 

ECE Offshore heeft een nauwkeurig en efficiënt sonar monitoring systeem 

ontwikkeld voor het installeren van kabels naar windparken en andere 

offshore installaties. Sensoren onder het 

schip brengen tot wel 100 meter diep de 

zee en de zeebodem zeer gedetailleerd in 

kaart. Dit maakt de huidige manier van 

werken, namelijk een kostbare, weersafhankelijke en 

onnauwkeurige inspectie met onderwater camera’s en op afstand 

bediende vaartuigen (ROV’s) overbodig. Bovendien worden met de 

werkwijze van ECE Offshore de data tijdens het leggen van de 

kabels digitaal opgeslagen. Hierdoor kan juridisch getouwtrek over eventuele schade aan de kabels 

worden voorkomen. 

 

Wat is er nu zo baanbrekend aan de toepassing van ECE Offshore? 

De technologie is niet nieuw maar de toepassing wel. De technologie 

is zo verfijnd dat tijdens het kabelleggen precieze metingen kunnen 

worden uitgevoerd en vastgelegd. Dat is pure winst. Alternatieven 

zijn tijdrovender en kosten twee keer zo veel. ECE Offshore heeft bij 

een grote partij het systeem kunnen demonstreren, aansluitend 

gevolgd door drie opdrachten van buitenlandse bedrijven. Daarnaast 

is er veel belangstelling getoond door diverse andere internationale 

partijen. 

 

Het uitgebreide verhaal van Reinier Nagtegaal en Sam Verdel van ECE Offshore vindt u hier. 

 

Innovatieloket voor MKB-ondernemers in chemie, energie en biobased 

economy geopend in Rotterdam 

Ondernemers in Zuid-Holland die op zoek zijn naar praktische ondersteuning bij hun innovatieproject 

in de chemie, biobased economy en energiesector, kunnen vanaf begin maart terecht bij 

InnovatieLink in het Cambridge Innovation Center (CIC) in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. 

InnovatieLink is daarom een partnerschap aangegaan met het CIC en met Venture Café voor het 

inhoudelijke programma, zoals een inloopspreekuur, individuele 

expertgesprekken, een mentortraject en innovatieactiviteiten. Het 

doel van het innovatieloket is om startende en groeiende 

ondernemers direct te helpen met de verdere ontwikkeling van hun 

bedrijf en innovatie. Lees meer  

https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/nieuws/ece-offshore
http://www.innovatielink.nl/nieuws/innovatieloket-voor-mkb-ondernemers-in-chemie-energie-en-biobased-economy-in-rotterdam-geopend/


 

Ter Kennisgeving 

 Borssele, Kavels I en II: Op 10 april is de tender voor de eerste 2 kavels van elk 350 megawatt 
voor windpark Borssele open gegaan. Dit blijkt uit een update van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). De tender sluit op 12 mei 2016. 

 Borssele, Kavels I en II: Ter voorbereiding van het nemen van de twee kavelbesluiten zijn 
milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen 
spelen bij de besluitvorming. Over de inhoud van het MER is advies gevraagd aan de 
commissie MER. Dat advies is hier te vinden. De kavelbesluiten liggen van vrijdag 8 april 2016 
tot en met vrijdag 20 mei 2016 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 
7 april 2016 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de kavelbesluiten. 
Nieuwsberichten van RVO m.b.t. de kavelbesluiten vind u hier. 

 Abstractis voor 15th Wind Integration Workshop; 15- 17 november 2016, Wenen, 
Oostenrijk. Internationale workshop over grootschalige integratie van windenergie in 
energie systemen, evenals op transmissienetwerken voor offshore wind energie parken. 
Deadline voor het indienen van uw abstracts voor deze workshop is 31 mei 2016. Hier kunt u 
uw abstract indienen. Wilt u meer weten over de workshop klik dan hier. 

 

Evenementen 
In the spotlight: 

 NWA Workshops; 5 & 26 april 2016. Georganiseerd door NERA (dat staat voor Netherlands 
Energy Research Alliance). Een tweetal workshops om te komen tot een concept-beschrijving 
van de route Energietransitie. Deze route bundelt en integreert de kennis die nodig is om een 
van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken: de wereldwijde 
transitie naar een duurzaam, schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De eerste 
workshop is op uitnodiging, de tweede workshop is openbaar. Tijdens deze tweede 
workshop werkt een grote groep wetenschappers en een klankbordgroep aan de invulling 
van het raamwerk dat het resultaat is van de 1e workshop. Lees meer 

 Nederland Innoveert; 21 en 22 april 2016, Rotterdam, Nederland. Ook in 2016 is er weer 
hét nationaal techniekfestival ‘Nederland innoveert’ in de Onderzeebootloods op de RDM-
werf in Rotterdam. ‘Nederland innoveert’ is voor iedereen die een passie heeft voor 
techniek. Op het nationale techniekfestival kun je als bezoeker luisteren naar interessante 
sprekers, jouw technisch talent ontdekken in verschillende workshops en in contact komen 
met bedrijven om te kijken wat jouw carrièrekansen zijn. ‘Nederland innoveert’ is met name 
bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van de middelbare school, studenten van het 
MBO, HBO, universiteiten, (young) professionals en vooruitstrevende ondernemers. Lees 
meer 

 Internationale matchmaking tijdens Seanergy 2016; 1 en 2 juni 2016, Biarritz, Frankrijk. 
Lees meer 

 De Winddagen 2016; 15 en 16 juni 2016, WTC Rotterdam, Nederland. Conferentie en beurs 
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. 

http://offshorewind.rvo.nl/generalborssele
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2965/a2965ts.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/04/SC_7-4_RvO-47884.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele
https://www.conference-service.com/solarwind2016/welcome.cgi
http://www.windintegrationworkshop.org/vienna2016/
http://www.nera.nl/route-energietransitie/wat-is-de-route-energietransitie-workshop-1/
http://www.nederlandinnoveert.com/
http://www.nederlandinnoveert.com/
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/internationale-matchmaking-tijdens-seanergy-2016
http://www.winddagen.nl/
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/agenda


 

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

 
 

 


