
 

Geachte relatie, 
 
De uitslag van de tender voor Borssele heeft velen en in ieder geval mij (aangenaam) verrast. 
Het nieuws lijkt me vergelijkbaar met de bedragen die recent voor zonne-energie in Dubai 
naar buiten kwamen. 
 
Hoewel ik de afgelopen weken heb gewaarschuwd voor teveel optimisme dat we “er al zijn 
met de kostenreductie” is het huidige bod gewoon goed nieuws, temeer daar de bieding door 
een solide partij is gedaan. Na de schok kwam de vraag naar de betekenis van deze 
ontwikkeling. 
 
De kanttekeningen die ik de afgelopen weken uit voorzorg heb gemaakt luidden dat er een 
groot aantal conjuncturele omstandigheden is die het beeld enigszins vertekenen. Geld is 
goedkoop (zowel rente op vreemd vermogen als het gewenste rendement op eigen vermogen 
is laag, o.a. ten gevolge van het beleid dat de ECB voert. Staal is (of was op het moment van 
de bieding) goedkoop, net als andere grondstoffen; offshore contractors zijn blij met werk, 
gezien de malaise in de olie en gassector. Zo zijn er vast nog meer factoren aan te wijzen die 
niet door onze sector te beïnvloeden zijn en die nu gunstig uitpakken. 
 
De factoren die wel door de Nederlandse situatie gecreëerd zijn en hebben meegeholpen om 
tot dit lage bod te komen zijn inmiddels vaak genoemd; samengevat heeft de overheid een 
rol als (pre-) projectontwikkelaar genomen en zo de risico’s gereduceerd voor de bieders. De 
schaal van de bieding, de mogelijkheid ook een tweede tender te kunnen winnen in dit najaar 
hebben ongetwijfeld ook bijgedragen. 
 
Maar nu de vragen: 
Wat leren we ervan? Zijn we klaar (met kostenreductie)? Gaat dit de snelheid van de 
energietransitie beïnvloeden? Kunnen we nu echt met kolen en kernenergie stoppen? Wat 
betekent dit voor onze buurlanden: de terughoudendheid die veroorzaakt werd door de hoge 
kosten kan wellicht weer omgezet worden in ambitie. Wat is het verhaal over deze stap: hoe 
leggen we de hogere bedragen uit het verleden uit? 
 
En een aanzet voor antwoorden: 
Kosten reductie blijft belangrijk. De conjunctuur-effecten betekenen dat we nog lang niet 
klaar zijn met het GROW doel van onder de 7ct/kWh voor 2030 (inclusief het net). De 
toekomstige locaties liggen bovendien verder uit de kust en vaak in dieper water. 
 
De grote rol van offshore wind die bij de Energetic Odyssey al prominent in beeld werd 
gebracht krijgt een enorme boost. De scenario’s die rond de energiedialoog zijn opgesteld 
moeten allemaal maar eens goed tegen het licht worden gehouden. 
 



Om de antwoorden verder te beperken tot het TKI Wind op Zee: RD&D projecten binnen wind 
op zee zullen een groter potentieel CO2 reductie effect hebben. Meer effort kan dus 
gerechtvaardigd zijn. Voor het programmeren van onze R&D activiteiten zal het accent op 
kostenreductie minder prominent zijn. We kunnen ons met de sector (nog) meer gaan richten 
op productontwikkeling, op industriebeleid, op opleidingen om de versnelling die zich nu 
ongetwijfeld zal voordoen te kunnen bemensen. 
 
Ernst van Zuijlen 

 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Michiel Zaaijer heeft een deel van zijn taken overgedragen 
 Diverse regelingen geopend 
 Innovatiemakelaarsregeling 
 SIA-Platform 
 Teach the teacher sessie 
 Human capital activiteiten van WIND2020 
 Maritime Innovation Experience 2016 
 Baanbrekend MKB: Seastate5 

 

Michiel Zaaijer heeft een deel van zijn taken overgedragen 

De afgelopen periode is een kleine wijziging doorgevoerd in de organisatie van het TKI Wind 
op Zee. Een deel van de taken van Michiel Zaaijer is overgenomen door Bob Meijer. Hierdoor 
krijgt Michiel de kans om weer wat meer aandacht te besteden aan zijn 
onderzoeksactiviteiten. Gelukkig blijft hij wel aan het TKI Wind op Zee verbonden als 
wetenschappelijk adviseur. 
 
Ik wil Michiel hartelijk danken voor zijn grote bijdrage tot nu toe. Gelukkig kunnen we nog 
wel gebruik blijven maken van zijn heldere inzichten en nuchtere (en vrolijke) inbreng! 

 

Diverse regelingen geopend 

Op 1 juli zijn drie subsidieregelingen geopend die voortkomen uit de Topsector Energie, de 
vierde was al geopend en loopt nog door tot eind maart in 2017. Het gaat om de volgende 
regelingen: 

 DEI: een subsidie die de demonstratie van energie-innovaties ondersteunt. Het gaat 
daarbij om technologieën die de potentie hebben om de Nederlandse economie te 
versterken. Daarnaast dragen ze bij aan een duurzame energiehuishouding. Lees 
meer over de regeling. 

http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/subsidies-demonstratie-energie-innovatie-hernieuwbare-energie
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/subsidies-demonstratie-energie-innovatie-hernieuwbare-energie


 MVI: de subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI 
Energie). Deze helpt veelbelovende innovaties slagen die al vroegtijdig de ethische en 
maatschappelijke aspecten van de innovatie meenemen. Lees meer 

 Systeemintegratie: Deze stimuleert haalbaarheidsstudies naar de grootschalige 
opslag en conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat om studies 
voorafgaand aan een R&D-project of een investeringsproject.  

 Hernieuwbare Energie regeling: Binnen de Hernieuwbare Energie regeling worden 
projecten ondersteund die als doel hebben om kostenreductie van windenergie op 
zee binnen de termijnen van het Energieakkoord (2023) te realiseren. Lees meer 

Op 8 september is er een bijeenkomst in Utrecht voor ondernemers, onderzoekers en 
kennisinstellingen voor wie de DEI-regeling en de regeling Hernieuwbare Energie mogelijk 
interessant zijn. Deze bijeenkomst is ook zeker aan te bevelen voor de industrie!  

 

Innovatiemakelaarsregeling 

Het TKI Wind op Zee stelt geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar 
door offshore wind midden en klein bedrijven. Het mkb kan 50% van de kosten van de 
makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. 
 
Een 'innovatiemakelaar' kan u als MKB-ondernemer begeleiden bij: 

 het marktrijp maken van een innovatie, 
 het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel, 
 het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie, 
 het vinden van de juiste samenwerkingspartners 
 het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of 

kennisinstellingen. 

Het aanvragen van de financiële bijdrage bij TKI Wind op Zee kan tot 1 november 2016. De 
werkzaamheden dienen afgerond te worden voor 24 november 2016. Wilt u gebruik maken 
van deze mogelijkheid, neem dan contact op met het TKI Wind op Zee: Martin Weissmann 
 
Lees meer 

 

SIA-Platform 

Samen met de Topsector Energie en het TKI Gas heeft het TKI Wind op Zee het initiatief 
genomen om een SIA-platform op te zetten. Het betreft een platform van lectoren van HBO-
instellingen. Het platform is bedoelt om activiteiten op het gebied van Toegepast Onderzoek 
Systeemintegratie te coördineren. Op 20 juni tekenden de beide TKI’s en de lectoren een 
aanvriaag die bij het SIA is ingediend. Het platform zal worden gelanceerd tijdens de 
werkconferentie van de Topsector Energie op 29 september. 
 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/MVI-energie
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/hernieuwbare-energie-regeling
mailto:innovatiemakelaar@tki-windopzee.nl?subject=Innovatiemakelaar%20Wind%20op%20Zee
http://www.innovatielink.nl/wind-op-zee/


Heeft u vragen m.b.t. het SIA-platform dan kunt u contact opnemen met Mascha Smit van de 
HAN. 

 

Teach the teacher sessie 

De offshore wind sector is volop in beweging. De markt groeit en de techniek ontwikkelt zich 
snel. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. Momenteel 
zijn er naar schatting zo’n 4.000 mensen werkzaam in de sector en zal de werkgelegenheid in 
de periode tot 2023 groeien naar ruim 12.000. Op dit moment is er al een tekort aan 
onderhoudspersoneel. 
 
Op 28 september organiseert CAREER in samenwerking met de Oude Bibliotheek, een teach 
the teacher sessie. Deze sessie is bedoeld voor docenten van MBO en HBO opleidingen die 
zich richten op offshore wind. Dit is de eerste bijeenkomt die in het kader van CAREER wordt 
georganiseerd. 
 
CAREER is een initiatief van het TKI Wind op Zee in samenwerking met MBO en HBO 
opleidingen. CAREER richt zich op de vraag naar goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de 
offshore wind sector. Deze uitdaging kan alleen worden opgelost door een hechte en 
duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van 
onderzoek en opleiding. Daarom pakt CAREER de coördinatie en zal de samenwerking 
aanjagen en betrokken partijen verbinden. Onderzoek en opleiding gebeurt door en in de 
regio. 
 
Bent u docent en wilt u de teach the teacher sessie bijwonen? U kunt zich aanmelden bij 
John Baken van het TKI Wind op Zee. 

 

Human Capital activiteiten van WIND2020 

111 studenten hebben verspreid over acht innovatiesessies deelgenomen aan diverse 
innovatiesessies op basis van bedrijfsvragen over bijvoorbeeld drones, onderwatergeluid bij 
heien of overstapsystemen. Het platform WIND2020 is een initiatief van Jules Dock 
Innovation en is gevestigd op RDM Rotterdam, dat ruimte biedt voor research, development, 
testing & prototyping. 
 
In samenwerking met bedrijven, onderwijs en overheid draagt dit platform bij aan 
innovatieprojecten uit de sector, aan het realiseren van voldoende arbeidskrachten over de 
komende jaren en aan het creëren van een offshore wind netwerk rond innovatie en human 
capital in Zuid-Holland. Het platform WIND2020 is mede 
mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en TKI Wind 
op Zee. 
 
De belangrijkste uitkomsten van de verschillende 

mailto:Mascha.smit@han.nl?subject=SIA-Platform
mailto:baken@tki-windopzee.nl?subject=Teach%20the%20teacher%20sessie


innovatiesessies zijn opgenomen in een verslag.  

 

Maritime Innovation Experience 2016 

Bent u op zoek naar goede arbeidskrachten op MBO en HBO 
niveau? Ontmoet, inspireer, laat u inspireren en wissel kennis 
uit met studenten tijdens de Maritime Innovation Experience. 
De vijfde editie van dit event vindt dit jaar plaats op 3 
november in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Meld uw 
bedrijf nu vast aan en deel tijdens de Maritime Innovation 
Experience uw kennis over succesvolle innovaties met circa 
250 tot 300 toekomstige werknemers. 
 

 

Baanbrekend MKB: Hijsen van XL offshore windfundaties voor een derde van 

de prijs 

Seastate5 heeft een installatie ontworpen voor het hijsen en 
kantelen van extreem zware offshore windfundaties. De 
scharnierende robotarm van 40 meter kan eenvoudig op 
bestaande jack up schepen of drijvende vessels worden 
gemonteerd. Dit maakt een torenhoge kraan overbodig. Het 
systeem kost een derde van de prijs van een kraan en een 
fractie van een nieuw te bouwen schip. 

 
Wat is zo baanbrekend aan de toepassing? 
De Grasshopper is speciaal ontworpen voor het installeren van zware funderingen in de 
offshore wind. Dat betekent dat de lifthoogte beperkt kan blijven en dat scheelt de nodige 
hoeveelheid constructiestaal. Je krijgt dus lager bij het zeeoppervlak meer liftcapaciteit. 
Bovendien is het systeem heel flexibel: onafhankelijk van het type schip, geschikt voor 
verschillende soorten funderingen en eenvoudig naast de 
bestaande hijskranen te monteren. Het is een zeer efficiënte 
oplossing voor het installeren van offshore fundaties. 
 
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. Deze rubriek wordt verzorgd in 
samenwerking met Innovatielink. 
Lees hier het volledige verhaal van Edward Belderbos en Job Veltman van Seastate 

 

http://www.innovatielink.nl/
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/nieuws/seastate5
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/nieuws/seastate5


Ter Kennisgeving 

 De Winddagen (15 en 16 juni jongstleden) waren een groot succes: hebben meer dan 
2.000 bezoekers getrokken. Op de eerste dag van de Winddagen sprak onder andere 
minister Henk Kamp van Economische Zaken brede steun uit voor meer windenergie 
in Nederland. Zijn speech tijdens de Winddagen kunt u hier nog eens nalezen. 

 Presentatie Internationale research agenda wind op zee: Op 6 juli vond een Q-
meeting plaats bij Van Oord in Rotterdam. Ook dit keer organiseerde het TKI Wind op 
Zee een pre-meeting. Onderwerp: de internationale kennisstrategie van de Topsector 
Energie en de kansen die er zijn voor de Nederlandse sector om invloed uit te 
oefenen op de research agenda en om te participeren in concrete projecten. Een 
oriëntatie op het internationale speelveld voor researchprojecten. Klik hier voor de 
presentaties die zijn gegeven. 

 

Evenementen 
In the spotlight: 

 Offshore Wind Trade Mission Taiwan: 5 - 9 September 2016, Taipei, Taichung and 
Kaohsiung, Taiwan.  

 Ideecafé Offshore Wind: 15 september 2016, Rotterdam, Nederland. Dit event is 
speciaal voor ondernemers en business developers die nog niet actief zijn in de 
offshore wind industrie en benieuwd zijn naar de kansen in deze snelgroeiende 
sector. Tijdens dit IdeeCafé zal er een update worden gegeven over de offshore wind 
activiteiten in de regio Rotterdam en de Noordzee. 
Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen en innovaties 
aan bod komen. Lees meer 

 WindEurope Summit and WindEnergy Expo: 27 - 30 
september 2016, Hamburg, Duitsland. Lees meer 

 Holland Paviljoen WindEurope Expo 2016: 27 - 30 
september 2016, Hamburg, Duitsland. Lees meer 

 Werkconferentie Topsector Energie: 29 september 
2016, Amersfoort, Nederland.  

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

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

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/toespraken/2016/06/15/speech-van-de-minister-van-economische-zaken-henk-kamp-bij-de-winddagen-rotterdam-15-juni-2016
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/presentaties
http://wind2020.nl/ideecafe-offshore-wind/
http://windenergyhamburg.com/windenergy-2016/
http://www.hhwe.eu/agenda-hamburg-windenergy-2016.html
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/agenda

