
 

Geachte relatie, 
 
Het TKI Wind op Zee zet zich sinds haar oprichting in voor test- en 
demonstratiefaciliteiten voor offshore wind. Deze faciliteiten zijn bedoeld om 
(Nederlandse) innovaties op het gebied van wind op zee te implementeren, 
testen, demonstreren en bewijzen om de kostprijs van offshore windenergie 
omlaag te brengen. De eerste locatie op zee in Nederland die voor dit doel 
beschikbaar wordt gesteld, is het innovatiekavel in Borssele (kavel V). 
 
Innovatiekavel Borssele 
Het innovatiekavel biedt ruimte aan 2 windturbines met een gezamenlijk maximaal vermogen van 
20MW. Deze turbine(s) zullen met een eigen 66kV kabel worden aangesloten op het platform van 
TenneT. Dit platform zal in waarschijnlijk in Q3 2020 operationeel zijn. Het project is volledig 
contractueel gescheiden van de parken op de andere kavels in Borssele en zal bijdragen aan de 
duurzame energievoorziening in Nederland. 
 
Wat kan er gedemonstreerd worden? 
Consortia kunnen in een tender een bod doen op beide posities als één project. In zo’n consortium 
kunnen diverse innovatieve partijen samenwerken. De regeling biedt ruimte voor het demonstreren 
van o.a. turbines, fundaties, installatiemethodes maar ook andere technologie en componenten. De 
focus ligt op innovaties die vallen binnen Technology Readiness Level 7 tot 9. Het innovatiekavel is dus 
geen experimenteerruimte. 
 
Tender Innovatiekavel 
De regeling voor de tender zal binnenkort in een internetconsultatie door het Ministerie van 
Economische Zaken aan de markt worden voorgelegd. Zoals het zich nu laat aanzien zal de tender in 
de tweede helft van 2017 worden opengesteld. De bekendmaking van de winnaar zal dan begin 2018 
plaatsvinden. Alles met het voorbehoud dat de definitieve regeling leidend is. Voor de duidelijkheid is 
het goed om te vermelden dat RVO de tender en de evaluatie van de biedingen uitvoert. De 
informatie vanuit RVO is dan ook leidend. 
 
Meer informatie over het innovatiekavel 
Kijk voor nadere informatie over de tender en de gegevens van het Innovatiekavel op 
offshorewind.rvo.nl voor Site investigations, EIA en Project & Site Description (nader te publiceren). 
 
Match making Innovatiekavel Borssele 
Op 24 november aanstaande organiseert het TKI Wind op Zee samen met RVO een Match Making 
evenement voor het innovatiekavel in Borssele. Doel van dit evenement is het bij elkaar brengen van 
partijen die samen een consortium kunnen vormen om zoveel mogelijk innovaties in een bieding op te 
kunnen nemen. Hiertoe worden match making workshops georganiseerd, kunnen consortia aangeven 
voor welke uitdagingen zij nog bijdrages zoeken, MKB-bedrijven kunnen hun innovaties onder de 
aandacht brengen bij toonaangevende offshore wind partijen en ook de kennisinstellingen vragen we 
om te laten zien wat zij te bieden hebben. Wilt u ook bijdragen aan het innovatiekavel? 
 
Ernst van Zuijlen 

http://offshorewind.rvo.nl/


 

Verder wil ik u met deze nieuwsbrief informeren over: 

 Gepubliceerd: Inventarisatie offshore wind demonstratie sites 
 TKI Wind op Zee ook actief tijdens Offshore Energy 
 Spreekuur InnovatieLink voor innovatief MKB in energiesector 

 

Gepubliceerd: Inventarisatie offshore wind demonstratie sites 

Om offshore wind innovaties naar de markt te kunnen brengen moet een bedrijf de innovaties eerst 

demonstreren en bewijzen (zie ook bovenstaand bericht). Voor demonstratiedoeleinden zijn in 

Europa verschillende soorten test- en demonstratieomgevingen beschikbaar of gepland, zoals grote 

grootschalige offshore, nearshore, embedded (dus binnen gewone commerciële projecten) en off-

grid locaties. 

 

Met de activiteiten rondom het demonstratieprogramma Leeghwater onderschrijft het TKI Wind op 

Zee het belang van testen en demonstreren al jaren. Binnen dit kader heeft het TKI Wind op Zee dan 

ook opdracht gegeven om te inventariseren welke demonstratiefaciliteiten er in Europa zijn de 

komende jaren. Het demonstratiekavel bij Borssele is het 1e tastbare resultaat, maar er zijn veel 

meer mogelijkheden! 

 

TKI Wind op Zee ook actief tijdens Offshore Energy 

Op maandag 24 oktober om 13.30 uur, tijdens de Offshore Energy, neemt Ernst van Zuijlen deel aan 

de paneldiscussie over de kansen, wereldwijd, voor offshore wind. De paneldiscussie staat onder 

voorzitterschap van Stephen Bolton, Operations Director, Bibby Marine Services. Overige panelleden 

zijn: Gareth Hector, Douglas-Westwood, Andreas Wagner, CEO van de Duitse Offshore Wind Energy 

Foundation en James Beal, Chief Operations Officer Offshore Wind Team, UKTI. Nadat ieder panellid 

een korte inleiding heeft gegeven, komen o.a. de volgende vragen 

aan bod; welke kansen zijn er voor offshore wereldwijd? Wat 

gebeurt er elders ten aanzien van deze industrie?  

 

Community Square 

Op de beursvloer, tijdens de Offshore Energy, zal op woensdag 26 oktober (van 12.30 – 13.00 uur) 

John Baken van het TKI Wind op Zee worden geïnterviewd tijdens een talkshow in het Community 

Square. Naderhand is er nog ruimte voor interactie met het publiek. Het interview richt zich op de 

carrière mogelijkheden die zich voor (gaan) doen in de offshore wind sector. Waar mensen in de olie 

en gas hun baan verliezen, hebben bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energiesector vaak 

moeite om de juiste mensen te vinden. Welke carrière mogelijkheden zijn er voor professionals? Wat 

moet studenten en young professionals weten over de toekomstige werkgelegenheid in energie? 

 



Naast John Baken komt ook Jo Peters, Secretary General, Netherlands Oil & Gas Exploration & 

Production Association NOGEPA aan het woord. 

 

Spreekuur InnovatieLink voor innovatief MKB in energiesector 
 
Vanaf 27 september op elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het CIC in Rotterdam. Het 
eerste bezoek aan het spreekuur is kosteloos. 
 
Innovatieve MKB-ondernemers in de energiesector met vragen 
over hun innovatieproject kunnen vanaf 27 september elke 
dinsdagmiddag terecht bij het spreekuur van InnovatieLink in het 
CIC in Rotterdam. De eerst volgende 2 spreekuren met als 
onderwerp wind op zee zijn op 20 oktober 2016 en 19 januari 2017. 

Lees meer of neem contact op met Martin Weissmann. 

 

Ter Kennisgeving 

 Baanbrekend MKB - HGG, Lasvolumecalculator voor zekerheid doorlooptijd: Per abuis 
werkte in de vorige nieuwsbrief de link naar het artikel niet, waarvoor excuses.  

 Calls geopend voor wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. Op initiatief van 
het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) hebben 
Technologiestichting STW en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), 
beide onderdeel van NWO, samen met het Materials innovation institute (M2i) de 
materialen-calls georganiseerd. Doel is het geven van een impuls aan het wetenschappelijk 
materialenonderzoek in Nederland. Lees meer 

 Holland Clean Energy Guide 2016 – 2017: “The Export Guide of the Clean Energy Sector in 
the Netherlands”. Het doel van de HCEG 2016 -2017 is om een goed overzicht te geven van 
de Nederlandse duurzame energiesector en het buitenland te informeren en te interesseren 
voor uw producten en diensten. Wilt u uw organisatie aan meer dan 5.000 contacten 
wereldwijd presenteren? Meer informatie over de guide van 2016 - 2017 vindt u hier. 

 Jet-Net en TechNet bundelen hun netwerken, maar merken blijven bestaan: De kerntaken 
van de nieuw op te richten publiek-private samenwerking (PPS) zijn: 

o Het uitbouwen van een landelijk dekkende en hoogwaardige infrastructuur van 
regionale netwerken tussen scholen binnen het funderend onderwijs, bedrijven en 
overheid. 

o Het sturen op kwaliteit van deze netwerken en bevordering van kwaliteit van 
verschillende programma’s die in deze netwerken worden gebruikt aan de hand van 
te ontwikkelen, transparante kwaliteitscriteria. 

o Het inrichten van een digitaal loket dat activiteiten en programma’s ontsluit. 

http://www.innovatielink.nl/wind-op-zee/
http://m.weissmann@innovatielink.nl/
http://www.stw.nl/nl/programmas/high-tech-materialen
http://aanmelden.cleanenergyholland.com/


Techwijzer is op zoek naar 
bedrijven die willen 
samenwerken om middelbare 
scholieren enthousiast te maken 
voor technische studies. 
Meldt u aan als partner! 
 
Volg de volgende linken voor meer informatie over Jet-Net en TechNet 

 

Evenementen 

In the spotlight: 

 Offshore Energy Conference: 24 - 26 oktober 2016, Amsterdam, Nederland. Lees meer 
 Offshore Energy Exhibition: 25 - 26 oktober 2016, Amsterdam, Nederland. Lees meer 
 Bijeenkomst slimme financiering voor MKB: 2 november 2016, Amsterdam, Nederland. 

Where is the money? Sneller groeien met slimme financiering. InnovatieLink organiseert 
samen met Symbid en de Kamer van Koophandel in Amsterdam een bijeenkomst over 
slimme financiering. Na drie kwartier weet u welke opties het meest passend zijn voor uw 
onderneming. Klik hier voor meer informatie. 

 Maritime Innovation Experience 2016: 3 november 2016, Dordrecht, Nederland.  
 HVDC Transmission Technology Forum: 9 - 10 november 2016, Praag, Tsjechië. Lees meer 
 15th Wind Integration Workshop: 15 - 17 november 2016, Wenen, Oostenrijk. Lees meer 

over de workshop 
 Offshore Wind Europe: 22 - 23 november, Londen, Verenigd Koninkrijk. Lees meer 
 Match Making Evenement Innovatiekavel Borssele: 24 november 2016, Nederland. 

Georganiseerd door het TKI Wind op Zee en RVO. Lees meer 
 TKI Wind op Zee Match Making Day 2017: 15 februari 2017, Nederland. Deze Match Making 

is gericht op samenwerking in innovatieprojecten met TKI Wind op Zee subsidieregelingen. 
Save the date. Lees meer 

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.jet-net.nl/home.html
http://technet.nu/
http://offshore-energy.biz/conference/conference-program-2016/
http://offshore-energy.biz/exhibition/
http://www.innovatielink.nl/evenementen/where-is-the-money-sneller-groeien-slimme-financiering/
https://www.bisgrp.com/portfolio/conferences/energy/hvdc-transmission-technology-forum
http://www.windintegrationworkshop.org/vienna2016/
http://www.windintegrationworkshop.org/vienna2016/
http://www.windenergyupdate.com/offshore/
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/presentaties
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/presentaties
https://topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee/agenda

