
CONCEPT

A

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf aantal 

punten

Dit/deze windpark(en) hebben een (gezamenlijke) capaciteit van minder dan 

250 MW

0

Dit/deze windpark(en) hebben een (gezamenlijke) capaciteit van 250 MW of 

meer

3

Er zijn minder dan 100 funderingen (en transitiestukken indien van toepassing) 

geleverd

0

Er zijn 100 of meer funderingen (en transitiestukken indien van toepassing) 

geleverd

1

Er zijn minder dan 100 funderingen (en transitiestukken indien van toepassing) 

geïnstalleerd

0

Er zijn 100 of meer funderingen (en transitiestukken indien van toepassing) 

geïnstalleerd

1

Er zijn minder dan 100 windturbines geleverd 0

Er zijn 100 of meer windturbines geleverd 1

Er zijn minder dan 100 windturbines geïnstalleerd 0

Er zijn 100 of meer windturbines geïnstalleerd 1

Bekabeling geleverd voor de verbinding van minder dan 100 windturbines met 

platform(s)

0

Bekabeling geleverd voor de verbinding van 100 of meer windturbines met 

platform(s)

1

Bekabeling geïnstalleerd voor de verbinding van 100 of minder windturbines 

met platform(s)

0

Bekabeling geïnstalleerd voor de verbinding van meer dan 100 windturbines 

met platform(s)

1

Ervaring met onderhoud en bediening van windpark(en) op zee met een 

(gezamenlijke) capaciteit van minder dan 250 MW

0

Ervaring met onderhoud en bediening van windpark(en) op zee met een 

(gezamenlijke) capaciteit van 250 MW of meer

1

Criterium

De kennis en ervaring van de betrokken partijen.

Maximaal te behalen punten: 10

1

3

2

6

5

4

De kennis en ervaring van 

leverancier(s) van de bekabeling die 

de individuele turbines verbindt en 

aansluit op het platform Alpha

8

7

Deze partij(en) hebben funderingen 

(en transitiestukken indien van 

toepassing) geleverd voor 

windpark(en) op zee

De kennis en ervaring van 

leverancier(s) van de funderingen (en 

transitiestukken indien van 

toepassing)

De kennis en ervaring van de 

partij(en) die verantwoordelijk is/zijn 

voor het projectmanagement

Deze partij(en) hebben bekabeling die  

individuele turbines verbindt en 

aansluit op een platform geleverd

Deze partij(en) hebben windturbines 

geleverd voor windpark(en) op zee

Deze partij(en) hebben windturbines 

geïnstalleerd voor windpark(en) op zee

Deze partij(en) hebben funderingen 

(en transitiestukken indien van 

toepassing) geïnstalleerd voor 

windpark(en) op zee

De kennis en ervaring van 

installateur(s) turbine

De kennis en ervaring van 

leverancier(s) van de windturbines

De kennis en ervaring van 

installateur(s) van de funderingen en 

transitiestukken

Deze partij(en) hebben onderhoud en 

bediening van windparken op zee 

uitgevoerd

Deze partij(en) hebben bekabeling die  

individuele turbines verbindt en 

aansluit op een platform geïnstalleerd

De kennis en ervaring van 

installateur(s) van de bekabeling die 

de individuele turbines verbindt en 

aansluit op het platform Alpha

De kennis en ervaring van partij(en) 

die verantwoordelijk is/zijn voor het 

onderhoud en de bediening van het 

windpark

Deze partij(en) hebben 

projectmanagement uitgevoerd voor 

windpark(en) op zee



CONCEPT

B

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf aantal 

punten

Niet alle datums van genoemde mijlpalen zijn vermeld 0

• Datums bereiken alle genoemde mijlpalen geleverd en voldoen aan 

Kavelbesluit, en

• De termijn nadat de vergunning onherroepelijk is waarbinnen kan worden 

ingestemd met  de voorwaarden met de netbeheerder op zee is 12 maanden of 

meer

1

• Datums bereiken alle genoemde mijlpalen geleverd en voldoen aan 

Kavelbesluit, en

• De termijn nadat de vergunning onherroepelijk is waarbinnen kan worden 

ingestemd met  de voorwaarden met de netbeheerder op zee is 6 - 12 maanden

5

• Datums bereiken alle genoemde mijlpalen geleverd en voldoen aan 

Kavelbesluit, en

• De termijn nadat de vergunning onherroepelijk is waarbinnen kan worden 

ingestemd met  de voorwaarden met de netbeheerder op zee is 6 maanden of 

minder

10

C

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf aantal 

punten

342 - 360 MW 1

360 - 370 MW 5

370 - 380 MW 10

D

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf aantal 

punten

Minder dan 1.300.000 MWh/jaar 1

1.300.000 - 1.350.000 MWh/jaar 3

1.350.000 - 1.400.000 MWh/jaar 5

Meer dan 1.400.000 MWh/jaar 10

De planning van het project en de 

mate waarin dat concreet is 

uitgewerkt. 

Daarbij moeten tenminste de datums 

voor de volgende mijlpalen zijn 

vermeld:

• instemming met  de voorwaarden 

met de netbeheerder op zee, voor de 

aansluiting en het transport van 

elektriciteit

• opdrachten verstrekt aan 

leveranciers en installateurs

• plaatsing eerste fundering

• plaatsing eerste windturbine

• datum start levering elektriciteit

1

De productiecapaciteit van het 

windpark

1

De efficiency van het gebruik van het 

net op zee.

1

Criterium

de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark

Maximaal te behalen punten: 10

de capaciteit van het windpark

Maximaal te behalen punten: 10

Criterium

De berekende jaarlijkse netto 

elektriciteitsproductie

(P50 in MWh/jaar)

Het gezamenlijk opgesteld nominaal 

vermogen van het windpark in 

MegaWatt (MW)

de maatschappelijke kosten

maximaal te behalen punten: 10

Criterium

De termijn na het onherroepelijk zijn 

van de vergunning waarbinnen de 

aanvrager (vergunninghouder) kan 

instemmen met  de voorwaarden met 

de netbeheerder op zee, die 

noodzakelijk zijn om de aansluiting en 

het transport overeenkomstig de 

Elektriciteitswet 1998 mogelijk te 

maken.



CONCEPT

E

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf

1 Risico's met betrekking tot de 

ontwikkeling van de prijs van de te 

produceren elektriciteit en de waarde 

van de garanties van oorsprong voor 

duurzame elektriciteit.

Een analyse van tenminste de 

volgende risico's:

• Prijsrisico's

• Volumerisico's

• Onbalanskosten

2 Risico's met betrekking tot de bouw 

van het windpark

Een analyse van tenminste de 

volgende risico's:

• Leveringsrisico's van cruciale 

onderdelen

• Transport- en Installatierisico's

De mate waarin in de risicoanalyse rekening is gehouden met:

Prijsrisico's, zoals:

• Korte termijn marktfluctuaties

• Lange termijn prijsontwikkeling

• De positie van windenergie op zee in de toekomstige energiemix

Volumerisico's, zoals:

• Toegang tot voldoende liquide handelsstromen

Onbalanskosten, zoals:

• Korte termijn onbalanskosten

• Ontwikkeling van de energiemix op lange termijn

De mate waarin in de risicoanalyse rekening is gehouden met:

Leveringsrisico's, zoals:

• Beschikbaarheid geschikte productiefaciliteiten

• Beschikbaarheid productiecapaciteit in bepaalde periode

• Beschikbaarheid van onderdelen met een lange leverings- of productietijd (zoals de 

funderingen en de windturbines) 

Transport- en installatierisico’s, zoals:

• Beschikbaarheid van geschikte installatieschepen

• Beschikbaarheid van specifieke transport- en installatieapparatuur 

• Weerrisico's in relatie tot de in te zetten transport- en installatieapparatuur en het 

ontwerp van het windpark

de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s

Maximaal te behalen punten 20*

Criterium



CONCEPT

E

Kwalitatieve maatstaf Beoordelingsmaatstaf

3 Risico's met betrekking tot de 

exploitatie van het windpark

Een analyse van tenminste de 

volgende risico's:

• Werkzaamheden op zee

• Energieopbrengst

• Functioneren van de technologie

de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s

De mate waarin in de risicoanalyse rekening is gehouden met:

Risico’s bij werkzaamheden op zee, zoals:

• Toegankelijkheid van installaties

• Beschikbaarheid van geschikte apparatuur

Risico’s met betrekking op de energieopbrengst, zoals:

• Risico van langjarig gemiddelde windsnelheid

• Jaarlijkse variaties en invloed daarvan op de liquiditeit

Risico’s met betrekking tot het functioneren van technologie, zoals:

• Beschikbaarheid van de windturbine en parkbekabeling

• Preventieve onderhoudskosten

• Technische faalfactoren

• Grootschalige correctieve interventies

Criterium



CONCEPT

F

Kwalitatieve maatstaf

1 Het mitigeren van risico's met 

betrekking tot de ontwikkeling van de 

financiele opbrengst van de te 

produceren elektriciteit 

De wijze waarop de risico's van de 

financiele opbrengst van de te 

produceren elektriciteit zijn 

gemitigeerd met betrekking tot onder 

andere:

• De verkoopstrategie van de 

opgewekte elektriciteit

• De contractvormen

• De financiële sterkte van de 

afnemende partij

Beoordelingsmaatstaf

De mate waarin de risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de financiele opbrengst 

van de te produceren elektriciteit worden gemitigeerd door onder andere:

De verkoopstrategie van de opgewekte elektriciteit

• Interne of externe verkoop

• Termijn van prijsvastlegging

• Allocatie van onbalansrisico

De contractvormen

• Contractbasis bij interne verkoop

• Contractbasis bij externe verkoop

• Vorm van afname- en betalingsverplichtingen

• Relatie met marktreferentieprijzen

De financiële sterkte van de afnemende partij

• Interne garantieregelingen

• Financiële kwaliteit van afnemende partij

• Eventuele aanvullende financiële garanties

Criterium

de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Maximaal te behalen punten: 40*



CONCEPT

F

Kwalitatieve maatstaf

2 Het mitigeren van risico's met 

betrekking tot de bouw van het 

windpark

De wijze waarop de risico's met 

betrekking tot de bouw van het 

windpark zijn gemitigeerd met 

betrekking tot onder andere:

• De ontwerp- en inkoopstrategie

• De zekerheid van toelevering van 

producten in de keten

• Zekerheid van beschikbaarheid van 

belangrijkste benodigdheden  en 

onderdelen met een lange leverings- of 

productietijd (zoals de funderingen en 

de windturbines) 

 

De mate waarin de risico's met betrekking tot de bouw van het windpark worden 

gemitigeerd door onder andere:

De wijze waarop in het ontwerp en het inkoopproces de bouwrisico's gemitigeerd worden 

door onder andere:

• Locatiespecifieke ontwerpoplossingen

• Transport en installatie- strategie

• Contractstrategie, onderverdeling in verschillende werkpakketten

• Risico's op de raakvlakken tussen de diverse projectonderdelen

• Ervaring op het gebied van engineering management

• Bescherming tegen stijgende grondstofprijzen en stijgende rente

De wijze waarop de zekerheid van toelevering van producten in de keten zijn gemitigeerd 

door onder andere:

• Het kunnen beschikken over geschikte productiecapaciteit voor het beoogde ontwerp

• Het kunnen reserveren van productiecapaciteit in een bepaalde periode voor het  project

• Ervaring op het gebied van het managen van de toeleveringsketen.

Wijze waarop de risico’s zijn gemitigeerd voor het tijdig beschikbaar komen van de 

belangrijkste benodigdheden en onderdelen met een lange leverings- of productietijd 

(zoals de funderingen en de windturbines), door onder andere

• Mate van eigen installatiecapaciteit

• Raamwerkovereenkomsten

• Project specifieke contracten

Criterium

de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Beoordelingsmaatstaf



CONCEPT

F

Kwalitatieve maatstaf

3 Het mitigeren van risico's met 

betrekking tot de exploitatie van het 

windpark

De wijze waarop de risico's met 

betrekking tot de exploitatie van het 

windpark zijn gemitigeerd met 

betrekking tot onder andere:

• De operationele- en 

onderhoudsstrategie

• De optimalisatie van  bereikbaarheid 

en beschikbaarheid van het windpark

• Het financieel management

Uitstekend, met toegevoegde waarde 100%
Zeer goed, met enige toegevoegde waarde 80%
Goed 60%
Ruim voldoende 40%
Voldoende 20%
Matig 0%

de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Criterium Beoordelingsmaatstaf

De mate waarin de risico's met betrekking tot de exploitatie van het windpark worden 

gemitigeerd door onder andere:

De operationele- en onderhoudsstrategie:

• Eigen capaciteit of gecontracteerde capaciteit

• Logistiek concept, zoals de bereikbaarheid van de installaties bij technisch falen, 

beschikbaarheid van reserveonderdelen etc.

• Personele invulling. Beschikbaarheid  gekwalificeerd personeel

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van het windpark

• Ontwerpkeuzes die de beschikbaarheid van het windpark optimaliseren

• Ontwerpmaatregelen die de toegankelijkheid van het windpark verhogen

• Apparatuur en/of schepen die toegankelijkheid van het windpark verhogen

Het financieel management

• Analyse van operationele marges en financiële buffers om variaties in wind, niet-

beschikbaarheid van het windpark en andere operationele risico's op te vangen

• Beschikbaarheidsgaranties van leveranciers en/of financiers

• Wijze waarop verzekeringen zijn ingezet om operationele risico's te mitigeren

*Bepaling scores criteria E en F op een continu schaal van

0-100% van de maximaal te behalen score, met als indicatieve tussenwaardes:


