
Uitwerking beoordelingssystematiek van het criterium:  
de bijdrage aan de integratie van het windpark in het Nederlandse 
energiesysteem; 
 
Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel VII Hollandse Kust (west) 
7 september 2022 
 
In het kader van beoordeling van de bijdrage aan de integratie van het windpark in het 
Nederlandse energiesysteem wil RVO inzicht verkrijgen in de kwaliteit in de investeringen en 
innovaties van iedere aanvraag binnen kavel VII of op Nederlands grondgebied voor de bijdrage 
aan de integratie van het windpark in het Nederlandse energiesysteem zoals omschreven in de 
Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 maart 2022, nr. WJZ/ 
21196433, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor het kavel VII 
van het windenergiegebied Hollandse Kust (west).   
 
 
1 Het stimuleren van investeringen ten bate van de integratie van het windpark op kavel VII in het 
Nederlandse energiesysteem (max 70 punten)  

Kwalitatieve maatstaven Beoordelingsmaatstaf Ptn. 
Regeling 

Verdere  
onder-

verdeling 

Aanvullend 

De investering, en onmiddellijk 
daarmee verband houdende 
middelen, die bijdraagt aan het 
vergroten van de schaalbare 
flexibele vraag die aansluit bij 
het leveringsprofiel van kavel VII  
 
Geografische afstand tot het 
aanlandingspunt wordt niet 
meegewogen. De investering 
wordt op kavel VII of Nederlands 
grondgebied uitgevoerd.  
 
De investering moet uiterlijk 60 
maanden na onherroepelijk 
worden van de vergunning in 
gebruik zijn genomen. 

Potentiële impact van de investering op de 
integratie van het windpark op kavel VII 
van Hollandse Kust (west) 

60 40 Er wordt 
gelet op 
plausibiliteit 
en 
samenhang 
van de drie 
beoordelings-
maatstaven. 

De mate waarin aannemelijk wordt 
gemaakt dat de investering met succes kan 
worden toegepast in een operationele 
omgeving  

10 

De mate waarin inzichtelijk is welke 
specifieke, meetbare en tijdsgebonden 
voortgang de investering zal kennen en hoe 
deze bij uitvoering van de investering 
wordt gemonitord en kenbaar zal worden 
gemaakt  

10 

De mate waarin inzichtelijk is 
welke specifieke, meetbare en 
tijdsgebonden voortgang de 
investering zal kennen en hoe 
deze bij uitvoering van de 
investering wordt gemonitord en 
kenbaar zal worden gemaakt 

De mate waarin kennis en ervaring wordt 
gedeeld die bijdraagt aan kennisleemtes of 
plaatsvindt in nauwe afstemming met of 
bestaand onderzoek faciliteert* 

10 5  

De kwaliteit van een disseminatie- en 
communicatieplan, waaronder de mate 
waarin het disseminatie- en 
communicatieplan de te delen kennis, 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden 
beschrijft; en de mate waarin de 
doelgroepen zijn benoemd en de 
disseminatie- communicatiemiddelen daar 
bij aan sluiten 

5 

*Verduidelijkt tot: De mate waarin kennis en ervaring wordt gedeeld die bijdraagt aan kennisleemtes of 
plaatsvindt in nauwe afstemming met bestaand onderzoek of bestaand onderzoek faciliteert. 
 
 



 
2 Het stimuleren van innovatie ten bate van de integratie van het windpark op kavel VII, reeds 
bestaande en toekomstige windparken op zee in het Nederlandse energiesysteem  
(max 30 punten) 

Kwalitatieve maatstaven Beoordelingsmaatstaf Ptn. 
Regeling 

Verdere 
onder-

verdeling 

Aanvullend 

De demonstratie van innovatie 
die bijdraagt aan het vergroten 
van de schaalbare flexibele 
vraag die aansluit bij het 
leveringsprofiel van kavel VII 
 
Voor iedere demonstratie moet 
ten tijde van de demonstratie 
ten minste sprake zijn van een 
prototype in een operationele 
omgeving (TRL7) in de vorm van 
een pilot.  
 
De demonstratie moet starten 
uiterlijk 60 maanden na 
onherroepelijk worden van de 
vergunning. De geografische 
afstand tot het aanlandingspunt 
wordt niet meegewogen. De 
demonstratie vindt plaats op 
kavel VII of Nederlands 
grondgebied. 

Potentiële impact van de innovatie op de 
integratie van het windpark op kavel VII 
van Hollandse Kust (west) en windparken 
op zee in de toekomst als de innovatie 
marktrijp wordt gemaakt 

20 10 Er wordt 
gelet op 
plausibiliteit 
en 
samenhang 
van de vier 
beoordelings-
maatstaven. 

De mate waarin de innovatie vernieuwend 
en vindingrijk is t.o.v. de op dit moment 
beste op de markt beschikbare 
producten, diensten of processen 

2 

De mate waarin aannemelijk wordt 
gemaakt dat de innovatie met succes kan 
worden gedemonstreerd in een 
operationele omgeving 

2 

De mate waarin inzichtelijk is welke 
specifieke, meetbare en tijdsgebonden 
voortgang de demonstratie zal kennen en 
hoe deze bij uitvoering van de innovatie 
wordt gemonitord en kenbaar zal worden 
gemaakt 

6 

    

De mate waarin kennis, ervaring 
wordt gedeeld over de innovatie 
die wordt gedemonstreerd 

De mate waarin kennis en ervaring wordt 
gedeeld die bijdraagt aan kennisleemtes 
of plaatsvindt in nauwe afstemming met 
of bestaand onderzoek faciliteert.* 

10 5  

De kwaliteit van een disseminatie- en 
communicatieplan, waaronder de mate 
waarin het disseminatie- en 
communicatieplan de te delen kennis, 
specifiek, meetbaar en tijdgebonden 
beschrijft; en de mate waarin de 
doelgroepen zijn benoemd en de 
disseminatie- communicatiemiddelen daar 
bij aan sluiten 

5 

*Verduidelijkt tot: De mate waarin kennis en ervaring wordt gedeeld die bijdraagt aan kennisleemtes of 
plaatsvindt in nauwe afstemming met bestaand onderzoek of bestaand onderzoek faciliteert. 
 
  



 
Indicatieve waardes op een continuschaal van 0 tot 100 in procenten voor de criteria 
 

indicatieve tussenwaardes op een continuschaal  

Uitstekend, met toegevoegde waarde 100% 
Zeer goed, met enige toegevoegde waarde 90% 
Goed 80% 
Ruim voldoende 70% 
Voldoende 60% 
Matig 50% 
Onvoldoende 40% 
Ruim onvoldoende 30% 
Slecht 20% 
Zeer slecht 10% 

 

 
 
 
 


