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Beleidsvoornemens 2014 Vereniging voor ZonneKrachtCentrales 

We willen dit jaar een drietal extra activiteiten ontplooien. 

- Een officiële vertegenwoordiging worden van de Desertec Foundation. Door 

onze opstelling als vereniging zijn we een beetje een vreemde eend in de bijt. 

Ondanks de pogingen aansluiting te vinden bij andere organisaties op het 

gebied van duurzaamheid is dat maar zeer ten dele gelukt. We hopen dan ook 

met een officiële status die (inter)nationaal ook wat meer bekendheid heeft 

onze slagkracht te vergroten. We hopen dan ook volgend jaar Desertec.nl te 

heten. 

- Een actie in het kader van de European Sustainable Energy Week (EUSEW), 

we dachten aan een workshop rondom solarcookers. Zo’n workshop levert 

niet alleen bekendheid op maar laat naar ons idee ook een ander aspect van 

het Desertec concept zien. Niet alleen maar grootschalig! 

- Een zonnepanelen actie om minder abstract bezig te zijn. We willen die actie 

wel combineren met een investering in hernieuwbare energie, het liefst in een 

Desertec kader.  

Ook het komend jaar zullen we ons weer op de gebruikelijke manier inzetten voor het 

bekend maken van het Desertec concept onder een zo breed mogelijk publiek.  

Die bekendheid aan het Desertec concept geven we middels onze website, onze 

facebook pagina “zonnekracht” (Geef hem een Like-je), door onze tweets via 

@HSietse (volg de tweets), door lezingen te houden voor middelbare scholieren en 

andere belangstellenden, door aanwezig te zijn op bijeenkomsten over 

energievraagstukken, door stands op milieu en energie beurzen, door contacten te 

onderhouden met politici en het bedrijfsleven etc.. Verder proberen we ons in het 

publieke debat te mengen door te reageren op LinkedIN en op artikelen in dag en 

weekbladen.  

Waarom doen we dit, dit komt voort uit onze voortdurende zorg over de toekomst van 

onze planeet, 80% van de bewezen voorraden aan fossiele brandstoffen zal 

onaangebroken moeten blijven om beneden de 2 oC doelstelling te blijven. Daardoor 

zijn we ook bezorgd over de (on)zekerheid - van de energielevering. De overgang 

van een fossiele naar hernieuwbare energie kan niet snel genoeg gaan, niet alleen 

vanwege bovenstaande redenen, maar ook vanwege de vervuiling die gepaard gaat 

met het verbranden van fossiele brandstoffen. (Alleen in Nederland al overlijden 

3000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van slechte luchtkwaliteit- bron longfonds) 

Ook het waterprobleem in de wereld kan met behulp van duurzame technieken te lijf 

gegaan worden, b.v. met behulp van Concentrated Solar Power. 

http://www.zonnekrachtcentrales.nl/
https://www.facebook.com/Zonnekrachtcentrales

