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Beleidsvoornemens 2017 Vereniging voor ZonneKrachtCentrales 

De vereniging heeft als doel hernieuwbare energie te promoten. Omdat dit nogal een 

breed begrip is hebben we een speciale invalshoek gekozen. Het idee is om alle 

hernieuwbare energie in Europa aan elkaar te knopen en deze weer aan de 

hernieuwbare energie uit het noorden (waterkracht)  en uit het zuiden (zonne-

energie). Het MENA gebied: het Midden Oosten en Noord Afrika zou daar op den 

duur ook een rol in moeten spelen. Immers door de energie daar te oogsten waar hij 

het goedkoopst te oogsten is, zal de energietransitie het snelst gaan. CSP neemt 

daarbij een bijzondere plaats in omdat het een opslagsysteem heeft waardoor het op 

afroep beschikbaar is. Daardoor vult het de andere vormen van hernieuwbare 

energie, zoals PV en wind die fluctueren, goed aan. Het zogenoemde DESERTEC 

idee. 

We willen proberen aan te sluiten bij drie ontwikkelingen 

- Er worden programma’s opgezet om radicalisering tegen te gaan (apart fonds 

voor in het leven geroepen in oktober 2015) 

- Er worden programma’s opgezet om arme landen te helpen hun 

klimaatdoelstellingen te laten halen (afspraak klimaatconferentie Parijs) 

- Er worden programma’s opgezet in het kader van ontwikkelingssamenwerking 

waarbij met name de landen in de Sub-Sahara een speerpunt zijn van het 

beleid. 

Hierbij sluiten we aan bij de Sustainability Goals van de Verenigde Naties, we 

denken dat we daarmee bij een ander publiek onze ideeën kwijt kunnen. 

We willen dit jaar naast de gebruikelijke bezigheden, de nadruk leggen op een drietal 

activiteiten: 

1 Het ondersteunen van initiatieven die al in bovengenoemde gebieden plaats 

vinden. Een voorbeeld daarvan is GreenDesertSolutions die met relatief 

kleinere CSP centrales een dorp dag en nacht van elektriciteit kan voorzien en 

wellicht ook van schoon water en ontwikkeling van landbouw. 

2 Het ledental.  Door de band met de leden te verstevigen hopen we ook meer 

actieve leden te krijgen en de actieve leden kunnen wellicht voor een verder 

aanwas van het ledental zorgen. 

3 Het onderzoeken van een mogelijkheid van een hybride CSP centrale in 

Nederland naar voorbeeld van het Deense Aalborg. De investeringsactie zou 

mooi in dit beleid passen.  


