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Beleidsvoornemens 2013 Vereniging voor ZonneKrachtCentrales 

Kort samengevat zijn missie en visie, zoals die in het voorjaar van 2010 zijn 

vastgesteld, als volgt weer te geven. Het hoofddoel van de VZKC is dat 

woestijnstroom in een substantieel deel van de Nederlandse en Europese 

energiebehoefte gaat voorzien. De samenleving heeft zonnekrachtcentrales  nodig 

omdat het een oplossing biedt voor drie belangrijke problemen: de opwarming van de 

aarde, het schaars worden van conventionele  fossiele energiebronnen en het tekort 

aan drinkwater.  

De VZKC is een platform voor uitwisseling van informatie, het opdoen van inspiratie 

en het onderling afstemmen van activiteiten van de leden. De VZKC benut de kennis 

en contacten van haar leden en promoot het Desertec-concept. Naast andere 

duurzame opties (wind, aardwarmte, waterkracht) is zonne-energie van groot belang 

omdat het in grote, haast onbeperkte, hoeveelheden beschikbaar is, in landen waar 

de zon overvloedig schijnt. CSP is een optie voor grootschalige winning van zonne-

energie die vele voordelen biedt. In Duitsland is het Desertec Industrial Initiative 

opgezet. Mede op basis van hun kennis en de vele voorbeeldprojecten stelt de VZKC 

zich tot doel om Nederlanders enthousiaster te maken voor het Desertec Concept . 

De vorige jaren ingezette trend zijn we van plan te blijven volgen. Die trend hield 

globaal twee dingen in: de verbreding van de doelstelling naar het Desertec concept 

(met aandacht voor andere vormen van duurzame energiewinning dan CSP) en het 

verleggen van de aandacht naar Europa. Mede door de geringe financiële armslag is 

dat laatste maar in geringe mate fysiek gelukt. Het deelnemen aan buitenlandse 

congressen is bv. voor ons niet aan de orde. Zelfs als een bijeenkomst gratis is, dan 

zijn de reiskosten soms al een probleem.  

Één van de prioriteiten van het afgelopen  jaar zal dit jaar dan ook weer zijn om onze 

financiële armslag te vergroten, gezien het feit dat het niet reëel is om te verwachten 

dat het ledental met sprongen omhoog zal gaan, zullen er andere bronnen 

aangeboord moeten worden. 

Wat nog steeds overeind blijft zijn de volgende punten: 

 Samenwerking met overige clubs die hernieuwbare energie promoten (hoewel 

de animo van die kant het afgelopen jaar niet al te groot gebleken is, ODE, 

Windvogel) 

 Samenwerking met zusterorganisaties in het buitenland (Hoewel de Desertec 

foundation niet bepaald snel reageert op ideeën onzerzijds) 

 Een verschuiving van de aandacht van uitsluitend CSP naar een compleet 

plaatje waarin CSP een onmiskenbare rol vervuld 
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Concreet betekent dit dat we 

 Het Desertec concept inclusief CSP onder een breed publiek blijven 

promoten. De website is daarvoor van essentieel belang, maar ook 

publicaties in dag en weekbladen of reacties op publicaties in dag en 

weekbladen. 

 Daarnaast zoeken we contact met andere duurzame groeperingen, zowel 

rechtstreeks als met het publiek wat daarin geïnteresseerd is. (Bezoek 

beurzen met onze stand) 

 Ook op hoger niveau (parlementariërs zowel in Den Haag als in Europa) is 

het lobbywerk van belang om een alternatief neer te zetten voor  kolen en 

kernenergie 

 We zullen pleiten voor minimaal een level- playing field (zie de indirecte 

subsidies voor fossiel `a 7,5 miljard = 800 euro per belastingbetaler per 

jaar of 20 miljoen per dag) of nog beter een feed-in tarief. 

 We zullen zoeken naar mogelijkheden om ook in Nederland 

woestijnstroom te kunnen afnemen via Garanties van Oorsprong en 

bilaterale contracten b.v. Nederland - Spanje (Zie het Res4Less 

programma) 

 We blijven nationaal en internationaal netwerken om daarmee 

bovengenoemde doelstellingen beter te kunnen realiseren. 

 Ook onze leden blijven activeren, motiveren en informeren om 

bovenstaande doelstellingen te (kunnen) realiseren 

 Onderdeel hiervan is het uitbrengen van een nieuwsbrief voor leden en 

belangstellenden 

 Het organiseren van open bijeenkomsten die een breder publiek kunnen 

trekken 

 Het contact leggen met bedrijven/ universiteiten/ onderzoeksinstellingen 

 We gaan proberen nog voordat instellingen als ECN, TNO, KEMA, CE-

Delft, Ecofys, Rahteneau met een rapport komen, daar al invloed op uit te 

oefenen, o.a. door bestaande rapporten van commentaar te voorzien. Het 

blijkt nl dat de politiek grote waarde hecht aan dergelijke rapporten. 

Zoals gezegd is een noodzakelijke voorwaarde voor bovenstaande het aanboren van 

financiële bronnen, we denken hierbij aan 

 Concrete sponsoring voor projecten 

 Gerichte advertenties op de website, afgezien van of in plaats van de Google 

advertenties 

 Ledenwerving 


