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Beleidsvoornemens 2015 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 om alle
hernieuwbare energie in Europa aan elkaar te knopen en deze weer aan de
hernieuwbare energie in het Midden Oosten en Noord Afrika is dan ook onze manier
om hernieuwbare energie dichterbij te brengen. Immers door de energie daar te
oogsten waar hij het goedkoopst te oogsten is, zal ze het snelst kunnen concurreren
met fossiel en dat is noodzakelijk om een snelle omslag voor elkaar te krijgen. Niet
alleen het MENA gebied is voor ons een belangrijk item ook technieken zoals CSP
blijven de moeite waard om onder de aandacht te brengen, vooral vanwege de
opslagmogelijkheid, die wind en zon-PV niet hebben. Het zogenoemde DESERTEC
idee.
Waarom hebben we zo’n haast, wel de klimaatveranderingen gaat alsmaar door en is
als we niet uitkijken niet meer te beheersen. Een mooi neveneffect is dat
hernieuwbare energie schoon is in tegenstelling tot fossiele energie en voor veel
werkgelegenheid zorgt.
Waarom niet kiezen voor zoveel mogelijk hernieuwbare energie in Nederland, wel
daar hebben we geen bezwaar tegen, alleen denken we dat er op den duur, als we
grote hoeveelheden hernieuwbare energie hebben, niet zonder grote systemen
kunnen. Wind en zon zijn niet altijd in Nederland beschikbaar, dus zullen we wel een
combinatie met andere landen moeten maken. Hoe meer verschillende tijdzônes en
hoe meer breedte-graden des te robuuster en onafhankelijker van jaargetijden en
dag-nacht ritmes je wordt.
Dit gezegd hebbend, wat doen we om bovenstaande over het voetlicht te krijgen.
Onze activiteiten tot nu toe zijn informatie verspreiden via de website, via onze
facebook pagina zonnekracht (Geef hem een like-je), via onze tweets via @HSietse
(volg de tweets) via stands op beurzen, via lezingen, via onze nieuwsbrief, via onze
bijeenkomsten met gastsprekers, via het lobbyen bij instanties en personen die een
verschil kunnen maken op dit gebied. Toch blijkt de boodschap erg moeizaam, voor
een deel ligt dit in het feit dat het nogal om een abstract begrip gaat. Acties voor
zonnepanelen op je dak zijn veel gemakkelijker te begrijpen.
Dat is ook precies de reden waarom we het afgelopen jaar een zonnepanelen actie
begonnen zijn, helaas met nog weinig succes. De investeringsactie waar we het
afgelopen jaar mee gestart zijn lijkt meer succes te hebben. De solarcooker
workshop paste ook in dit rijtje en was een groot succes. Ook het komend jaar zullen
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we ons weer op de gebruikelijke manier inzetten voor het bekend maken van het
Desertec concept onder een zo breed mogelijk publiek.

We willen dit jaar de nadruk leggen op een drietal activiteiten:
-

-

De zonnepanelen actie verder doorzetten om minder abstract bezig te zijn,
tevens zou dit een ledenwerfactie kunnen zijn.
Actie om te investeren in Zonnekrachtcentrales. Nu REDIMENA, een voorstel
van Dii om een fonds op te richten voor hernieuwbare energie in het MENA
gebied, van de baan is moeten we op zoek naar andere
investeringsmogelijkheden.
De terugloop in het aantal leden zullen we tot stilstand moeten brengen, we
gaan proberen de leden meer te betrekken bij wat we (als bestuur) doen. 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.
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