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Beleidsvoornemens 2016 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 zuiden (zonnekracht uit 

de woestijn). Het zogenoemde DESERTEC idee. 

In Europa zijn de landen eigenlijk alleen met hun eigen doelstelling bezig en is er weinig aandacht 

voor het internationale karakter van de energievoorziening.  Tenminste als het om hernieuwbare 

energie gaat.  

Om ons punt toch te kunnen blijven maken willen we onze aandacht het komend jaar meer 

verleggen naar het Sub-Sahara gebied. Het gebied wat op verschillende manieren in het nieuws is. 

De toenemende radicalisering en het daarmee gepaard gaande geweld en de 

vluchtelingenstroom. De toenemende droogte en het oprukken van de woestijn wat weer inspeelt 

op bovengenoemde problemen.  

Grote delen van midden Afrika zijn nog niet voorzien van een netwerk voor elektriciteit. CSP met 

opslag of eventueel afhankelijk van de omstandigheden hybride CSP centrales met biogas kan een 

oplossing bieden: voor ieder dorp een eigen centrale. Het geeft werkgelegenheid en een 

mogelijkheid voor kleinschalige industriële ontwikkeling.  

We willen proberen aan te sluiten bij drie ontwikkelingen: 

Er worden programma’s opgezet om radicalisering te voorkomen (apart fonds voor). 

Er worden programma’s opgezet om arme landen hun klimaatdoelstellingen te laten halen. 

Er worden programma’s opgezet van ontwikkelingssamenwerking NL focust op de Sub-Sahara. 

Onze missie is nogal abstract en daardoor moeizaam over het voetlicht te brengen. Wellicht dat 

acties in ontwikkelingsgebieden concreter zijn en daardoor beter aanslaan.  

De investeringsactie waar we vorig jaar mee gestart zijn zou wellicht mooi in dit beleid passen. 

Hoewel we ons realiseren dat degenen die willen investeren daar de zeggenschap over hebben. 

Het investeringsplan gaat wat ons betreft gewoon door, maar op gepaste afstand van het bestuur. 

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

1 Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van off-grid centrales, met name in 

Midden-Afrika.  

2 Contacten met andere DESERTEC groepen in het buitenland aanhalen. 

3 Het ledental omhoog krijgen in de vorm van actieve leden en in de vorm van donateurs.  


