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JAARVERSLAG 2009 VERENIGING VOOR ZONNEKRACHTCENTRALES.

INLEIDING Algemeen

Vorig jaar schreef ik dat CSP nog steeds weinig bekendheid genoot, ondanks de films van de
VPRO en Geographic Channel. Het afgelopen jaar is daar behoorlijk verandering in gekomen.
Met name door het Desertec Industrial Initiativ (Dii) van juli 2009 is de bekendheid met
woestijnstroom enorm toegenomen. Ook binnen de politiek, hoewel die als ze aan duurzame
oplossingen denken nog steeds vooral denken aan lokaal opgewekte energie.

Naast het Dii zijn er nog andere initiatieven zoals het plan Solaire voor de Mediterrane Unie,
maar daar hoor je niet zoveel meer over. Daarentegen zijn er veel plannen in zowel Noord
Afrika als in het Midden Oosten. De Arabische landen hebben zelfs een eigen plan gelanceerd
om de gehele wereld van energie te voorzien.

De ontwikkeling van de CSP- centrales gaat ondanks de financiële crises onverminderd door.
Stand eind 2009:
Gerealiseerd In aanbouw Gepland
666 MW 2133 MW 15466 MW

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_thermal_power_stations#cite_note-21

Schreef ik vorig jaar over het boek Woestijnstroom van Rijkert Knoppers, nog steeds van harte
aanbevolen, dit jaar is er weinig Nederlandstalig verschenen, wel een paar rapporten waarvan,
het Engelstalige Global Concentrating Solar Power Outlook 2009 - Why Renewable Energy is Hot
een van de belangrijkste was, met prachtige foto’s geïllustreerd. Via onderstaande link te downloaden.

HTTP://WWW.SOLARPACES.ORG/LIBRARY/DOCS/CONCENTRATING-SOLAR-POWER-2009.PDF

De aanloop naar de klimaattop heeft in het algemeen veel aandacht voor duurzame energie
gegenereerd en in het verlengde daarvan ook voor CSP.
Door de mislukte top, althans door het vooralsnog uitblijven van concrete afspraken is er een
soort vacuüm ontstaan wat samen met de nasleep van de krediet en economische crisis de
zaak geen goed doet. CSP centrales vergen grote investeringen, hetgeen betekent dat ze erg
afhankelijk zijn van de geldschieters of de regelingen in de diverse landen.
De feed in regelingen die een vast tarief voor de afname van duurzame energie regelen zijn de
mooiste maar staan zowel in Duitsland als Spanje onder druk, terwijl Nederland nog met een
zeer gelimiteerde regeling zit.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_thermal_power_stations#cite_note-21
http://www.solarpaces.org/Library/docs/concentrating-solar-power-2009.pdf
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ACTIVITEITEN:
Het bestuur vergaderde in 2009 9 keer.
We organiseerden in 2009 6 ledenvergaderingen.
We kregen 11 nieuwe leden / donateurs in 2009 en 1 opzeggging
De donateurs van GEZEN die automatisch lid van de vereniging werden hebben zich dat niet
altijd gerealiseerd zodat we nu in het nieuwe jaar daar een aantal van af moeten schrijven.

Het bestuur had te kampen met ziekte en onvoorziene wisselingen, waardoor een aantal
activiteiten niet zo voortvarend ter hand genomen konden worden als wenselijk. We hopen
dat we het komend jaar wat dat betreft wat meer kunnen realiseren.
Desondanks zijn we niet ontevreden.

Er werden veel bijeenkomsten bezocht, om het CSP onder de aandacht te brengen, zonder
volledig te willen zijn, hier een greep: Groene Bilderberg bijeenkomsten, Kleine Kopenhagen
conferentie groep, diverse energie bijeenkomsten georganiseerd door Shell en FD, diverse
bijeenkomsten georganiseerd door politieke partijen.

De lobbyactiviteiten werden onverminderd voortgezet waardoor niet alleen de politiek
bestookt werd maar ook bijeenkomsten die over de energievisie van Nederland gingen. Een
van de bijkomende voordelen daarvan was dat de lijst van het comité van aanbeveling gestaag
groeide. Naast Prof Wubbo Ockels hebben nu ook zitting: Prof. Taco van Someren; Prof.
Lucas Reijnders, Prof. Pier Vellinga; Helma Nepperus (politica); Prof Frans Stokman.

De organisatie van het congres is helaas niet gelukt, nadat het eerst van het voorjaar naar het
najaar verplaatst werd bleek ook dat niet een haalbare kaart.

De website voldoet duidelijk in een behoefte en wordt dan ook veelvuldig bezocht.
Het forum daarentegen functioneert nog niet goed.

De vereniging kent een groot aantal werkgroepen:
PR, voortrekker Bert Hamann behalve een nieuwe flyer zijn er geen nieuwe activiteiten
geweest. Er zijn wel plannen om posters te actualiseren e.d.
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Solar Oasis,voortrekker Bert Hamann hoe kan CSP gecombineerd worden met andere zaken
zoals landbouw. Beetje het idee van Solar Hamlet. Contact in Mali, contact in Zuid-Afrika
Beide hebben geen concrete resultaten opgeleverd.
Film, voortrekker Dirk Smets: heeft haar taak afgerond met de powerpoint-presentatie,
inmiddels zijn er diverse films verschenen waardoor de activiteiten van de werkgroep niet
meer relevant werden.
Binnenlandse politiek, voortrekkers Sietse de Haan en Truus Koppers: de politiek en de
politici werden op de voet gevolgd.
Brussel, voortrekker Hans Bienfait probeert alles wat er in Brussel op het gebied van
energietransitie gebeurt te volgen met name natuurlijk waar het CSP betreft
Lobbyactiviteiten, voortrekkers Truus Koppers en Sietse de Haan
Tunesië, geen activiteiten
Techniek, voortrekkern Emil Garveling hier en daar activiteiten
Portugal, Hendirk van Asselt: slapend bestaan, wil graag contact met vergelijkbare
werkgroepen.
Suriname, opgeheven
Kabeltechnologie, opgeheven (HVDC is inmiddels algemeen aanvaard als hoogwaardig
transport voor elektriciteit)
Azie, opgeheven
Burkino Fasso, opgeheven
Congrescie: voortrekker Bert Hamann: na de verwerking van de teleurstelling nu weer nieuw
leven ingeblazen.
Nieuw opgericht afgelopen jaar:
Cie investeringen, voortrekker Michiel Roscam Abbing: zoekt contact met maatschappijen
die CSP centrales willen bouwen en onderzoekt de mogelijkheid of wij daar elektriciteit van
zouden kunnen betrekken. Is ingedut na de
Cie Maquette: voortrekker Mika Janssen? visueel is voor veel mensen heel aansprekend.
Werkend modelletje e.d. zou mooi zijn.
Cie sponsorwerving : voortrekker Piet van Lingen staat op heeft afgelopen jaar beetje stil
gelegen.
Cie visie document: is in een afrondende fase terecht gekomen.
Cie ontwikkelingen CSP centrales: (voortrekker Harry Vernooy) link op website naar
Wikipedea (zie algemeen gedeelte)

De werkgroepen komen op eigen initiatief op meer of minder regelmatig basis bij elkaar.

Bestuurssamenstelling:

Bert Hamann (Ede) Voorzitter
Sietse de Haan (Reeuwijk) secretaris (tijdelijk tevens webmaster, forumbeheerder)
Frans Cuppen (Drachten) penningmeester verliet het bestuur na de zomervakantie o.a.
vanwege drukke werkzaamheden voor SolarCity
Wilbert de Kraker, droeg zijn functie in de jaarvergadering over aan
Piet van Lingen
Truus Koppers (Reeuwijk) communicatie
Mika Janssen (Reeuwijk) vormgeving, huisstijl, nu tevens penningmeester


