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Beleidsvoornemens 2020 Vereniging voor ZonneKrachtCentrales 

De vereniging heeft nog steeds ten doel hernieuwbare energie te promoten. Het zogenoemde 

DESERTEC idee, waarbij je hernieuwbare energie het beste daar kunt oogsten waar hij het meest 

voorhanden is, en over heel Europa aan elkaar knoopt in een groot systeem, is wat we nastreven. 

Hernieuwbare energie uit het noorden afkomstig uit waterkracht wordt zo gekoppeld aan zonne-

energie uit het zuiden. Het liefst zouden we dit ook gekoppeld zien aan het MENA gebied, het 

Midden Oosten en Noord Afrika. Dit gebied zal hopelijk op den duur ook een rol gaan spelen in de 

Europese energievoorziening. Dit is goed voor de economische ontwikkeling van het MENA gebied, 

en heeft een kostenbesparend effect op de Europese energievoorziening. In het grote systeem dat 

we voorstaan zien wij een belangrijke rol voor CSP, dit vanwege de mogelijkheid van energieopslag 

en het leveren van elektriciteit of warmte op afroep. De stabiliserende werking die hiervan uitgaat op 

het energienetwerk is van groot belang, en kan de fluctuaties van andere vormen van hernieuwbare 

energie, zoals PV en wind, compenseren. 

We zullen proberen aansluiting te vinden bij een aantal ontwikkelingen: 

- In Nederland komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Wij blijven CSP onder de 

aandacht brengen als aanvulling op de reeds bekende bronnen van hernieuwbare energie.  

- Wij zijn op zoek naar een afnemer van de door een CSP centrale opgewekte energie. Dit om 

de mogelijkheid van een CSP pilot project in Nederland van de grond te krijgen. 

- Parallel hieraan onderzoeken wij de subsidiemogelijkheden voor CSP in Nederland naar het 

voorbeeld van Aalborg in Denemarken en Antwerpen in België. 

Zoals in de afgelopen jaren het geval was is het nog steeds ons doel om instituten die belangrijke 

adviezen aan de regering uitbrengen zoals o.a. de RvO en het PBL te benaderen met onze ideeën 

omtrent oplossingen aangaande de toekomstige energiemix. Uit door hun gepubliceerde rapporten 

over hernieuwbare energie en de energietransitie blijkt namelijk dat ze nog steeds een blinde vlek 

hebben daar waar het gaat om CSP, zelfs als het om internationale verkenningen c.q. rapporten gaat. 

Naar deze instituten wordt goed geluisterd door de politiek, en er ligt hier dus voor ons een 

belangrijke taak weggelegd om deze instituten goed op de hoogte te houden. 

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

1 Het onderzoeken van de mogelijkheid van een hybride CSP centrale in Nederland naar 

voorbeeld van het Deense Aalborg wordt voortgezet.  

2 Het ledental verhogen. Met name van het organiseren van (een) excursie(s) naar in eerste 

instantie de CSP centrale in Antwerpen kan een aantrekkende werking uitgaan op nieuwe 

leden, en het kan de band met de bestaande leden verstevigen waardoor er hopelijk ook een 

groter aantal actieve leden ontstaat. 

3 Het ondersteunen van initiatieven die in Nederland of het buitenland plaats vinden, en 

politieke invloed aanwenden om SDE+ gelden daarvoor in te zetten. 


