
 

 
 

 
 

Vooraankondiging: symposium Join the Sun 

 

Lelystad, 26 november 2012 

 

GROOTSCHALIGE  PRODUCTIE VAN ZONNE-ENERGIE ZONDER SUBSIDIE 
(ON)MOGELIJK ? 
Vooraankondiging symposium Join the Sun  op 13 december 2012 te Lelystad 
 
Productie van zonne-energie is voor Nederland voor kleinverbruikers rendabel zonder subsidie. Om 
deze vorm van groene energie een substantieel onderdeel te laten worden van de energielevering in 
Nederland, zal grootschalige productie van zonne-energie nodig zijn. Waarom is dat er nu nauwelijks? 
En hoe kun je grootschalige productie van deze vorm van duurzame energie in Nederland interessant 
maken voor investeerders, samenwerkingsverbanden of  grootverbruikers? Welke mogelijkheden en 
obstakels zijn er? En wat kunnen we doen om grootschalige energieproductie in Nederland te 
stimuleren? Dat zijn vragen die centraal staan op het symposium Join the Sun op 13 december 2012 
te Lelystad. Het symposium wordt georganiseerd door het Energiegilde en ACRRES. Meer informatie 
is te vinden op: www.energiegilde.nl  
 
 
Programma: 
De bijeenkomst gaat over rentabiliteit en (onderzoeks-) resulaten, salderen, energiebelasting, BTW en 
de politieke verwachting. Daarnaast is er aandacht voor lease-, aandelen- en VVE-constructies en 
komen praktijkervaringen in Nederland, over de grens, de rol van energieopslag en Smart Grid aan de 
orde.  Het symposium sluit af met een plenaire discussie over de (on)mogelijkheden van grootschalige 
productie van zonne-energie in Nederland. Daarnaast is er nog een netwerkborrel en de mogelijkheid 
om een bezoek te brengen aan de Zonneweide (een praktijktestlocatie voor zonnepanelen en 
opstellingen). 
 
De dag is speciaal bedoeld voor (agrarische) producenten van zonne-energie, MKB, lokale 
energiecoöperaties, beleidsambtenaren, investeerders, bestuurders, onderzoekers en mensen die 
bedrijfsmatig betrokken zijn bij duurzame energie. Binnenkort volgt het definitieve programma op 
www.energiegilde.nl. Deelname is gratis. 
 
Organisatie: 
De dag wordt georganiseerd door het Energiegilde  en mede mogelijk gemaakt door ACRRES, 
ministerie van EL&I en EU. Deelnemers kunnen zich t/m 6 december inschrijven via: 
www.energiegilde.nl. Opgeven kan ook via Andrea.Terbijhe@wur.nl  of  tel. 0320-291532. 
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Over Energiegilde 
Een groep agrariërs in Flevoland onderzoekt de mogelijkheid om energie op te slaan die zij opwekken 
met hun windmolens en zonnepanelen. Voor de lange termijn kijken ze naar de mogelijkheden 
voor regionale energieknooppunten en nieuwe afnamekansen. Het project staat onder leiding van  
PPO/AGV - Wageningen UR en werkt samen met diverse partijen op het gebied van duurzame 
energie. 
 
Over ACRRES 
ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is het landelijke praktijkcentrum 
voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het is een initiatief van Wageningen UR met Eneco 
als strategisch partner. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het 
ACRRES-initiatief. 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie Energiegilde Andrea Terbijhe 0320-291532. 
 
Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 

 
 
 

 
 

http://www.energiegilde.nl/contact

