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Goeree-Overflakkee, Leeuwarden en Wageningen vormen top drie

Wageningen uitgeroepen tot Solar City 2013
13 mei 2013 - Tijdens het Nationaal Zonne-energiedebat is bekendgemaakt dat Wageningen zowel
door een vakjury als het publiek verkozen is tot Solar City 2013. In een driestrijd wist de
Wageningen de Friese gemeente Leeuwarden en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee achter
zich te houden. De Solar City 2013-verkiezing werd georganiseerd als onderdeel van de Europese
promotiecampagne Solar Days die in Nederland nog tot en met 16 mei loopt.
De stem van het publiek werd voor de einduitslag opgeteld bij de scores die toegekend zijn door de
jury. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Holland Solar, Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis
en UNETO-VNI. De jury laat weten Wageningen tot winnaar te hebben verkozen om de volgende
redenen: ‘De gemeente Wageningen kent niet alleen een hoge zonnepaneeldichtheid, maar bevindt
zich ook erg dicht bij de burger. Niet alleen door informatiebijeenkomsten met bewoners die de
stichting Zonne-energie Wageningen onder andere organiseert, maar vooral ook door de diversiteit
van de vele initiatieven. Wat de jury bijzonder waardeert is dat Wageningen ook actief
marktbelemmeringen aanpakt, zoals de ‘split incentive’ en de salderingsproblematiek. Verder valt de
jury de architectonische inpassing van PV (BIPV) in De Vlinder op.’
European Solar Days
Nederlandse belangenorganisaties organiseren ook dit jaar weer samen de Solar Days, de
promotiecampagne voor zonne-energie. Tijdens de Solar Days zijn overal in het land
informatiebijeenkomsten, workshops, open huizen en rondleidingen op het gebied van zonneenergie. Zonne-energie is een doeltreffende manier om energie op te wekken en bij te dragen aan
het aandeel duurzame energie in Nederland.
Voor de pers:
Solar Days 5 -16 mei 2013
De Europese versie van de Solar Days is gegroeid tot de meest succesvolle campagne in Europa om
het gebruik van zonne-energie onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Deze campagne telt
meer dan 15.000 verschillende evenementen in 16 Europese landen. De Solar Days campagne wordt
in Nederland georganiseerd door Holland Solar (de branchevereniging voor zonne-energie) ODE (de
belangenvereniging voor gebruikers van duurzame energie), UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie
voor de installatiesector) Vereniging Eigen Huis (belangenvereniging voor huiseigenaren) en
AgentschapNL (het agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie),
WISE en Zon op Nederland. Het Solar Magazine, het vaktijdschrift over zonne-energie in Nederland,
ondersteunt de campagne als mediapartner. Door deze samenwerking heeft Solar Days in Nederland
een groot bereik en richt ze zich op alle mogelijke geïnteresseerden zowel professioneel als
particulier.
Contact:
Saskia ’t Hart, Holland Solar, coordinator Solar Days
Bereikbaar via info@solardays.nl of 0610832080

