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� Inleiding
De in 2015 opgerichte informele organisa�e werd verder uitgebouwd en geformaliseerd. Dat was nodig om de
status van de ECTB op zo’n niveau te brengen deze een goede gesprekspartner kon zijn voor de stakeholders en
belanghebbenden in het domein van duurzame energietransi�e. Dit betrof in het bijzonder de gemeente Ten
Boer en de CV Woldwijk.
Deze status was ook nodig om een betrouwbare organisa�e te zijn in gesprekken met poten�ele leden, zowel
par�culieren als bedrijven.

Het jaar 2016 liet zien dat de ontwikkelingen in duurzaam energieland snel gaan, maar ook ingewikkeld en vaak
stroperig zijn. Toch kan een energiecoöpera�e zich niet permi�eren te lang in processen te blijven zi�en zonder
dat er gehandeld, c.q. gebouwd wordt. De geloofwaardigheid staat op het spel; in 2017 zullen er zichtbare resul-
taten moeten komen.

� Organisa�eopbouw en bestuur
Er werd een bestuur gevormd van 4 personen, ondersteund door een werkgroep van 5-6 personen. Het bestuur
bestond uit Hans Schraa (voorzi�er), Jan Borkent (secretaris/penningmeeester), Jan Wigboldus (lid) en Adraiaan
Langereis (lid).
De werkgroep net daarin een brede deskundigheid werd gevorm door: Dennis Doornbos, Laurens Mengerink,
Klaas Mulder, Frank Pierie en Jack S�ekema.Een student van de Hanze Hogeschool , Koen van Hal, deed vanaf
september zijn derdejaars stage bij de ECTB.
Op 3 oktober werden de statuten notarieel vastgelegd. Registra�e bijde Kamer van Koophandel kon daardoor
plaatsvinden. Er werd een bankrekening geopend bij de lokale Regiobank (koopt elders niet wat Ten Boer u biedt).
Met Solar Systemen uit Drachten werd een inten�eovereenkomst getekend. De twee par�jen willen door een
samenwerking een win-win situa�e creëren. Voor de ECTB kan de schaalgroo�e voordelig zijn, evenals de moge-
lijke voorfinanciering van zonnepanelen door Solar Systemen.
Het bestuur besloot lid te worden van de Groninger EnergieKoepel (GreK), waardoor gebruik gemaakt kon worden
van de kennis en ervaring van deze organisa�e. Deze stap was ook nodig om het voorgenomen lidmaatschap van
de energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam, NLD, te verwerven. De procedure hieromtrent zal in 2017 af-
gerond worden. Hierdoor krijgt de ECTB het recht op de wederverkopersregeling, die bijdraagt aan een gezonde
financiele situa�e.
Een toegekende subsidie van €5000 door Lokale Energie Voorwaarts maakte de aanloop naar een volwaardige
coöpera�e gemakkelijker, maar was ook noodzakelijk. Hiermee kon ook een punt gezet worden achter de nog
lopende financiele zaken uit 2015 en 2016.

Het bestuur vergaderde samen met de werkgroep met een frequen�e van eens per 3 weken.

� Samenwerking
De ECTB werkte samen met diverse partners in de regio en nam deel aan meerdere bijeenkomsten in het kader
van energietransi�e. Hiermee werd gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van andere energiecoöpera�es,
organisa�es en kennisinstellingen.
GrEK en de Natuur- en Milieufedera�e Groningen ondersteunden de ECTB bij haar ontwikkeling. Dat betrof zaken
als de business case, subsidieaanvragen en het leggen van contacten met andere relevante organisa�es en instel-
lingen.
Met Buurkracht werd samengewerkt om een bijeenkomst voor de buurtgemeenschap De Kern in te vullen. Dit
gebeurde op 8 november 2016.
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De samenwerking met Solar Systemen werd hierboven al genoemd. In het verlengde daarvan was er een nauwe
samenspraak en afstemming met het Woldwijkini�a�ef van Dennis Doornbos: een wooncampus met zonnewei-
de.

� CV Woldwijk en de gemeente
Gedurende het gehele jaar werd deelgenomen aan overleg met de Coöpera�eve Vereniging (CV)Woldwijk, eerst
in oprich�ng daarna als een formele CV. Hierin waren meerdere par�jen betrokken: 132Co, vanaf de zomer het
tweekoppige bestuur van de CV en tussendoor was er afstemmend overleg met de wethouder.
De ECTB hee� bewust gekozen voor een energiepark op Woldwijk, omdat ze de uitgangspunten van de inrich�ng
van het gebied Woldwijk een warm hart toedraagt. Een knelpunt was en is een vergunning, waarbij aan Woldwijk
een experimenteerstatus zou worden toegekend. Onder die paraplu zou de ECTB haar bouwvergunning moeten
regelen. Dit alles duurde zo lang dat de ECTB in december besloten hee� een eerste stap te maken door de vrij-
staande schuur bij de boerderij op Woldwijk van zonnepanelen te voorzien. Ook wordt nagegaan of plaatsing van
een windmolen haalbaar is. In 2017 wordt hierover overleg gevoerd met het bestuur van de CV.

� Communica�e en ledenwerving
Nadat de ECTB haar formele status kreeg is zij begonnen naar buiten te treden, zich bekend te maken en te wer-
ven voor leden en belangstellenden. In dat proces is contact gezocht met alle verenigingen van dorpsbelangen in
de gemeente. De ECTB wil er zijn voor de gehele gemeente. Ze stree� ernaar alle (bestaande) ini�a�even met
betrekking tot de produc�e van duurzame energie te bundelen.
Voor de interne en externe communica�e is een website ingericht, www.ectb.nl, en worden berichten op fa-
cebook geplaatst. In december is de eerste nieuwsbrief verschenen, een orgaan dat moet bijdragen aan betrok-
kenheid van leden en geïnteresseerden bij de ECTB.
Op 31 december hadden zich 16 leden laten registreren en 14 belangstellenden, waaronder 2 bedrijven en 1 ver-
eniging.

� Tot slot
In 2016 was de ECTB nog een coöpera�e met een bestuur, maar zonder leden. Daar moet in 2017 verandering in
komen. Er zal in het voorjaar een ledenvergadering worden gehouden, waarin de dan geregistreeerde leden een
nieuw bestuur kiezen en het beleid vaststellen.


