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� Inleiding
Het jaar 2018 vormde een bekroning op een paar jaar van voorbereiding. Het eerste zonnedak van 177 panelen
werd gerealiseerd. Vij�ien deelnemers namen de beschikbare zonpar�cipa�es af. De produc�e star�e op 17 juni.
Op 7 september was er een feestelijke opening; de wethouder A. Postma verrichte de symbolische inwerkingstel-
ling.
De uitdaging voor de ECTB in 2019 is de realisa�e van een tweede zonneproject op een dak buiten het gebied
Woldwijk.

� Organisa�e-ontwikkeling
Het bestuur van 4 personen wijzigde zich niet in 2018. Ondanks herhaalde oproepen dienden zich geen nieuwe
kandidaten aan, iets wat in 2019 wel moet gebeuren. Het bestuur bestond uit Hans Schraa (voorzi�er), Jan Bor-
kent (secretaris/penningmeester), Jan Wigboldus (lid) en Adrian Langereis (lid).
De werkgroep met daarin een brede deskundigheid werd gevorm door: Dennis Doornbos, Laurens Mengerink,
Klaas Mulder, Frank Pierie, Henk Tuinema en Erik Blok. De laatstgenoemde nam in toenemende mate het finan-
ciële beheer op zich, wat een lastenverlich�ng was voor het bestuur. Daarnaast is een contract voor twee jaar
afgesloten met de organisa�e Ecoop. Deze verzorgt de belas�ngaangi�en en doet eens per jaar de financiële ad-
ministra�e naar de deelnemers en de daarbij behorende energiebedrijven. Hiermee is de teruggave van de ener-
giebelas�ng naar de deelnemers geborgd.
De noodzakelijke contracten en formaliteiten werden afgesloten, c.q.nagekomen met onder andere de belas�ng-
dienst, Energie VanOns (voorheen NLD) als bedrijf dat de geproduceerde elektricteit afneemt en Cer�Q die de
geschiktheid van de produc�e-installa�e vaststelt.
De ECTB hee� zo goed mogelijk voldaan een de voorwaarden van de Algemene Verordening Persoonsgegeven
(AVG). Ieder lid is per brief persoonlijk geïnformeerd en het beleidskader is op de website gepubliceerd. Er is geen
reac�e binnengekomen. Het bestuur hee� hieruit afgeleid dat de aanpak de goedkeuring van de leden kan weg-
dragen.
Het bestuur hee� enkele sportverenigingen benaderd met de mogelijkheid te komen tot een win-win situa�e. Als
een lid van een sportvereniging energie gaat afnemen van Energie VanOns wordt 50% van de wederverkopersbij-
drage aan de sportvereniging overgemaakt. De ac�e hee� niets opgeleverd.

Het bestuur vergaderde samen met de werkgroep met een frequen�e van ongeveer eens per 6 weken. In totaal
waren er 10 bestuursbijeenkomsten. Daarnaast waren er twee algemene ledenvergaderingen, één in maart en
één in september. De opkomst was zeer ma�g.
In februari was er een bijeenkomst met de afnemers van zonpar�cipa�es. Na afloop werden met de 15 deelne-
mers de persoonlijke overeenkomsten getekend. Enkele afnemers stapten over naar Energie VanOns, iets wat
door het bestuur werd aanbevolen.
Gedurende 2018 nam het ledental toe van 37 naar 56, het aantal belangstellenden is 34.

In september mocht het bestuur de ‘prijs’ als duurzaamste organisa�e in de gemeente Ten Boer in ontvangst ne-
men. De prijs werd uitgeschreven door de afdeling Groningen van GroenLinks. Een speldje en een oorkonde wa-
ren de bijbehorende versierselen.
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� Het zonne-dak op Woldwijk en verder
Het installeren werd uitgevoerd door de vier installa�ebedrijven uit Ten Boer: van der Doorn, Mulder, Woldhuis en
Westra. ‘Eigen bedrijven eerst’ is een uitgangspunt van de ECTB. Bij het installeren deed zich een erns�g ongeluk
voor. De heer Mulder viel door het dak en raakte erns�g gewond. Gelukkig verloopt zijn herstel voorspoedig.
De 177 panelen moeten per jaar zo’n 42.000 kWh produceren. Eind december na een half jaar produc�e stond
de teller op bijna 30.000 kWh. Ook in dat opzicht was 2019 een zonnig jaar.
Het bestuur oriënteerde zich op windenergie via kleine windmolens. De berekening leverde op dat de kostprijs
van een kWh ruim meer is dan die via zonnepanelen. Daarom ging het bestuur op zoek naar tweede dak. Met vier
gegadigden is gepraat; daarvan zijn er per 31 december nog twee in de race.

� Het zonnepark Fledderbosch
De ECTB is betrokken geraakt in de de mogelijke ontwikkeling van het zonnepark Fledderbosch bij Garmerwolde.
De gang van zaken is via de ledenvergadering van september 2018 en de nieuwsbrieven gecommuniceerd. De
samenwerking met Dorpsbelangen Garmerwolde is een uitgangspunt om de vereiste inwonerspar�cipa�e vol-
doende draagvlak te geven. De inzet is om voor een substan�eel deel mede-ontwikkelaar en mede-eigenaar te
worden. Namens de inwoners neemt de organisa�e Bronnen VanOns risicodragend deel aan de de verder ontwik-
keling. Inspraak hieromtrent dient in 2019 verder ontwikkeld te worden.
Bronnen VanOns is het gezamenlijk ini�a�ef van de Groninger Energiekoepel (GrEK), Grunniger Power en de Na-
tuur- en Milieufedera�e Groningen.

� Communica�e en werving
De communica�e verloopt deels via de maandelijkse nieuwsbrief. De geluiden die het bestuur opvangt zeggen dat
de nieuwsbrieven op prijs worden gesteld. Daarnaast is de website een con�nu pla�orm voor informa�evoorzie-
ning. Het vormgeving en het technische beheer van de website en de nieuwsbrieven is de vrijwilligersbijdrage van
Henk Tuinema.
Meerder keren is de publiciteit gezocht via de regionale media. Dat betrof o.a. de uitreiking van een wakawaka-
lantaarn aan de familie Dost, de start van de produc�e en de feestelijke opening van het zonnedak op Woldwijk.

� Financiën
De 177 zonpar�cipa�es zijn verkocht voor € 99 per stuk. De jaarlijkse contribu�e is vooralsnog vastgesteld op € 15
per jaar, € 2,50 lager dan werd aangekondigd. De goedkope provinciale lening en een meevaller van de Enexiskos-
ten maakten deze keuze verantwoord. Daarnaast werd subsidie verkregen vanuit het fonds Lokale Energie Voor-
waarts, waaruit publiciteit, organisa�ekosten en het hoge notarisbedrag voor het recht van opstal konden worden
gefinancierd.
Per jaar moet bepaald worden hoe de financiering inhoud krijgt: besteding van een overschot of voorkomen van
tekorten.

� Tot slot
In 2018 is de eerste stap voor de produc�e van lokale duurzame energie gezet. De ambi�e is in de komende jaren
meer stappen te ze�en. Dat geldt zowel voor rela�ef kleine projecten zoals zonnepanelen op een dak als par�ci-
pa�e in de ontwikkeling van het grootschalige zonnepark Fledderbosch. Hiervoor is het nodig dat de organisa�e
verder geprofessionaliseerd wordt. Dat geldt voor de beze�ng van het bestuur en de ondersteunende werk-
groep. Zo komen noodzaak en ambi�e bij elkaar.


