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� Algemeen
Het was een vreemd jaar met alle beperkingen als gevolg van Corona. Toch draaide de ECTB min of meer gewoon
door. De zon scheen veelal uitbundig; we mogen dan ook weer een goed produc�ejaar verwachten. Veel overleg
ging via de digitale snelweg. De ervaringen hiermee zijn posi�ef. Het scheelt reis�jd en vergaderkosten. Het was
jammer dat de ALV van april niet door kon gaan. De video-ALV van 24 oktober kan als geslaagd worden beschouw-
d: 18 leden deden mee. De besluitvorming verliep op de juiste wijze.
Bestuursuitbreiding zat er helaas niet in. Het bestuur bleef bestaan uit Hans Schraa (voorzi�er), Jan Borkent (se-
cretaris/penningmeester) en Jan Wigboldus (lid). De werkgroep bestond uit Dennis Doormbos., Laurens Menge-
rink (ook voor financiële administra�e), Frank Pierie en Klaas Mulder. Taco Oldenburger volgde namens de ECTB
een cursus tot energiecoach; hij adviseert huishoudens om te komen tot energiebesparing. Toch blijven verster-
king en professionalisering van het bestuur en de organisa�e nodig, dit mede gezien de lopende en komende
projecten (zie hieronder).

� Vergaderingen en overleg
Het bestuur met werkgroep vergaderde 5 keer. Overleg in kleine kring vond veelvuldig plaats.
Op 24 oktober was de enige ALV, waarop met terugwerkende kracht de (financiële) stukken van 2019 werden
goed gekeurd.
Het bestuur deed mee aan de digitale ALV’s en informa�eve bijeenkomsten van GrEK (Groninger EnergieKoepel).
Onderwerpen waren onder andere de Regionale Energie Strategie (RES), de verandering van het PostCoderoos-
Systeem naar een subsidiesysteem in 2021 en de wederverkopersregeling van Energie VanOns. Deelname aan
meerdere webimars vergroo�e de kennis van de energietransi�e.
Daarnaast waren er meerdere verzoeken van studenten, universitair en hbo, om aan onderzoeken mee te doen.
Het bestuur ging daar als regel welwillend op in. Zo maakte de masterstudent Thomas Haitsma van de universiteit
van Utrecht een afstudeeronderzoek met als �tel ‘To join or not to join’ en als centrale onderzoeksvraag “To what
extent can the DIY-GOV dimensions of mo�va�on, capacity, and ownership help to explain why ci�zens join energy
coopera�ves in the province of Groningen, the Netherlands?”. De ECTB was expliciet deel van het onderzoek. Het
werk kan bij het bestuur opgevraagd worden.
Overleg over de ontwikkelingen van Fledderbosch waren veelvuldig, met name met Bronnen VanOns. Ook werd
verkennend gesprokenmet de Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde over demogelijke bestemmingen van
de opbrengsten van het zonnepark.
Het bestuur sprak met een delega�e van Dorpsbelangen Thesinge over hun voornemen zelf te komen tot de pro-
duc�e van duurzame energie voor Thesingers.
Overleg was er met meerdere energiecoöpera�es uit de gemeente Groningen met als inten�e te komen tot nade-
re samenwerking en het verkrijgen van meer invloed op het gemeentelijk beleid.
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� Lopende projecten en nieuwe ini�a�even
1 Project dak Woldwijk.

De produc�e was goed, er waren geen problemen met de installa�e. De prijs voor geleverde energie stond on-
der druk en de verwach�ng voor het komende jaar is niet anders.

2 Zonnepark Fledderbosch.
Uiterlijk begin 2024 start de produc�e. De datum is a�ankelijk van de aanslui�ng op een nog te bouwen trans-
formatorsta�on in Meerstad-Noord. Hier komt een zeer groot zonnepark dat door de gemeente wordt ontwik-
keld.
De onherroepelijke vergunningsverlening is a�ankelijk van enkele lopende beroepsprocedures. De verwach�ng
is dat die in februari 2021 worden afgerond.
Een samenwerkingscontract tussen de ECTB en Bronnen VanOns is ontwikkeld en wordt begin 2021 getekend.

3 Energieproject Woldwijk.
Bewoners van Woldwijk hebben de ambi�e produc�e en opslag van energie zo te realiseren dat ze los van het
net kunnen komen. Studenten van de Hanzehogeschool deden onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. De
resultaten worden bekend in januari 2021.

4 De ECTB wierf ac�ef deelnemers voor een tweede dakproject. Helaas moest zij opnieuw constateren dat de
belangstelling te klein was om ac�ef tot ontwikkeling over te gaan.

5 S�ch�ng de Groene Bedoeling.
Deze s�ch�ngwil huishoudensmet een kleine portemonnee laten deelnemen en profiteren van de energietran-
si�e. Deze doelgroep is voor de ECTB ook belangrijk. Het bestuur gaat in prinicipe over tot een nader te definië-
ren vorm van samenwerking.

6 Zonneparken tot maximaal 10 hectare.
Het gemeentelijk beleid s�muleert de ontwikkeling van zonneparken tot maximaal 10 hectare door de locale
inwoners. De ECTB was hierover in gesprek met de gemeente om na te gaan of er in het gebied van de voorma-
lige gemeente Ten Boer mogelijkheden zijn. Een mogelijk gebied kwam hierbij in beeld: een stuk land tussen de
Rijksweg en de Stadsweg aan de noord-oostkant van de Westerwijtwerdermaar. In 2021 vindt nadere verken-
ning plaats.

� Communica�e en werving
De communica�emet leden en belangstellenden verliep voor een belangrijk deel via de maandelijkse nieuwsbrief
en de website (www.ectb.nl). In oktober is de door Henk Tuimema (CorfuDesign) vernieuwde website van Fled-
derbosch de lucht in gegaan: www.zonneparkfledderbosch.nl. De ECTB hee� de regie over de inhoud van deze
website. Belangstellenden kunnen zich melden voor toezending van de nieuwsbrief.
In december publiceerde de ECTB een stuk in de gemeentelijke nieuwsbrief.

� Financiën
De financiele situa�e van de ECTB was gezond. Het bestuur verwacht net als in 2019 een kleine winst te behalen,
zodat de buffer voor onverwachte uitgaven verder op orde komt. Verhogingen van de contribu�e en bijdragen
voor de zonnepanelen waren in 2020 dan ook niet nodig. De jaarlijkse bijdrage per paneel bleef € 15 per jaar, de
contribu�e € 10 per jaar. Het aantal leden dat energie afnam van ‘onze’ energiemaatschappij Energie VanOns ver-
anderde niet. Dat was jammer, omdat de ECTB van ieder energie-afnemend lid € 75 wederverkopersbijdrage ont-
ving. Deze is te beschouwen als een soort van winstdeling.
N.B. Opgemerkt wordt dat Energie VanOns in 2020 net als vorige jaren weer behoorde tot de meest duurzame
energiemaatschappijen van Nederland: in de honorering een ve�e 10!
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� Tot slot
In 2020 is de posi�e van de ECTB versterkt in de zin dat meer nieuwe ini�a�even omarmd werden. De deelname
aan een tweede dakproject daarentegen verliepmoeizaam. Ook de ledengroei stagneerde. Het bestuur hoopt met
de verdere ontwikkeling van genoemde projecten en ini�a�even hierin een kentering aan te kunnen brengen.


