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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2023. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl

Erg laat, maar toch: het bestuur wenst ieder nog een gelukkig en zonnig nieuwjaar.
Er gebeurde de laatste maanden veel, met name wat betre� het zonnepark Fledderbosch. In deze nieuwsbrief
wordt hier kort op ingegaan. Ook andere punten krijgen aandacht.

� Fledderbosch
Op 4 januari is de Par�cipa�e- en Vertegenwoordigersovereenkomst (PVO) getekend door Ecorus (de commerci-
ële ontwikkelaar), Bronnen VanOns en de ECTB. Hierin zijn de rechten en plichten van de par�jen beschreven. De
bouw van het park kan beginnen in de hoop dat in het voorjaar van 2024 de produc�e kan starten.

In de PVO is het financieel deel en een ‘juridisch’ deel te onderscheiden. De ECTB ontvangt een jaarlijkse vergoe-
ding gedurende 25 jaar. Daarnaast is er een ontwikkelvergoeding, die bij de start van het park wordt uitgekeerd.
Deze laatste dient er in elk geval voor om de gemaakte onkosten voor de advocaat, de zonneparkdeskundige, de
ecoloog en de bestuurlijke onkosten te kunnen betalen.

De gemeente is helaas geen eigenaar geworden. Ecorus vond de bieding niet concurrerend genoeg. Wel hee� de
gemeente kosten nog moeite gespaard eigenaar te worden. Ook hee� ze de ECTB maximaal ondersteund in de
realisa�e van een op�male PVO.

In de komende �jd moet met andere organisa�es, zoals energiecoöpera�es en verenigingen van Dorpsbelangen,
uit de voormalige gemeente Ten Boer worden gesproken over de uitwerking van de PVO. Hiermee samenhangend
is dit met name de vraag naar een duurzame besteding van de vrijkomende gelden. In de PVO is expliciet ge-
noemd de bestrijding van energie-armoede.

� Energielevering
In de PVO staat dat er gestreefd wordt de verkoop van energie uit Fledderbosch aan Energie VanOns (EVO) te laten
plaatsvinden. Dat zou guns�g voor inwoners zijn, omdat dan een deel van de winstuitkering kan bijdragen aan een
lagere energierekening voor privépersonen. Dat kan alleen gelden voor de huishoudens die energie afnemen van
EVO. Hiervoor is een lidmaatschap van de ECTB nodig, het geen kosteloos kan (zie de website www.ectb.nl).

� Crowdfunding
In de PVO wordt aan inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer de mogelijkheid geboden financieel te par-
�ciperen in Fledderbosch. Dit gebeurt dan door middel van obliga�es met een bruto rente van maximaal 4,5%,
wel a�ankelijk van de marktrente. De kosten worden geschat op 1%, waardoor er dan ne�o maximaal zo’n 3,5%
overblij�. Indien er voldoende belangstelling is, dienen de ECTB en Ecorus een fondswerving via crowdfunding te
organiseren. Dit stukje is er ook voor bedoeld om de belangstelling te peilen.

De PVO zegt dat minimaal €100.000 moet worden opgehaald om de crowdfunding op te ze�en. Het maximaal te
verwerven bedrag is €500.000. Er is een minimale deelname van €500 nodig. De kosten voor een dergelijke finan-
ciering zijn hoog. De kosten worden precies uitgezocht als de belangstelling voldoende groot is. Ook moeten de
leden van de ECTB akkoord zijn met voorstellen over het wel of niet doorgaan van de crowdfunding.



Indien de belangstelling voor deze medefinanciering laag is, komt er ter compensa�e een bedrag van €40.000 
beschikbaar voor bestrijding van energiearmoede. Er wordt ingeschat dat ongeveer dit bedrag nodig is om de 
kosten van de obliga�e-uitgave en het beheer te dekken. De obliga�es hebben een loop�jd van 10 of 15 jaar.

Voor 1 april 2023 moet duidelijk zijn of er voldoende serieuze belangstelling is. Vandaar de oproep: Als je serieus 
wilt investeren in obliga�es voor Fledderbosch, verzoeken wij je dat kenbaar te maken via het formulier dat je via 
de volgende link verkrijgt: www.ectb.nl/zonnepark-fledderbosch-obliga�es/.
Let wel, dit is een peiling, die niet kan garanderen dat deze vorm van financiële par�cipa�e door kan gaan.

Nadere informa�e kun je verkrijgen door een mail te sturen naar info@ectb.nl. Ook kun je bellen met Jan Borkent: 
06-23310808.

� Tweede dak
Door alle werkzaamheden rond Fledderbosch zijn andere zaken op een laag pitje komen te staan. Zo ook het pro-
ject van een tweede dak met zonnepanelen. Hierbij doet het bestuur twee oproepen:
• Help ons een geschikt dak te vinden, waarop zo’n 200 panelen geplaatste kunnen worden.
• Meld je aan als je mee wilt doen in een dergelijk project dat plaatsvindt onder de zogenaamde SCE-voorwaar-

den, Subsidieregeling Coöpera�eve Energieopwekking. Aanmelding kan via info@ectb.nl.

� Nieuws van Energie VanOns (EVO)
• EVO had een goed 2022, de winst is op een goed niveau. Dart betekent ook dat de winstuitkering naar ener-

giecoöpera�es, ook de ECTB, verhoogd wordt. Dit heet de wederverkopersbijdrage; deze gaat met zo’n 10%
omhoog.

• Ook EVO biedt de mogelijkheid van een dynamisch contract. Voor degenen die niet hechten aan zekerheid kan
dit een mogelijkheid zijn. De te betalen prijs gaat direct met de marktprijs op en neer. De verrekening van de
PostCodeRoos teruggave gaat niet veranderen. Deze wordt eens per jaar verrekend. Wel moet je aan de ECTB
melden dat je overstapt naar een dynamisch contract.

Zie voor verdere informa�e ook energie.vanons.org.

www.ectb.nl/obligaties/

