
ECTB

Nieuwsbrief nr 2 februari 2021

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2021. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl

� Lokale energie monitor
De lokale energie monitor 2020 is weer uit. Een aardig weetje: in 2016 waren 16.000 inwoners in Nederland lid
van een energiecoöpera�e en in 2020 97.000. Alle informa�e is te vinden op www.hieropgewekt.nl

� Zet ‘m op 60!
De kracht zit hem in de herhaling, vandaar deze �p weer in deze nieuwsbrief.
Hee� u uw cv-ketel al op 60 graden gezet? Met een lagere temperatuur van uw cv-ketel bespaart u veel gas. Dat
is binnen 60 seconden gepiept en het scheelt al snel tot 60 euro per jaar!
Zet vandaag nog uw cv-ketel op 60 met de simpele gra�s instruc�evideo’s op www.zetmop60.nl

� Energiecoach
Mensen die advies willen hebben over het verduurzamen van hun huis kunnen contact opnemenmet energiecoa-
ch@ectb.nl. Onze energiecoach draait mee in de organisa�e van wijk energiecoaches in de gemeente Groningen.
Tijdens een kort gesprek krijgt u advies over kleine maatregelen die ervoor zorgen dat u energie en geld bespaart.
Daarnaast kan een coach met u een energietas t.w.v. 50 euro samenstellen. Deze tas is gra�s voor u, om verduur-
zaming zo toegankelijk mogelijk te maken. In de tas zit ook een bespaarladder met allerlei kleine �ps om snel en
simpel energie te besparen.

� Subsidieregeling Coöpera�eve Energieopwekking (SCE)
Zoals in een vorige nieuwsbrief gemeld komt er per 1 april aanstaande een subsidieregeling voor opwekprojecten
van lokale energiecoöpera�es. Ruwweg komt deze regeling erop neer dat iedere inwoner van het postcodegebied
kan deelnemen met een bepaald bedrag, waarvoor de coöpera�e een jaarlijkse vergoeding (rente) gaat verstrek-
ken. Een project moet minimaal ongeveer 40 panelen omva�en en maximaal 900 uitgaande van 340Wp per pa-
neel. Dat is maximaal voor 90 woningen duurzame elektriciteit. De subsidie geldt voor 15 jaar. De subsidie wordt
aan de energiecoöpera�e verstrekt, de belas�ngdienst speelt geen rol meer. Bij verhuizing naar buiten het post-
codegebied blij� de deelname bestaan. De defini�eve spelregels komen binnenkort beschikbaar.

� S�ch�ng De Groene Bedoeling
In de nieuwsbrief van oktober vorig jaar hebben we de oprich�ng van de s�ch�ng De Groene Bedoeling gemeld.
De s�ch�ng is opgericht met als doel mensen te ondersteunen bij de energietransi�e. Dit gebeurt o.a. door het
collec�ef inkopen en voorfinancieren van energiezuinige A+++ koelkasten en deze beschikbaar te stellen aan deel-
nemers. Een oude koelkast gebruikt veel energie en verhoogt per maand de energierekening onevenredig. De
oude koelkast wordt meegenomen en veilig ontmanteld, omdat de gebruikte koelvloeistof schadelijk voor het
milieu is. Voordat het project wordt gestart zal er op ruime schaal voorlich�ng worden gegeven over de jaarlijkse
besparing op de energierekening.
Het project wordt o.a. gesubsidieerd door het Economic Board Groningen.

� Onderzoeksstage Nynke Kloppenburg
Masterstudente Nynke Kloppenburg uit Garmerwolde gaat in deze stage na hoe de par�cpia�e in algemene zin
en m.b.t. Fledderbosch in het bijzonder een goede invulling kan krijgen. Ze doet haar stage ten behoeve van Bron-
nen VanOns en de ECTB. De ECTB hoopt van haar verkregen kennis en inzichten te profiteren bij de verder invul-
ling van de par�cipa�e.
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