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  Project Woldwijk produceert
Vanaf dinsdag 19 juni zijn de 177 panelen energie aan het produceren. 

We leveren de energie aan ENERGIE VANONS het energiebedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden.
Vijftien leden van de ECTB hebben samen 177 zonparticipaties gekocht waardoor zij de komende vijftien jaar geen 
energiebelasting betalen over het aantal kWu dat zij afnemen van de ECTB.
De eerste aanmeldingen voor het volgende project zijn binnen.

  Zonneweide Garmerwolde
Er is een project in voorbereiding voor een zonnepark in de omgeving van  de waterzuivering in Garmerwolde. 
Het gemeentelijk beleid laat toe dat hier een grootschalig zonnepark komt van ca. 80 hectare. Een commerciele 
investeerder en het Waterschap zijn de eerste initiatiefnemers. 
Wel is de eis van de gemeente als vergunningsverlener dat de omgeving participeert in de totstandkoming De 
verenigingen van Dorpsbelangen Garmerwolde, Ten Boer en Woltersum en de ECTB zijn gevraagd hierover mee 
te denken. Dat gebeurt met ondersteuning van de Groninger Energiekoepel (GrEK), Natuur- en Milieufederatie 
Groningen en Grunniger Power. Het doel is is zoveel mogelijk van de opbrengt ten goede te laten komen aan de 
Ten Boerster gemeenschap. Welke positie daarbij hoort is punt van nader onderzoek. 
Omwonenden worden als directbetrokkenen in keukentafelgesprekken geinformeerd. Op 10 juli is er een inloop-
avond in het dorpshuis van Garmerwolde om geinteresseerden nader te informeren.
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  Volgende project
Het volgende project van de ECTB betreft weer de productie van elektriciteit uit zonne-energie. Panelen worden 
weer op een dak geplaatst. Er is wel nagegaan of windenergie een haaalbare optie is, maar de prijs per kWu is nu 
nog te hoog in vergelijking met zonne-energie. Er is een aantal daken aangeboden. De ECTB gaat een standaard-
contract opstellen voor de langdurige huur (minimaal 15 jaar) van zo’n dak.

  Windenergie in Ten Boer
In vervolg op de inloopavond op Woldwijk gaat de gemeente deze zomer een enquête houden over dit onder-
werp. Ook daar is de ECTB bij betrokken. 
Voor de inbreng en het deelnemen aan bijeenkomsten over energietransitie e.d. zoeken we mensen die ons, met 
name in de avonduren, kunnen en willen vertegenwoordigen.

Op de foto stellen de Ten Boerster installateurs de installatie in werking.

ECTB


