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  Project Fledderbosch
Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder een intentieverklaring van Ecorus, het Waterschap en Bronnen 
VanOns. Bronnen VanOns vertegenwoordigt de ECTB.
In de intentieverklaring hebben de deelnemers aangegeven zo te willen gaan  samenwerken dat de zonneweide 
“Fledderbosch” een succes wordt. Zo snel als mogelijk wordt nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
waarin concreet wordt aangegeven hoe de samenwerking er gaan uitzien. Inmiddels is het proces voor de vergun-
ningverlening in volle gang. 

  Publiciteit
Op 21 november is er een uizending geweest op Podium tv (van het DvhN) waarin onze secretaris Jan Borkent is 
geïnterviewd  door Anne de Loos en Arno van der Heyden. De uitzending die gewijd was aan de lokale energie 
perikelen is in de rubriek “Toneelmeesters” afl. 88 terug te zien op Podium TV.
In het december nummer van de Garmer en Thesinger Expres is onze voorzitter bevraagd door Jan Ceulen over 
de lokale energie activiteiten.
We zijn blij met alle publiciteit omdat het lokaal opwekken van schone energie daarmee onder de aandacht wordt 
gebracht. En dat is hard nodig als we als lokale gemeenschap mee willen praten en vooral mee willen doen aan het 
opwekken van schone energie. We moeten nu de basis leggen voor de schone energie die de volgende generaties 
dringend nodig hebben.

  Contract met energiebedrijven
We zijn benaderd door landelijke energiebedrijven voor het afsluiten van een contract met hen. Het komt er in het 
kort op neer dat wij als ECTB verantwoordelijk zijn voor de juiste informatie aan de deelnemers van een project 
over de geleverde stroom. Dat zijn we en dat staat in de ledenovereenkomst. Of we daar vervolgens een contract 
van 14 bladzijden met alle energiebedrijven in Nederland voor af moeten sluiten, waarin uitsluitend staat wat 
onze verplichtingen zijn, is voor ons nog de vraag. Met de Groninger Energiekoepel  bekijken we hoe we daar mee 
om moeten gaan. Als u benaderd wordt door uw energieleverancier weet u dat we daar mee bezig zijn.

  Tweede Zonnedak
We zijn nog steeds in afwachting van het nieuwe beleid van de centrale overheid dat mogelijk in de plaats komt 
van de postcoderoos regeling. Mensen en/of bedrijven die willen deelnemen kunnen zich wel opgeven. Ook voor 
huurders is het financieel aantrekkelijk om mee te doen. Bij de huidige regeling betaalt de deelnemer geen ener-
giebelasting die de helft van de kostprijs voor elektriciteit is. De bedoeling is dat er een vergelijkbare regeling voor 
in de plaats komt.

  Energie VanOns
Energie VanOns, het energiebedrijf van de lokale Noordelijke energiecoöperaties, is de groenste stroomleveran-
cier van Nederland. Dat hebben de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise vastgesteld. De 
stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. De winst die wordt gemaakt gaat terug 
naar de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen. De ECTB krijgt €75,- per 
jaar voor ieder lid die energie afneemt van Energie VanOns. Meer informatie op energie.vanons.org.

ECTB

http://www.ectb.nl
https://energie.vanons.org

