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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2019. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te 
volgen op de website www.ectb.nl 

  2019
Het bestuur van de ECTB wil u als of volger van de coöperatie allereerst een voorspoedig en duurzaam 2019 toe-
wensen. Het lijkt erop dat er op energiegebied en duurzaamheid dit jaar veel beslissingen zullen worden genomen 
waarmee we allemaal te maken krijgen. Het bestuur hoopt van harte dat het doordachte beslissingen zijn waarbij 
de waan van de dag er geen invloed op heeft.

  Productie zonnepanelen 2018
We hebben in 2018 26978.80 kWh geproduceerd en een CO2- reductie van 11.150 kg gerealiseerd.

  Energie VanOns
De consumentenbond, Natuur en Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroom-
leveranciers. In november 2018 stond Energie VanOns op een gedeelde eerste plaats. Met de prijs voor stroom en 
gas is Energie VanOns ook goedkoper dan de grootste drie leveranciers in Nederland. Dit exclusief de eenmalige 
acties die vaak worden gevoerd.
Als een van de 94 noordelijke energiecoöperaties  krijgt de ECTB jaarlijks €75 voor ieder lid dat stroom en gas af-
neemt van Energie VanOns. Bovendien is het lidmaatschap van de ECTB dan gratis. Als alleen stroom of gas wordt 
afgenomen is er aangepaste regeling. Meer informatie is te vinden op www.energie.vanons.org. 

  Tweede project
We zijn bezig met het tweede project, maar de subsidieregeling is nog niet duidelijk. Wel zijn we in gesprek met 
een eigenaar van een mogelijk geschikt dak. Ook daar is de nodige zorgvuldigheid geboden. De constructie van het 
dak moet geschikt zijn, berekend moet worden hoeveel panelen er op kunnen, het moet minimaal 15 jaar zonder 
onderhoud beschikbaar zijn en de eigenaar en coöperatie moeten het eens worden over voorwaarden voor het 
beschikbaar stellen. 
Deelnemers kunnen zich al wel melden.

  Zonnepark Fledderbosch
Het moet in de maand februari duidelijk worden of de voortgang van het zonnepark Fledderbosch zo ver vordert 
dat in maart de SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Energie) kan worden aangevraagd. Zonder deze subsidie is een 
park niet realiseerbaar. Er wordt hard gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen: 
Ecorus (commerciele investeerder) het waterschap Noorderzijlvest en Bronnen VanOns. De laatste zit mede na-
mens de ECTB aan tafel. 
In februari moet de vergunning door de gemeente verstrekt worden. Ook hiervoor is nog wat werk te verzetten.
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