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  Fledderbosch
Het proces om te komen tot een van de grotere zonneparken in ons land vordert gestaag. Het is nog niet zo dat we 
de vlag al uit kunnen steken. Het is een moeizaam proces dat veel tijd, diplomatie en doorzettingsvermogen vergt. 
Wij willen als ECTB een zo groot mogelijk invloed hebben op de totstandkoming van het park en het beheer. We 
denken dat dat alleen mogelijk is als onze coöperatie op den duur voor 50% mede-eigenaar van het park wordt. 
We hebben dan invloed op wie betrokken worden bij de aanleg, het onderhoud van het park en de besteding van 
de opbrengsten. We willen, in tegenstelling tot wat met ons aardgas is gebeurd, dat een groot deel van de op-
brengsten in de voormalige gemeente Ten Boer blijven. Om zover te komen moet er nog veel gebeuren. Bronnen 
VanOns, het regionale ontwikkelbedrijf, neemt ons bijna alle zorgen uit handen. Zij onderhandelt met de commer-
ciële partij Ecorus en het waterschap. Bronnen VanOns heeft veel deskundigheid op technisch, financieel en orga-
nisatorisch gebied. In nauw overleg met elkaar worden er kleine stappen gezet. Bij alle vergaderingen is altijd een 
van de ECTB-bestuursleden aanwezig en soms meerdere. Ons standpunt wordt mede ingegeven door het beleid 
van de provincie en de gemeente, die heel veel belang hechten aan participatie van de inwoners. Daar proberen 
we handen en voeten aan te geven en geen genoegen te nemen met een bedrag per jaar in een gebiedsfonds.
Van de ontwikkelingen blijven we u op de hoogte houden.

  Project 2
We zijn in gesprek met de gemeente Groningen over het dak van de boerderij Woldwijk.
Als het dak is gerestaureerd willen we daar graag panelen op leggen. Er wordt nu nagegaan of het kan. Het voor-
huis van de boerderij heeft de status van gemeentelijk monument, maar voor de schuur ligt dat waarschijnlijk wat 
anders. Als dat zo is wil de ECTB onderzoeken of een tweede zonnedak op Woldwijk mogelijk is.

  Project 1
Inmiddels hebben de deelnemers aan project 1 een overzicht gekregen van de opbrengsten van het eerste pro-
ductiejaar. We hopen dat de terugbetaling via de jaarrekening van het eigen energiebedrijf vlot verloopt. We 
blijven graag op de hoogte van eventuele problemen.

  Bestuur
Het wordt een beetje afgezaagd, maar we noemen het nog maar een een keer.  Bestuursversterking is nodig, zeker 
met het oog op bovengeschetste ontwikkelingen.

Wij, als werkgroep en bestuur van de ECTB, wensen u als volger van onze activiteiten een mooie vakantieperiode 
toe. De volgende nieuwsbrief komt in september of zoveel eerder als er wat te melden is. De volgende ledenver-
gadering wordt normaal gesproken gehouden in oktober.
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