
Nieuwsbrief nr 9 december 2019
Dit is de negende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2019. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook 
te volgen op de website www.ectb.nl 

  Fledderbosch
De voortgang is niet zichtbaar maar gaat wel door. Er wordt hard gewerkt aan een financieringsmodel door Bron-
nen VanOns. Het wachten is ook op de toekenning van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie 
(de + staat voor een aanvulling op de oorspronkelijke regeling). Het besluit over de subsidieaanvraag wordt rond 
maart-april 2020 verwacht. 
Voor zover ons bekend is er een omwonende die bezwaar maakt tegen de aanleg van het park. 

  Activiteiten
Zowel in Ten Post als in Woltersum wordt er door inwoners een plan voorbereid om tot energietransitie te komen. 
Waar mogelijk zal de ECTB deze acties ondersteunen. Voor de uitvoering wordt de menskracht door de dorpen 
zelf geleverd. De ECTB vindt het wel van belang dat woonkernen als Wittewierum, Lellens en Winneweer ook bij 
de plannen worden betrokken.

  Salderingsregeling
Zoals het nu lijkt zal de salderingsregeling, de regeling voor zonnepanelen op de eigen woning, vanaf 2021 gelei-
delijk worden afgebouwd tot 2030.
Meer informatie is te vinden op: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/consultatieperiode-wetsvoor-
stel-afbouw-salderingsregeling-afgelopen/?utm_source=newsletter&utm_campaign=zep-update-65&utm_medi-
um=email.

  Energie Loket Groningen (overgenomen van de website)
“Energie opwekken? Of zelfs wonen zonder aardgas? Onder veel huiseigenaren is nog
behoefte aan informatie over energiezuinig wonen. Daarom organiseren we samen met de Natuur en Milieu-
federatie Groningen de Groninger duurzame huizendag op:
zaterdag 1 februari 2020 van 13.00 - 16.00 uur in Stad en Ommeland.
Die dag kunnen mensen bij energie-arme of zelfs aardgasvrije huizen binnenkijken om inspiratie op te doen en 
de voordelen te ervaren. Woningeigenaren stellen dan hun huis open voor anderen die ook een energiezuinig 
en comfortabel huis willen.

  Oproep
We zoeken hiervoor huiseigenaren die hun woning 3 uren willen openstellen. Heb jij een duurzaam huis en ben 
je geïnteresseerd? Ga dan naar de de pagina van de duurzame huizendag op Energieloket Groningen en meld je 
duurzame huis aan!

Vragen?
Voor vragen kun je mailen naar s.rommets@nmfgroningen.nl of bellen op 050-3130800 en vragen naar Simone 
Rommets.

  Einde jaar
Het bestuur van de ECTB en de leden van de werkgroep wensen onze leden en lezers van de nieuwsbrief fijne 
feestdagen toe en een hoopvol en gezond 2020.
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