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Dit is de tweede nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook 
te volgen op de website www.ectb.nl 

  Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 21 april aanstaande wordt de ALV gehouden in het Dorpshuis van Ten Boer.
Vaste agendapunten zijn ondermeer het jaarverslag en de jaarrekening van 2019. Ook zal de actuele stand van 
zaken van Fledderbosch besproken worden. Een terugkerend agendapunt is de bestuurssamenstelling.

  Nieuwe vrijwilliger
Taco Oldenburger, een nieuwe medewerker bij de ECTB, gaat de opleiding energiecoach volgen bij Grunneger po-
wer. De opleiding is opgezet met hulp van de gemeente Groningen en het energieloket. Energiecoaches adviseren 
thuis, aan de keukentafel, over mogelijkheden voor energiebesparing. 

  Regionale Energie Strategie (RES)
In het kort gaat het om een landelijk plan om in een generatie over te stappen van fossiele energie naar hernieuw-
bare energie. In Groningen zijn een aantal werkgroepen bezig geweest om een document op provinciale schaal te 
maken dat kan worden ingepast in een landelijk plan. Het is een complex proces waarin onder andere het lokaal 
eigendom van energieparken aan de orde komt. Ieder huishouden en bedrijf zal met de energietransitie te maken 
krijgen. Daarom zullen we in gezamenlijk overleg met omliggende energiecoöperaties een reactie op het docu-
ment trachten te geven. Belangstellen kunnen het document van 40 pagina’s lezen op: 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Consultatiedocument-RES-Groningen-consultatiedocu-
ment.pdf 

  ECTB-lidmaatschap
Leden van de ECTB beslissen over de wijze waarop de coöperatie werkt en dus ook over de participatie in de zon-
neweide Fledderbosch.
De ledenvergaderingen van de ECTB zijn tot nu toe akkoord gegaan met de wens van het bestuur om voor 50% 
mede-eigenaar te worden van de zonneweide. Een definitief voorstel daarover zal t.z.t. aan de leden van de ECTB 
worden voorgelegd als de plannen concreter zijn. 
De ECTB wil dat graag omdat het dan mogelijk wordt aan concrete zaken te werken zoals bijvoorbeeld:
- voor de omgeving een lagere prijs voor elektriciteit;
- creëren van lokale werkgelegenheid voor onderhoud en beheer;
- aanwenden van de winst voor duurzame ECTB-projecten in de eigen omgeving;
- (mede)financieren van nieuwe opwekprojecten (zon, wind, warmte, biogas) overwogen kan worden.
Natuurlijk is niet zeker of al deze wensen ook gerealiseerd kunnen worden. Hierover zullen uiteindelijk de leden 
van de ECTB, in samenspraak met de betrokken dorpsverengingen, zich moeten uitspreken. 
Daarom herhalen we nog maar eens onze oproep om leden te werven voor de ECTB. Hoe meer leden, hoe breder 
de invloed. 
Het gaat om een groot park; 90 ha met ongeveer 179000 panelen en een productie van ongeveer 65 GWh. Dat 
is stroom voor ongeveer 19000 gezinnen. De ECTB levert daarvan de helft, dus ongeveer stroom voor 9500 huis-
houdens. Natuurlijk zijn dit allemaal (voorzichtige) aannames; zo wordt het vermogen van zonnepanelen steeds 
groter. De toekomst zal leren of deze verwachtingen uitkomen.

  Tweede project
Mensen of bedrijven die deelnemen aan de postcoderoosregeling maken gebruik van de teruggave van de ener-
giebelasting. Deelname hieraan bij de ECTB is nog steeds mogelijk. Bij voldoende aanmeldingen starten we weer 
een project. Tot nu toe is er belangstelling voor ongeveer 50 participaties gemeld.
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