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Dit is de vierde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl

� Van het bestuur
In deze coronapauze willen we u toch informeren over de zaken die wel doorgaan.

Allereerst hopen wij van harte dat u gezond bent gebleven.

In de media is over energie nogal van gedachten gewisseld. Vooral de regionale energiestrategie (RES) kreeg
daarbij veel aandacht. Over de bekendheid van dit plan en de communica�e daarover zijn de meningen gedeeld.
Met name het ar�kel in het Dagblad van het Noorden van Mar�n E�ema uit Loppersum sprak ons zeer aan. De
essen�e daarvan is dat de beste communica�e het contact van mens tot mens is. Onze leden en andere
belangstellenden helpen ons het beste door de ECTB te promoten als het zo uitkomt. Gespreksonderwerp kan zijn
het zonnepark Fledderbosch. Ons streven is dat de ECTB namens inwoners van Ten Boer voor 50% eigenaar wordt.
De wijze waarop we dat willen bespreken we graag met zoveel mogelijk mensen. U bent al lid van de ECTB voor
€10 per jaar of gra�s als u gas en stroom afneemt van Energie VanOns, het groenste energiebedrijf van Nederland
dat zijn winst in de regio besteedt aan groene duurzame projecten.
Als u het ar�kel van Dhr. E�ema wil lezen kan dat op:
h�ps://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Betere-communica�e-Steun-liever-coöpera�e-25669029.html

� Fledderbosch
Ook de ontwikkeling van Fledderbosch gaat door ondanks de coronaperikelen.
In samenwerking met Ecorus, Bronnen VanOns en de ECTB wordt de website van Fledderbosch vernieuwd. In de
toekomst worden op deze website alle ontwikkelingen gepubliceerd.
Bij de aanleg van het park wordt veel aandacht besteed aan de ecologische ontwikkeling. Een groot aantal
hectares in het park wordt daarvoor gebruikt.
Verder wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer direct
en indirect van de opbrengsten van het park te laten profiteren.

� Melkveehouders
Melkveehouders die de melk leveren aan FrieslandCampina kunnen een extra beloning krijgen voor hun melk,
indien zij groene stroom produceren via wind, zon of mest, maar ook als zij groene stroom afnemen van Energie
VanOns.
Geïnteresseerde melkveehouders met een Grootverbruik aanslui�ng kunnen via de website van Energie VanOns
een maatwerkofferte aanvragen: h�ps://energie.vanons.org/zakelijk/
Kleinere melkveebedrijven kunnen via deze pagina ook een berekening maken van hun maandlasten en zich
aanmelden als klant bij Energie VanOns.
Via deze link lees je meer over het Foqus Planet programma van FrieslandCampina:
h�ps://www.frieslandcampina.com/nl/onze-boeren/foqus-planet/
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� Onderzoek
Studenten van de Hanze Hogeschool gaan een onderzoek voor de ECTB uitvoeren naar de haalbaarheid van de
produc�e en opslag van duurzame elektrische energie voor bijvoorbeeld de bewoners Woldwijk. Het model zou
ook toegepast kunnen worden voor andere nog op te ze�en projecten in Ten Boer.
Zoals het nu lijkt gaat het onderzoek in het najaar starten.

� Jaarafrekening teruggave energiebelas�ng
Het administra�ekantoor ECoop is bezig de produc�egegevens van de periode 1-4-2019 tot 1-4-2020 van het
zonnedak te verwerken. De deelnemers aan het project en hun energieleverancier krijgen bericht over de
uitkomst. De energieleverancier verrekent dan de teruggave van de energiebelas�ng in de jaarafrekening van de
deelnemer.

� Woltersum
In Woltersum wordt een eigen energiecoöpera�e opgericht op advies van de Groninger Energiekoepel.
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