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Dit is de zesde 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

� Fledderbosch
Henk Tuinema uit Ten Boer gaat met zijn bedrijf CorfuDesign de nieuwe website voor Fledderbosch ontwikkelen.
Deze website wordt de informa�ebron van alle ontwikkelingen rondom het zonnepark. Henk hee� ook de website
van de ECTB gemaakt en verzorgt de lay-out van de nieuwsbrief.
Drie bezwaren tegen de vergunning wachten op afwikkeling bij de rechtbank, terwijl er ook een paar zaken met
betrekking tot planschade lopen. De voorbereidingen gaan volop door. De komende �jd kunnen er wat vooron-
derzoeken in het gebied worden gedaan voor o.a. de fundering van de zonnepanelen.

� Energiecoach
De eerste aanvragen voor een energiecheck en advies zijn binnen. In de volgende nieuwsbrief zal de energiecoach
iets vertellen over zijn werkwijze. U kunt als lid van de ECTB een aanvraag indienen bij: energiecoach@ectb.nl.

� Onderzoek
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde onderzoek gaat door. Vijf enthousiaste studenten van de Hanzehoge-
school starten op 14 september een onderzoek naar de haalbaarheid van energieopwekking en- opslag op Wol-
dwijk. Een vraag hierbij is of dat zo kan dat de bewoners van Woldwijk los van het bestaande net kunnen komen.

� Van het bestuur
Nederland is op vakan�e en probeert het virus te vergeten dat onze wereldwijde samenleving volledig hee� ont-
regeld. Onze kwetsbaarheid is heel zichtbaar geworden.
De kwetsbaarheid van de energievoorziening is schijnbaar even minder belangrijk. Desondanks is er veel publici-
teit geweest rondom de zonne- en windenergie en de invloed daarop van de mensen in regio waar het geprodu-
ceerd wordt.
De meeste aandacht van ons gaat naar het zonnepark Fledderbosch waar wij met hulp van Bronnen VanOns voor
50%mede-eigenaar willen worden. Van de opbrengst daarvan willen we de inwoners van de voormalige gemeen-
te Ten Boer maximaal laten profiteren. Dat kan in allerlei vormen; het uitgeven van rentecer�ficaten, verlagen van
de maandelijkse energiekosten, het starten van nieuwe projecten etc.. Om daar een breed gedragen beleid voor
te ontwikkelen hebben we de inbreng van veel mensen nodig. Vandaar deze herhaalde oproep voor ledenwerving
van onze coöpera�e.
Overigens lijkt de energiewereld gedomineerd te worden door mannen. In ons bestuur zijn vrouwen meer dan
welkom!!

In augustus verschijn er geen nieuwsbrief.

https://www.ectb.nl
https://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 communicatie daarover zijn de meningen gedeeld. Met name het artikel in het Dagblad van het Noorden van Martin Ettema uit Loppersum sprak ons zeer aan. De essentie daarvan is dat de beste communicatie 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 gratis 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 artikel van Dhr. Ettema wil lezen kan dat op  https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Betere-communicatie-Steun-liever-co�peratie-25669029.html
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