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Dit is de �ende 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
Op de website www.zonneparkfledderbosch.nl is onder "loca�e" een item toegevoegd over de historie van het
gebied. Het overzicht is samengesteld door Henk Vliem van de historische commissie in Garmerwolde.
In de aanloop naar de realisering van het zonnepark is er geregeld overleg met de koepel van de dorpsverenigin-
gen in de voormalige gemeente Ten Boer over de besteding van de opbrengst van het park. Er zullen criteria wor-
den opgesteld waaraan de bestedingen moeten voldoen. In een later stadium zal er een werkgroep komen die
hierover gaat adviseren.
Helaas is de rechtszaak van de bezwaarmakers uitgesteld tot eind februari vanwege ziekte bij de rechtbank. Bron-
nen VanOns blij� samen met Ecorus bezig met de voorbereidingen.

� Besparings�p
Veel cv-ketels zijn afgestemd op 80 gr. Door de temperatuur te verlagen naar 60 gr. wordt een besparing van on-
geveerd €60 per jaar bereikt en een CO2- reduc�e, omdat er minder gas wordt gebruikt.
Op www.urgenda.nl/in-een-handomdraai-geld-besparen-zet-m-op-60/ staat een instruc�evideo. Hier staan wel
40 cv-ketels op met uitleg over het lager instellen van de temperatuur.

� Project Woldwijk
Op 6 januari zullen de studenten van de Hanzenhogeschool het werkstuk presenteren dat zij hebben opgesteld
over het energieneutraal maken van de woonunits op Woldwijk. De presenta�e is van 16.30-18 uur.
Belangstellenden kunnen aan de digitale bijeenkomst meedoen; even melden bij Jan Borkent.

� Nieuwsbrief gemeente Groningen
In de nieuwsbrief van 18 december is aandacht besteed aan de ac�viteiten van de ECTB.

� Volgende dakproject
Nog steeds zijn we van plan om een tweede project te starten op een dak. Daarvoor hebben we mensen nodig
die subsidie willen op de energiekosten. Per 1 april 2021 wordt de regeling vervangen door een subsidieregeling
een vergelijkbare kor�ng. De zogenaamde postcoderoosregeling blij� bestaan, maar wijzigt van een fiscale rege-
ling in een terugleversubsidie. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat bij verhuizing naar buiten het postcode-
gebied de deelname doorgaat, dit in tegenstelling met de huidige regeling. De defini�eve regeling moet nog wor-
den vastgesteld.
De ECTB zal er alles aan doen om het eenmalige bedrag per zonnepaneel zo laagmogelijk te houden. Bij het eerste
project was dat €99 per paneel. Nu verhuizen mogelijk wordt, is het ook voor mensen die een huis huren aantrek-
kelijker geworden deel te nemen. Ook bewoners van appartementen en bedrijven kunnen deelnemen.

� Zoekgebieden
De gemeente Groningen is op zoek naar mogelijke loca�es vooor zonneparken van maximaal 10 hectare. Deze
parken dienen door de locale inwoners gerealiseerd te worden, bijvoorbeeld via een energiecoöpera�e. Ook de
ECTB is benaderd. Eén gebied in de voormalige gemeente Ten Boer lijkt kansrijk te zijn.

Het bestuur van de ECTB wenst de leden en abonnees van de Nieuwsbrief fijne feestdagen toe en een gezond en
hoopvol 2021.

https://www.ectb.nl
https://www.zonneparkfledderbosch.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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