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� ENERGIE COÖPERATIE TEN BOER
De energiecoöpera�e Ten Boer is opgericht om lokaal duurzame energie te produceren.
Iedere inwoner van Garmerwolde, Lellens, St. Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer,
Wi�ewierum of Woltersum kan meedoen. Het eerste project produceert vanaf juni 2018 zonne-
energie op het dak van de schuur naast de boerderij op Woldwijk. Een tweede project is in voor-
bereiding. De eerste aanmeldingen daarvoor zijn al binnen. Bedrijven, Kerken, verenigingen van
eigenaren en par�culieren kunnen hieraan meedoen. Door lid te worden van de ECTB onder-
steunt u het streven naar een duurzamere leefomgeving, ook als u niet deelneemt aan een van de
projecten. De contribu�e is €10 per jaar. Bij voorkeur legt de ECTB zonnepanelen op daken.

� Waarom is uw deelname belangrijk?
Heel simpel, de aardewarmt op! Omde schade te beperken zullen wegezamenlijk moeten overstap-
pen van fossiele energiebronnen naar duurzameenergiebronnen. Laten we met elkaar in de ge-
meenteGroningen het goedevoorbeeld geven het opwekken van lokale en duurzame energie onder-
steunen door een geldbedrag (par�cipa�e) in te leggen voor het kopen van zonnepanelen.
Daarnaast is deelname aan een project ook goed voor uw portemonnee, want u ontvangt de ko-
mende 15 jaar jaarlijks een sub-
sidie op uw deelname gerela-
teerd aan het ingelegde bedrag.
Uw bijdrage is na ongeveer 5
jaar "terugverdiend".

� Meer informa�e
Informa�e over de ECTB, duurzaamheid, de subsidieregeling en de projecten is te vinden op: www.ectb.nl. U kunt

zich ook abonneren op onzemaandelijkse nieuwsbrief via onderstaand e-mailadres.

Vragen kunt u stellen op: info@ectb.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

* Vanaf 1 januari 2019, na de gemeentelijke herindeling,

het rondgebied van de voormalige gemeente Ten Boer.

� U beschermt
CO2 is zeer slecht voor het milieu. Met één paneel zorgt u ervoor dat er in 15 jaar ruim 1280 kilo
minder CO2wordt uitgestoten. Hiermee draagt u uw steentje bij aan het Klimaatakkoord van Parijs
om de CO2 uitstoot te reduceren!

� U koopt
U neemt deel aan het project door lid te worden van de coöpera�e en zonpar�cipa�e(s) te kopen.
Het onderhoud en beheer regelt de Energiecoöpera�e Ten Boer.

� U bespaart
Iedere deelnemer aan een kleinschalig project van de ECTB maakt gebruik van de zgn. postcode-
subsidieregeling (SCE) waardoor de ECTB u jaarlijks een bedrag uitkeert gerelateerd aan de inleg
met een loop�jd van 15 jaar. Na ongeveer 7 jaar is de inleg terugverdiend.

� Waardevermeerderingsregeling
Voor het aanschaffen van par�cipa�es kan gebruik worden gemaakt van de waardevermeerdering-
regeling.

� U steunt
Wie daarnaast ook via Energiecoöpera�e Ten Boer gas en/of elektriciteit afneemt van ons eigen co-
öpera�ef energiebedrijf Energie VanOns betaalt geen contribu�e voor het lidmaatschap en zorgt er-
voor dat er geld naar de Energiecoöpera�e Ten Boer komt voor projecten in onze gemeente.

� Fledderbosch
Een grootschalig project waarin de ECTB par�cipeert is het zonneweide Fledderbosch. De aanleg
van dit 90 ha grote park is gesitueerd aan het Eemskanaal tussen Garmerwolde en Ten Boer. Hier
zullen ongeveer 180000 panelen komen te liggen. De vergunning en de subsidie voor dit park zijn
inmiddels toegekend. We hopen dat uiterlijk 1februari 2024 het park opera�oneel is.
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