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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB). De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl
Sinds het in gebruik nemen van de website zijn 28 inwoners van de gemeente Ten Boer die zich als lid, donateur of
belangstellende bij de ECTB hebben laten registreren. Het doel van de ECTB is dat minimaal 250 inwoners van de
gemeente Ten Boer lid worden van de ECTB.
We hopen in het voorjaar van 2017 onze eerste ledenvergadering te houden.



Woldwijk
Vanaf de eerste plannen voor het gebied Woldwijk is het de bedoeling om in het gebied een zonneweide te realiseren. Om dat mogelijk te maken moet de provincie de regelgeving verruimen. Omdat het bestuur van de ECTB
zo snel als mogelijk wil beginnen met het opwekken van zonne-energie zal aan het bestuur van de Coöperatieve
Vereniging Woldwijk gevraagd worden of een van de daken van de bebouwing bij de boerderij op dat terrein geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en daarnaast een kleine windmolen. Daarnaast blijf het plan om op
termijn een zonneweide aan te leggen.

 Groninger

EnergieKoepel (GrEK)

De ECTB is lid geworden van de GrEK die locale energiecoöperaties ondersteunt bij het opzetten van de organisatie. Meer informatie over de GrEK is beschikbaar op http://greksite.wixsite.com/grek
 Noordelijk

Lokaal Duurzaam (NLD)

De NLD is het eigen coöperatieve energiebedrijf van de koepelorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe.
Particulieren en bedrijven kunnen gas en/of elektriciteit van de NLD afnemen. Als leden van de ECTB elektriciteit
en gas gaan afnemen van de NLD krijgt de ECTB daarvoor een wederverkopervergoeding van €75 per lid per jaar.
Eventuele winst van de NLD komt ten goede van de leden. Meer informatie over de NLD is te vinden op http://
www.noordelijklokaalduurzaam.nl
 Website

Onze website www.ectb.nl is in ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen kunt u ook daarop lezen. Henk Tuinema en
Laurens Mengerink zorgen voor het onderhoud van de website.
 Stagair

Koen van Hal, student aan de Hanzehogeschool, ondersteunt het bestuur voorlopig bij allerlei zaken in het kader
van zijn hbo-studie. Vanuit de Hanzehogeschool wordt hij daarbij begeleid door Frank Pierie, een oud-Tenboerster,
die volgend jaar hoopt te promoveren op een onderwerp betreffende duurzame energie.
 Afsluiting

Het bestuur van de ECTB dankt u voor de belangstelling voor het lokaal duurzaam produceren van energie en
hoopt dat er inwoners van Ten Boer zijn die ons daadwerkelijk gaan ondersteunen bij de organisatie daarvan. Jan
Borkent, j.borkent@ectb.nl kan u daarover uitvoerig informeren.
Het bestuur van de ECTB wenst u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en duurzaam 2017.

ECTB

