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Project Woldwijk
Op vrijdag 7 september willen we op bescheiden wijze aandacht besteden aan de start van ons eerst project.
Wethouder mevrouw Postma zal de openingshandeling verrichten.
Sinds de start van het project Woldwijk tot 24 juli is er ongeveer 8100 kWu geproduceerd wat neerkomt op een
besparing van ongeveer 2300kg CO2 in die periode. Dit resultaat is natuurlijk boven gemiddeld door het uitzonderlijk zonnige weer. Maar toch.......



Zonnepark Garmerwolde
Bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde komt waarschijnlijk een groot zonnepark van zo’n 90 hectare. De ECTB
en de verenigingen van Dorpsbelangen uit Garmerwolde, Ten Boer en Woltersum onderzoeken de mogelijkheden
om een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten in de gemeenschap van Ten Boer te houden. Hierbij worden
we ondersteund door deskundigen van de Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunninger
Power. Bij de opening op 7 september hopen we wat meer informatie te kunnen verstrekken.



ALV
Op donderdag 27 september aanstaande hopen we onze najaars ledenvergadering te houden waar de leden o.a.
een besluit moeten nemen over de deelname van de ECTB in het zonneparkproject Garmerwolde. Ook wil het
bestuur een voorstel voorleggen voor een tweede zonne-energieproject (zie onder Project 2).
Het bestuur zal de leden decharge vragen voor het tot dan toe gevoerde beleid.



CV Woldijk
Het is nog steeds onduidelijk of er wisselwoningen op het terrein Woldwijk komen. De onderhandelingen lopen
nog. Wel zijn de eerste twee tiny houses geplaatst van de coöperatie Tiny House Woldwijk.

 Project

2

Zoals u hebt gelezen in onze brief wachten we met het realiseren van het project op informatie over de postcoderoosregeling dit najaar. Wel zijn we bezig met het opstellen van een standaardovereenkomst met dakeigenaren.
Omdat we zo’n dak 15 á 20 jaar gebruiken moeten er goede afspraken worden gemaakt. Inmiddels zijn er ongeveer 50 zonparticipaties gereserveerd.



Afsluiting
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We zullen u tijdig informeren over de officiële start van ons
eerste project en de agenda voor de ledenvergadering
Wij wensen u een prettige vakantieperiode toe.
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