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In gebruikstelling van het dak Woldwijk
Op 7 september is het zonnedak met de 177 panelen officieel in gebruik genomen door wethouder mevrouw A.
Postma. Veel aanwezigen hebben tevens kennis gemaakt met de activiteiten van Mas con Menos. In een week tijd
is er onder meer een duurzaam en energiearm bouwwerk geplaatst met ecologische bouwmateriaal zoals strobalen. Op de website van Mas con Menos masconmenos.nl is veel informatie te vinden. Een bezoek aan Woldwijk is
mogelijk en zeer de moeite waard.



Ledenvergadering
Op dinsdag 25 september is er een Algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur heeft van de leden decharge gekregen voor het beleid dat tot nu toe is gevoerd.
Uitvoerig is van gedachte gewisseld over het zonnepark Fledderbosch i.o. tussen Garmerwolde en Ten Boer dat
door het Waterschap, Ecorus en de lokale gemeenschap wordt voorbereid. De ECTB heeft de leden voorgesteld
aan Bronnen VanOns i.o. mandaat te geven en namens de ECTB actief aan de voorbereidingen mee te doen.
Bronnen VanOns i.o wordt gevormd door Groniger Power, de Groninger Energiekoepel en de Natuur- en Milieufederatie met als doel namens de lokale gemeenschap deel te nemen aan grootschalige energieprojecten in de
provincie Groningen. De ECTB ambieert mede-eigenaar te worden van het zonnepark Fledderbosch. De leden
hebben het voorstel van het bestuur aangenomen. Namens de ECTB zullen Jan Borkent en Frank Pierie Bronnen
VanOns i.o. ondersteunen.
De betrokken dorpsverenigingen zijn eveneens uitgenodigd om te participeren. Inmiddels ligt de vergunningaanvraag voor het park bij de gemeente ten Boer.
Meer informatie over het zonnepark is te volgen op zonneparkfledderbosch.nl.
De ledenvergadering is akkoord gegaan met de tekst voor een basisovereenkomst voor het huren van daken om
daar namens de ECTB zonnepanelen op te leggen.



Excursie
Het lid van onze werkgroep Laurens Mengerink wil een excursie organiseren naar het zonnepark Vierverlaten om
een indruk te krijgen van een producerend park. Dit in verband met de activiteiten van het zonnepark Fledderbosch. Belangstellenden kunnen zich voor 15 oktober opgeven bij info@ectb.nl.



Tweede project
De voorbereidingen voor het tweede project zijn gaande. Er is overleg met eigenaren van geschikte daken. Als er
dit najaar meer bekend is over de veranderingen van de subsidieregeling hopen we te starten. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Bedrijven en particulieren kunnen zich voor deelname opgeven bij info@ectb.nl.
Ondanks de voorlichting die overal in de gemeente Ten Boer door de ECTB is gegeven blijkt toch dat onvoldoende
bekend is dat met een geringe investering, die in ongeveer 8 jaar wordt terugverdiend, er mee gedaan kan worden
aan het lokaal duurzaam produceren van energie.

ECTB

