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Fledderbosch
Na het tekenen van de intentieovereenkomst is er een participatieovereenkomst opgesteld waarin Bronnen
VanOns en Ecorus globaal afspreken hoe er kan worden samengewerkt met de omwonenden, verenigingen van
dorpsbelangen en de ECTB.
De leden van de ECTB hebben deze overeenkomst inmiddels toegestuurd gekregen. Dit plan is onderwerp van
bespreking op de hieronder aangekondigde algemene ledenvergadering.
Overgenomen uit de nieuwsbrief van 30 augustus 2019 van de gemeente Groningen
Zonnepark Fledderbosch bij Garmerwolde stap dichterbij
Er zijn plannen voor een grootschalig zonnepark in het gebied achter de waterzuivering in Garmerwolde,
in de richting van Ten Boer, tussen het Eemskanaal en de Rijksweg. De realisatie van het park is met de
vergunningaanvraag een stap dichterbij. Tot 22 augustus konden zienswijzen worden ingediend op het ‘Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Fledderbosch te Garmerwolde’. Deze zienswijzen moeten nu
worden beantwoord. Vervolgens kan een zogenaamde herroepelijke vergunning worden afgegeven. Hiermee kan door de ontwikkelaar subsidie worden aangevraagd. Dit zal in oktober gebeuren. Wordt er geen
beroepsprocedure gestart, dan zal uiteindelijk de vergunning onherroepelijk worden. Met de onherroepelijke
vergunning kan de ontwikkelaar de financiering van het zonnepark regelen.
Daarnaast moet Enexis nog kunnen garanderen dat zij het park tijdig kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. De verwachting is dat het nog enkele jaren zal duren voordat het park er staat. In die tijd gaat ook
het traject lopen over hoe de opbrengsten van de participatie ten goede komen aan de omgeving. Indien de
vergunning afgegeven wordt, gaat Bronnen Van Ons samen met Energiecoöperatie Ten Boer en Dorpsbelangen Garmerwolde invulling geven aan die financiële participatie. De helft van het park zal in coöperatieve
handen van de omgeving komen. Kijk voor meer informatie op zonneparkfledderbosch.nl.
Het bestuur van de ECTB is wel van mening dat eerst de investering in de zonneweide geregeld moet zijn voor er
over de financiële participatie kan worden gesproken.



Energieproductie in het eerste volle jaar
De zonnepanelen hebben in het eerste volle jaar 51280 kWh geproduceerd. Omgerekend stroom voor ongeveer
15 gezinnen per jaar.



Algemene ledenvergadering
De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 29 oktober in het Dorpshuis. Michiel Mulder van Bronnen VanOns is aanwezig om de stand van zaken met betrekking tot Fledderbosch te bespreken. Gezien het belang
van het onderwerp is uw aanwezigheid zeer gewenst. Ook niet leden zijn hartelijk welkom.
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Energie VanOns
Energie VanOns, het energiebedrijf van de lokale energiecoöperaties, zoekt bedrijfsdaken van ongeveer 3000m2
voor het leggen van zonnepanelen. Gedurende 15 jaar betalen ze per zonnepaneel een vergoeding. Verder regelen ze alles.
Meer weten?
Kijk op: energie.vanons.org/nieuws/gezocht-20-bedrijfsdaken-om-vol-te-leggen-met-zonnepanelen.
Heeft u belangstelling? Laat het ons weten!!!



Weetje
In 2018 was de voormalige gemeente Ten Boer de gemeente met de hoogste dichtheid zonnepanelen in Nederland. U kunt er niets mee, maar het is leuk om te weten.
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