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Dit is de zevende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2019. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl



Ledenvergadering
Op dinsdag 29 oktober aanstaande wordt de najaarsledenvergadering gehouden.
Michiel Mulder van “Bronnen van ons” zal ons dan informeren over de stand van zaken.



Fledderbosch
Een volgende stap is gezet met het definitieve besluit over de omgevingsvergunning.
Onderstaande tekst is overgenomen van de gemeente Groningen.
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Fledderbosch te Garmerwolde
Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub
a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 2 oktober 2019 omgevingsvergunning
hebben verleend voor het realiseren van een grondgebonden zonnepark (Fledderbosch) op gronden aansluitend aan de RWZI, Grasdijkweg 2, te Garmerwolde, kadastraal bekend BOE, E, 2407, 2409, 2428, 2429,2430,
2440, 2442, 2445, 2649 en BOE, K, 0996, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1047, 1049, 1482, 1483, 1484,
1485, 1569, 1570, 1571, 1572, 2009 te Garmerwolde.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de afdeling VTH van de
gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1, 9723 ZR te Groningen. Er zijn gedurende deze periode wel
zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.
Het definitieve besluit ligt vanaf 17 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm
Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur
tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl.
Beroepschrift
De beroepstermijn van het definitieve besluit start op 17 oktober 2019 voor een periode van zes weken. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden [en de indieners van de zienswijzen] een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Guyotplein 1, Postbus 781, 9700 AT te Groningen. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via https://www.rechtspraak.nl.
Voorlopige voorziening
Een beroepsschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het
indienen van beroep ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.
Inmiddels wordt doorgegaan met de subsidie aanvraag en de regeling van de financiering voor het deel dat “Bronnen van ons” namens de ECTB aan het voorbereiden is.



Overige ECTB activiteiten
Verschillende initiatieven op het gebied van de energietransitie binnen de voormalige gemeentegrenzen van Ten
Boer hebben contact met de ECTB overgenomen over mogelijke samenwerking. Per initiatief bekijkt de ECTB of
het mogelijk en zinvol is en het een meerwaarde voor het initiatief en de ECTB heeft.
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Ontwikkelingen
Landelijk wordt nagedacht over de opvolging van het PostCodeRoos-systeem (PCR). Dit systeem is geheel een belastingzaak: de energiebelasting wordt teruggegeven. Men denkt nu in de richting van een belastingonafhankelijke
subsidie, vergelijkbaar met de bestaande SDE-subsidie. Voor ons project op Woldwijk heeft dit geen consequenties. Voor nieuwe projecten waarschijnlijk wel. De verwachting is dat het nieuwe systeeem in 2021 in werking
treedt.



Woldwijk
De coöperatie Woldwijk heeft bedongen dat Centrum Veilig Wonen een voetpad aanlegt door het Woldwijkgebied. Dit als een tegemoetkoming voor de aanleg van de wisselwoningen op het Woldwijkgebied. Met het voetpad
wordt het gebied toegankelijk voor inwoners. Het is ook de bedoeling dat er een plas-dras wordt aangelegd voor
het aantrekken van vogels. Een vogelkijkhut staat op het programma.
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