Nieuwsbrief nr 8

november 2019

Dit is de achtste 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 hebben we de najaarsledenvergadering gehouden. Het was een geanimeerde bijeenkomst
waar ondermeer Michiel Mulder informatie heeft gegeven over het zonnepark Fledderbosch. De leden hebben
het verslag van de vergadering inmiddels ontvangen.



Fledderbosch
De vergunning is verleend voor het aanleggen van het zonnepark. Mensen die een zienswijze hebben ingediend
kunnen nog in beroep gaan. De gemeente Groningen kan hierover meer informatie geven.
De SDE+-subsidie (subsidie duurzame energie) is in oktober aangevraagd. De uitslag wordt verwacht in de periode
maart-april 2020. De toekenning is cruciaal voor de vraag of het park er wel of niet komt. De verwachting is positief
omdat de aansluiting op het net ws geen belemmering is.
Zoals bekend wil de ECTB voor 50% mede-eigenaar worden van het park. Bronnen VanOns, ons ontwikkelbedrijf,
werkt hiervoor nauw samen met Ecorus, de commerciële partner.
Er wordt nu al nagedacht over aan- en afvoer van het materiaal en de machines voor de bouw van het park. Uitgangspunt is zo min mogelijk overlast voor aanwonenden.
Als u hier klikt krijgt u een schets het toekomstige park op onze website www.ectb.nl te zien.



Postcoderoosregeling
Met ingang van 2021 gaat de postcoderoosregeling (PCR) veranderen in een subsidieregeling. Bij de postcoderoosregeling wordt de energiebelasting terugbetaald, bij de subsisdie regeling komt er een subsidie per kWu of kWp.
Het eenvoudigste is dat u energiesamen.nu/category/postcoderoos/ aanklikt, daar staat alle tot nu toe beschikbare informatie.
Waarschijnlijk kunnen we als coöperatie kiezen tussen het contineren van de PCR of overgaan naar de subsidieregeling. De afweging zal zijn wat het gunstigste voor de deelnemers is.
Gelijktijdig wordt ook de salderingsregeling gewijzigd. Dat is de regeling waar eigenaren van zonnepanelen gebruik
van maken.
Waarschijnlijk komt er in januari een regeling voor kleine bedrijven die nu vaak geen of beperkt gebruik kunnen
maken van de bestaande regelingen.



Energie VanOns (van de website van Energie VanOns)

“Jup, het is opnieuw gelukt. Net als vorig jaar prijkt Energie VanOns met een maximale score van een vette 10
bovenaan in de jaarlijkse stroomranking! De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar opnieuw met een gedeelde
eerste plaats. En dit jaar voeren we niet alleen de ranking voor de consumentenmarkt aan, maar staan we ook
in de ranking voor de zakelijke markt bovenaan!”
Je hebt het vast al vernomen in de media: Vandebron is overgenomen door Essent. Essent wil op deze manier
verduurzamen en koopt zo’n 200.000 klanten.
Het was al langere tijd bekend dat het verlieslijdende Vandebron te koop stond. Toch merken we dat de overname
tot veel onrust leidt. Mensen die vanuit hun overtuiging voor Vandebron hebben gekozen zijn ineens klant van een
ander bedrijf. Sterker nog, een bedrijf waar ze hun waarden niet in herkennen.
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Energie VanOns is niet te koop
Ook bij Energie VanOns krijgen we vragen. Staat Energie VanOns ook te koop? Als je klant van Energie VanOns
wordt, zit je dan straks bij een groot energiebedrijf? We kunnen daar heel duidelijk in zijn: Energie VanOns gaat
nooit verkocht worden. Punt. Dat komt onder andere door onze structuur waarin leden via energiecoöperaties en
koepels de baas zijn.
Toevallig schreven we daar in september al dit artikel over:
“Jaja, en dan worden jullie straks verkocht aan een multinational…”
Dit artikel mag je natuurlijk delen met mensen die vragen stellen. En om mensen die twijfelen over overstappen
een extra zetje te geven.



Overstappers staan in de rij
Hier op kantoor staat de telefoon inmiddels roodgloeiend. Het lijkt erop dat een deel van de klanten van Vandebron ontevreden is met de overname en om zich heen kijkt. Ook voor jullie als coöperatie is dit een kans. Zeker nu
de consumentenbond onze groene stroom net als vorig jaar heeft beloond met een 10. Daarom raden we jullie
aan de aankomende periode scherp te zijn. Zo zorgen we er samen voor dat overstappers van Vandebron naar
VanOns gaan en zo alsnog groene, lokale stroom krijgen die past bij hun idealen”.
Energie VanOns is het energiebedrijf van ongeveer 100 lokale energiecoöperaties in het Noorden.
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