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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl


Regionale Energiestrategie (RES)
RES is een afkorting die we de komende tijdnog veel zullen tegenkomen.
De volgende tekst komt uit de nieuwsbrief van Natuur- en Milieuferatie Groningen (NMFG)
“Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. De sectortafel
Elektriciteit heeft zich als doel gesteld 35 TWh grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land realiseren in
2030, met zon- en windenergie. Dit moet gerealiseerd worden via de zogenoemde Regionale Energie Strategie
(RES). Nederland is opgedeeld in 30 ‘RES-regio’s’ die allen een bod moeten doen om een deel van deze 35 TWh
in hun regio op te wekken. Zorgvuldige inpassing en een gedegen participatieproces zijn daarbij uitgangspunt.
De Provincie Groningen heeft zich gevormd tot één RES-regio. 1 juni 2020 moeten de regio’s met een conceptbod aan het Rijk komen.
De NMFG en GrEK zitten bij de RES-Groningen aan tafel in de brede stuurgroep en zijn in gesprek met de werkgroepen Ruimte en Communicatie & Participatie. We merken dat het voor de publieke partijen nog zoeken is
hoe ze de maatschappelijke organisaties ruimte kunnen geven om hun meerwaarde te laten gelden. Uiteraard
gaan we actief het gesprek aan om onze belangen, kennis en deskundigheid in te brengen. Input vanuit onze
achterban die we bijvoorbeeld ophalen tijdens achterbanbijeenkomsten nemen we daarin mee.”
De ECTB gaat samen met de coöperaties Lewenborg, Noorddijk en Meerstad een reactie geven op een eerste
concept dat waarschijnlijk eind januari beschikbaar komt voor de provincie Groningen. Voor lezers die meer willen
weten over de RES is een animatie op you tube beschikbaar.
https://www.youtube.com/watch?v=gRqt1c8wNFg&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk&index=2



Fledderbosch
Er lijkt even een windstilteperiode te zijn. De gemeentelijke vergunning is binnen, het wachten is op de uitslag van
de aangevraagde subsidie duurzame energie (SDE). De voorbereiding gaat wel door. Met twee aanwonenden is
een gesprek gaande over eventuele planschade, een derde aanwonende gaat -voor zover wij weten- een formele
bezwarenprocedure aan.
Bronnen VanOns en de ECTB hadden op 23 januari een gesprek met de provincie over een lening om de aanloopkosten te dekken. De lening kan terugbetaald worden als de SDE- subsidie is toegekend. In dit gesprek kwam ook
de toekomstige overdracht van het park naar de ECTB aan de orde. Hiermee wordt de ECTB voor 50% eigenaar
van het park. Er is nog een flinke weg te gaan!
Na toekenning van de SDE-subsidie kan er naar de concrete aanleg van het zonnepark worden toegewerkt. Dan
moet nog wel ‘eventjes’ de aansluiting op het elektriciteitsnet geregeld worden. Gelukkig heeft Enexis de belangrijke transportindicatie voor Fledderbosch afgegeven. Het lijkt erop dat een aansluiting op een aan te leggen
station in Meerwijk de oplossing moet bieden.



Ten Post en Woltersum
Beide dorpen zijn bezig na te gaan hoe ze in het kader van de versterkingsoperatie kunnen komen tot een verduurzaming van de energievoorziening. Hiervan zal dan door zoveel mogelijk dorpsbewoners geprofiteerd moeten
worden.
De ECTB is in gesprek hierover om na te gaan of er een rol is weggelegd voor haar en zo ja, welke dan.
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