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Dit is de vijfde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te
volgen op de website www.ectb.nl
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Energiecoach
De ECTB hee� in de persoon van Taco Oldenburger een enthousiaste energiecoach gekregen. Hij hee� de
opleiding daarvoor gevolgd bij de Groninger Energiekoepel. Taco kan gra�s en vrijblijvend worden geraadpleegd
over energiebesparende maatregelen in huis. Voor leden van de ECTB is hij te bereiken op: energiecoach@ectb.nl
of via de whatsapp met nummer 0619145064. Hij doet hetzelfde werk voor de in oprich�ng zijnde
energiecoöpera�e in Woltersum.
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Energie VanOns
Van leden krijgen we wel vragen over de tarieven van Energie VanOns. Er zijn vergelijkingssites waar Energie
VanOns niet in voorkomt of veel duurder is. De reac�e van Energie VanOns is:
"Het klopt dat we niet op vergelijkingssites staan. Dat komt omdat de producten die wij aanbieden, namelijk lokaal
geproduceerde groene stroom en CO2-gecompenseerd gas, qua inkoop duurder zijn dan stroom vergroend met
Deense wind of Italiaanse biomassa en grijs gas. Je hebt het over significant andere producten en een ander
kostenplaatje. Daarnaast keren we een hoge vergoeding uit naar onze energiecoöpera�es. Tot slot zijn we nog niet
zo groot als onze concurrenten. Die kunnen wat scherper inkopen op de markt.
Toch experimenteren we voorzich�g met een prijsvergelijker. Op Independer staan we sinds deze maand. Die
hebben een groene energievergelijker. Ook al zijn we niet de goedkoopste (en dat doen we bewust!), het levert
wel wat klanten op met een gezonde marge (na a�rek kosten Independer). Mocht het niet bevallen, dan stopt het
experiment in oktober." (einde citaat)
Bij Energie VanOns zijn inmiddels meer dan 100 lokale energiecoöpera�es aangesloten.
In Europees verband wordt nu geprobeerd een eensluidende omschrijving te gaan geven van "Groen" en
"Duurzaam" omdat deze begrippen te pas en onpas worden gebruikt.
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Nieuwe subsidieregeling voor de postcoderoosregeling
Al een paar jaar wordt er gesproken over het vervangen van de postcoderoosregeling, een fiscale regeling, voor
een subsidieregeling. Een van de bezwaren van de postcoderoosregeling is dat deelnemers die verhuizen naar
buiten het gebied niet meer kunnen deelnemen aan een project. In de subsidieregeling, die per 1 januari 2021
van kracht wordt, kan je lid blijven van de energiecoöpera�e en dus blijven deelnemen aan een project na
verhuizing. De energieleverancier en de belas�ngdienst spelen dan geen rol meer. De regeling is ook bedoeld om
de administra�eve verwerking voor de uitvoering van de regelingen door energiecoöpera�es en Verenigingen van
Eigenaren te vereenvoudigen.
Zij die de brief hierover willen lezen vinden die op:
h�ps://www.hieropgewekt.nl/nieuws/kamerbrief-vernieuwde-postcoderoosregeling-2021
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Rendement project Woldwijk
Bij aanvang van ons project Woldwijk hebben we het ne�orendement voor de deelnemers geschat op ongeveer
8%. Het afgelopen jaar is het rendement opgelopen tot ca. 11%.
In tegenstelling tot omliggende dorpen is de belangstelling in ons werkgebied voor deelname aan een
postcoderoosproject desondanks gering. Enerzijds hee� het te maken met de mankracht van de ECTB waardoor
te weinig voorlich�ng over de voordelen en noodzaak wordt gegeven, anderzijds met de weinig ac�eve
belangstelling voor het onderwerp energietransi�e.
Als er voldoende deelnemers zijn willen we graag een volgend project starten.
Mooi is dat er nu in Woltersum een groep mensen is die ac�ef bezig gaat met het verkennen van de
mogelijkheden in samenhang met het verstevigingproces.
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Onderzoek
De ECTB hee� in samenspraak met bewoners van Woldwijk bij Ac�on Lab van de Hanze Hogeschool een
onderzoeksvoorstel ingediend. Het onderzoek is erop gericht na te gaan of produc�e en opslag van energie
zodanig kunnen plaatsvinden dat bewoners los van het net kunnen komen. De energieopwekking zou door een
windmolen gedaan kunnen worden.
Als er voor het voorstel studenten gevonden worden start het onderzoek in september.
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RTV Noord
Volgende week (week 27), mogelijk maandag, zendt RTV Noord een item uit over de deelname van lokale
energiecoöpera�es aan grootschalige energieprojecten. Aan dit programma hebben Bronnen VanOns en de ECTB
meegewerkt i.v.m. Fledderbosch.
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