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Dit is de achtste 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
�

Algemene ledenvergadering
Om de bekende Coronareden is de ledenvergadering van 20 oktober niet doorgegaan.
Inmiddels hee� de kascommissie een oordeel gegeven over de financiële stukken van 2019: de kascommissie
gee� een posi�ef oordeel. De rapportage wordt in de eerstkomende (digitale) vergadering aan de leden verstrekt.
Als de leden het oordeel van de kascommissie volgen beschouwt het bestuur dit punt als afgedaan.
Een onderwerp van de avond zou Fledderbosch zijn en de lancering van de nieuwe website zonneparkfledderbosch.nl, die door Henk Tuinema is ontworpen. De nieuwe website zal binnenkort in gebruik worden genomen.
Daarop zijn de ontwikkelingen te volgen.
De bedoeling is dat het zonnepark uiterlijk februari 2024 stroom produceert voor bijna 16.000 huishoudens. Bronnen VanOns neemt namens de ECTB voor 50% deel aan het produc�ebedrijf Fledderbosch, samen met Ecorus, de
commerciële partner.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de ECTB en Bronnen VanOns is in concept klaar. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide par�jeen worden hierin beschreven.
Het bestuur stree� ernaar in de week van 23 november een digitale ledenvergadering te organiseren.

�

Energieloket
Het energieloket van de gemeente Groningen gaat in Ten Boer een inkoopac�e organiseren voor zonnepanelen,
isola�e en warmtepompen. Door het gezamenlijk inkopen kunnen er kor�ngen worden bedongen op de aanscha�osten. U hoort daarover binnenkort meer.

�

S�ch�ng de Groene Bedoeling
In september is deze s�ch�ng opgericht met als doel mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen bij
de energietransi�e. Dit gebeurt door het collec�ef inkopen en voorfinancieren van energiezuinige koelkasten.
Onze energiemaatschappij Energie VanOns is hier ac�ef bij betrokken. Binnenkort hopen we meer te kunnen zeggen over de mogelijke samenwerking tussen deze s�ch�ng en de ECTB.

�

Energieproject Woldwijk
Een groep van 5 vierdejaarsstudenten van de Hanzehogeschool doet onderzoek naar de mogelijkheid bewoners
van Woldwijk los te maken van het net door zelf energie te produceren en op te slaan. Het onderzoek richt zich
op de vraag of deze wens (financieel) haalbaar is. De ECTB is ac�ef betrokken in dit onderzoek.

�

Subsidieregeling duurzame energie in 2021
Vanaf april 2021 gaat de huidige Postcoderegeling (PCR) over in een subsidieregeling. De overgang zou oorspronkelijk 1 januari 2021 zijn. Hoe de maanden tussen 1 januari en 1 april worden overbrugd is nog onduidelijk.
De nieuwe regeling betekent dat de energiekor�ng niet meer via de belas�ngdienst loopt, maar via een subsidie
te verstrekken aan de betreffende energiecoöpera�e. Wel moeten deelnemers uit een gedefinieerd postcodegebied komen (net als nu het geval is bij de PCR). De nieuwe subsidieregeling is minstens zo voordelig als de huidige
PCR. Een bijkomend voordeel is dat deelnemers niet meer te maken krijgen met de verlagingen van de energiebelas�ng, zoals door de overheid besloten is.
Voor de huidige deelnemers aan het PCR-systeem, zoals onze 177 panelen op Woldwijk, verandert er niets.

ECTB

