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Uitbreiding SunBrouck 
Door het bestuur worden de voorbereidingen getroffen voor de tweede fase van het park. De eerste 
800 panelen zijn inmiddels allemaal verkocht. De tweede fase is een uitbreiding met 400 panelen. 
Het bestuur heeft besloten om te starten met fase 2 als er is ingetekend op 300 van de 400 panelen. 
Dat moment hebben we nu bijna bereikt. 
Op basis van de ervaringen met de eerste fase is er een werkdocument gemaakt, waarin alle 
aspecten die relevant zijn, zijn opgenomen. Er is of wordt voor ieder aspect binnen het bestuur een 
verantwoordelijke aangewezen. Op die manier kunnen we fase 2 op een efficiënte manier gaan 
uitvoeren. Het bestuur wil zo spoedig mogelijk starten met de uitbreiding. 
Ondanks dat fase 2 waarschijnlijk binnenkort gestart kan worden, blijft er ruimte op ons park. Als u 
mensen kent die mogelijk geinteresseerd zijn in het opwekken van duurzame energie en woonachtig 
zijn in ons postcoderoosgebied, wijs ze dan eens op de mogelijkheden van SunBrouck. Dit geldt ook 
voor instellingen, verenigingen en bedrijven overigens. Iedereen die wil deelnemen is nog steeds 
welkom. Samen maken we SunBrouck een succes! 
 
Deelname van het Groninger Huis 
Vanaf het begin van SunBrouck heeft woningbouwcorporatie Groninger Huis aangegeven mee te 
willen doen. Hiervoor heeft Groninger Huis echter toestemming nodig van de Autoriteit 
Woningcorporaties en deze toestemming is niet verleend. Het bezwaar dat Groninger Huis hier tegen 
heeft gemaakt, is ongegrond verklaard. Hiertegen is inmiddels beroep aangetekend, maar het zal 
enige maanden gaan duren voordat de beroepszaak behandeld wordt. Groninger Huis zet alles op 
alles om toch toestemming te krijgen voor een investering in SunBrouck. Niet alleen de juridische lijn 
wordt gevolgd, maar ook de politieke lijn. Uiteindelijk ligt er een grote opgave voor verduurzaming en 
zal de politiek kleur moeten bekennen. 
 
Benaderen van sportverenigingen 
Eind 2018 is het bestuur begonnen met het systematisch benaderen van sportverenigingen om hen 
te interesseren voor SunBrouck. Het blijkt nog niet eenvoudig om verenigingen te overtuigen van het 
voordeel van meedoen aan SunBrouck. Van de 30 verenigingen die zijn benaderd, heeft één 
(voetbal)vereniging besloten om mee te gaan doen en zijn er nog twee verenigingen die serieuze 
belangstelling hebben. 
Als u lid bent van of actief bent binnen een sportvereniging die binnen het postcoderoosgebied 
gevestigd is, kaart de mogelijkheden van SunBrouck dan eens aan binnen uw vereniging. Als men 
meer informatie wil, kan dit door SunBrouck geleverd worden en desgewenst komt een lid van ons 
bestuur graag langs voor een toelichting. 
 
Niet-meewerkende energiebedrijven 
Via de ledenbrief van 5 maart jongstleden zijn alle leden geïnformeerd over de weigering van een 
tweetal energiebedrijven om de energiebelasting terug te betalen. Het gaat om Vandebron en Innova 
Energie. Het bestuur heeft verschillende instanties benaderd om dit probleem aan te kaarten, te 
weten: 

 de Belastingdienst 

 de minister van Economische Zaken, de heer Wiebes 

 de minister van Financiën, de heer Hoekstra 

 de Autoriteit Consument & Markt 

 de gedeputeerde voor Energietransitie Groningen, mevrouw Homan 
Vooralsnog hebben deze acties helaas nog niet tot enige actie geleid. De volgende stap van het 
bestuur is de problematiek voor te leggen aan leden van de Tweede Kamer en parallel hieraan zal 
ook getracht worden deze problematiek via de media aan te kaarten. 
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Crowdfunding Duurzaam Menterwolde 
Op het terrein direct naast SunBrouck ontwikkelt Duurzaam Menterwolde ook een zonnepanelenpark 
met 1.648 panelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde SDE-regeling. Dit is een 
andere regeling dan de postcoderoosregeling, waar SunBrouck gebruik van maakt. De totale 
investering voor het park van Duurzaam Menterwolde is ongeveer € 370.000,-. Hiervoor zal € 
300.000,- commercieel geleend worden en moet € 67.000,- via eigen initiatief bijeengebracht 
worden. Duurzaam Menterwolde is hiervoor een crowdfunding-actie gestart, die bestaat uit een 
(lineaire) lening met een rentepercentage van 3.5% per jaar. Iedereen kan aan deze actie meedoen. 
Het bestuur van SunBrouck brengt deze actie graag onder ieders aandacht. Meer informatie is te 
vinden op de website van Duurzaam Menterwolde (www.duurzaammenterwolde.com) of door hier te 
klikken. Tot 8 april aanstaande kan er ingetekend worden op deze crowfunding-actie en meedoen 
kan al vanaf € 25,-. 
 
Vooraankondiging ALV 
Het bestuur treft voorbereidingen voor een algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt 
plaats op maandag 13 mei aanstaande om 20.00 uur. Vast agendapunt is de verkiezing van het 
bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden. Neem hiervoor contact op met Harry 
Wieringa, via info@sunbrouck.nl. En ieder lid heeft de mogelijkheid om onderwerpen voor deze 
vergadering aan te dragen. Dat kan via hetzelfde email-adres. De agenda voor de algemene 
ledenvergadering wordt binnenkort rondgestuurd. 
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We vinden privacy erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief verstrekken we 
daarom ook niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden. Op onze website onder 
“over ons” en via http://sunbrouck.nl/wp-content/uploads/2018/12/Privacyverklaring.pdf vindt u onze 
volledige privacyverklaring. 
  
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door een 
email te sturen naar ledenadministratie@sunbrouck.nl. 
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