
 

 

NIEUWSBERICHT 5   
 
Het droge weer in de afgelopen periode 
terrein uit te voeren. Dit betekent dat 
 
Aanleg verharde weg is afgerond
Zoals bekend, was het niet kunnen aanleggen van een verharde weg naar ons te
struikelpunt. Gelukkig kunnen we melden dat afgelopen week
dagen hebben de grond voldoende gedroogd, zodat de ver
 

 
 
De planning 
De komende week wordt de transformatorkast 
het plaatsen van de frames voor de zonnepanelen. 
vervolgens aansluiten op het stro
 
Algemene ledenvergadering 
Het waarnemend bestuur van SunBrouck is bezig een algemene ledenvergadering (ALV) voor te 
bereiden. De datum hiervoor is d
ontvangt binnenkort de uitnodigin
bestuur van de coöperatie. Er hebben zich inmiddels 
gemeld. In de aanloop naar de ALV 
 
Berichtgeving 
In het Dagblad van het Noorden was onlangs te l
zonnepanelen voor een overbelasting van het energienetwerk kunnen zorgen. Vanuit SunBrouck 
hebben we goed contact met Enexis en ons park is geen factor in de 
stroomnet. De geschetste proble
niet op ons gebied. Dit bewijst echter wel dat de energietransitie gepaard gaat met 
overgangsperikelen, die opgelos
 
Officiële opening 
Nu de bouw van het zonnepanele
opening van SunBrouck. Dit gaat
door gedeputeerde Nienke Homa

 

       

e afgelopen periode heeft geholpen om werkzaamheden rond het SunBrouck
terrein uit te voeren. Dit betekent dat de realisatie van ons park nu dichtbij is. 

afgerond 
Zoals bekend, was het niet kunnen aanleggen van een verharde weg naar ons te
struikelpunt. Gelukkig kunnen we melden dat afgelopen week de weg is aangelegd
dagen hebben de grond voldoende gedroogd, zodat de verharding kon worden aangebracht.

 
 

de transformatorkast door Enexis geplaatst en wordt er begonnen met 
frames voor de zonnepanelen. Enexis gaat de verplaatst

oomnet. 

Het waarnemend bestuur van SunBrouck is bezig een algemene ledenvergadering (ALV) voor te 
dinsdag 29 mei aantaande in de Kerkhorn in Z
ng. Het belangrijkste onderwerp is het kiezen van het eerste 

hebben zich inmiddels verschillende kandidaat bestuursleden 
. In de aanloop naar de ALV zullen zij zich in een speciale nieuwsbrief 

van het Noorden was onlangs te lezen, dat de snelle groei van parken met 
zonnepanelen voor een overbelasting van het energienetwerk kunnen zorgen. Vanuit SunBrouck 
hebben we goed contact met Enexis en ons park is geen factor in de overbelasting van het 

ematiek spitst zich toe op Zuid-Groningen en 
. Dit bewijst echter wel dat de energietransitie gepaard gaat met 

st moeten worden. 

enpark echt gaat beginnen, is er nagedacht o
t (naar alle waarschijnlijkheid) gebeuren op z
an. 

 

 27 april 2018 

heeft geholpen om werkzaamheden rond het SunBrouck-
 

Zoals bekend, was het niet kunnen aanleggen van een verharde weg naar ons terrein een groot 
is aangelegd. De warme 

harding kon worden aangebracht. 

 

 

en wordt er begonnen met 
te transformatiekast 

Het waarnemend bestuur van SunBrouck is bezig een algemene ledenvergadering (ALV) voor te 
Zuidbroek. Iedereen 

Het belangrijkste onderwerp is het kiezen van het eerste 
kandidaat bestuursleden 

zich in een speciale nieuwsbrief voorstellen. 

ezen, dat de snelle groei van parken met 
zonnepanelen voor een overbelasting van het energienetwerk kunnen zorgen. Vanuit SunBrouck 

overbelasting van het 
 Noord-Drenthe, en 

. Dit bewijst echter wel dat de energietransitie gepaard gaat met 

over de officiële 
zaterdagmiddag 2 juni 


