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De gemeente Midden-Groningen doet mee 
Vandaag werd op ons park in Zuidbroek de overeenkomst met de gemeente Midden-Groningen 
ondertekend. De gemeente doet mee met 240 panelen. Namens de gemeente tekenden wethouder 
Jaap Borg en wethouder Peter Verschuren de overeenkomst. Voor SunBrouck tekenden secretaris 
Roelof Lanting en penningmeester Peter de Wekker. 
 

  
 
Duurzame toekomst 
Midden-Groningen vindt investeren in een duurzame toekomst belangrijk en heeft besloten mee te 
doen met coöperatie SunBrouck. Wethouder Jaap Borg is verantwoordelijk voor de realisatie van 
zonneparken in de gemeente: “Als gemeente steunen wij een dergelijk initiatief dat door onze 
inwoners wordt vormgegeven van harte. Aan dit project wordt al een aantal jaren gewerkt en het is 
prachtig om te zien dat nu de eerste fase is gerealiseerd.” 
 
Goede voorbeeld 
Voor wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Peter Verschuren is dit een voorbeeld van hoe de 
gemeente er samen met haar inwoners voor zorgt klaar te zijn voor de toekomst. “Met onze 
deelname aan de coöperatie helpen we richting een snelle start van fase twee én we kunnen door 
onze deelname ook als gemeente een stap zetten in onze eigen klimaatdoelstellingen.” 
 
Eerste fase afgerond 
Voorzitter Harry Wieringa van SunBrouck: “Wij zijn erg blij met de deelname van de gemeente 
Midden-Groningen. De eerste 800 panelen zijn nu vrijwel allemaal gefinancierd door deelnemers. In 
de tweede fase worden nog eens 400 extra panelen geplaatst. Ik hoop dat deelname van de 
gemeente een voorbeeld voor anderen zal zijn. Zodat we met elkaar snel de volgende fase kunnen 
bouwen.” 
 
 
 
 
 
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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