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SunBrouck breidt verder uit
Energiecoöperatie SunBrouck bestaat inmiddels één jaar. In dit eerste jaar is
bijna 240.000 kWh duurzame stroom opgewekt. En SunBrouck wil meer. Het
park van nu 800 panelen wordt uitgebreid met 600 nieuwe panelen. Vóór 1
oktober moet de uitbreiding, die door APSolar uit Hoogezand wordt uitgevoerd,
een feit zijn.
Uitbreiding met 600 panelen
Tussen Scheemda en Zuidbroek staan 800 zonnepanelen op het zonnepanelenpark
SunBrouck. Het bestuur van de coöperatie heeft onlangs besloten het park te gaan
uitbreiden met 600 panelen. Het oorspronkelijke idee om met 400 panelen uit te breiden
is losgelaten, omdat er op dit moment voldoende belangstelling is.
Gekozen voor APSolar
Het bestuur heeft gekozen voor APSolar uit Hoogezand om de uitbreiding te gaan doen.
Dit bedrijf heeft veel ervaring en knowhow om de opdracht goed en snel uit te voeren.
De planning voorziet erin, dat uiterlijk 1 oktober van dit jaar de 600 nieuwe panelen
geplaatst zijn.
Prijs per paneel is vastgesteld op € 250
Door dalende prijzen van zonnepanelen kan het park uitgebreid worden tegen relatief
lage kosten. De prijs voor één paneel op het park van SunBrouck is vastgesteld op
€ 250. Deelnemers hebben gedurende 14 jaar recht op een belastingvoordeel op energie.
Dit is circa € 30 per paneel. De gemiddelde terugverdientijd met deze paneelprijs is
ongeveer 8 jaar.
Over SunBrouck
SunBrouck is geen commercieel bedrijf, maar een energiecoöperatie die bestaat uit leden
afkomstig uit Zuidbroek en de directe omgeving. Inwoners, verenigingen en bedrijven
kunnen meedoen. Iedereen met een elektriciteitsaansluiting die woont in en plaatsen
rondom Zuidbroek, kan meedoen tot aan het eigen elektriciteitsverbruik. De opgewekte
stroom verkoopt SunBrouck aan het energienet en de opbrengst wordt gebruikt voor de
exploitatie van het zonnepanelenpark. Deelnemers hebben hier verder geen omkijken
naar.
Doet u ook mee?
Het opwekken van duurzame energie is goed voor het milieu èn uw portemonnee. Er is
nog ruimte op het park om direct mee te doen. Wacht niet te lang. Vraag informatie of
meld u aan. Over de keuze van het aantal panelen kunnen wij u adviseren. Meer
informatie vindt u op de website www.sunbrouck.nl.
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