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Oplevering fase 2 

Onze installateur AP Solar heeft op 19 november fase 2 afgerond. Vanaf nu wekken we duurzaam 
stroom op met 1.400 zonnepanelen. Daarmee heeft SunBrouck in haar jonge bestaan een volgende 
mijlpaal bereikt. 
 
Gemakkelijk ging de realisatie van fase 2 niet. Eerder was 
het de planning om rond 1 oktober jongstleden fase 2 
gereed te hebben. Echter, door tegenslag en vertraging is 
dit 8 weken later geworden. Daar waar bij de realisatie 
van fase 1 het weer ons ernstig parten speelde, hebben 
we in fase 2 problemen onder vonden bij het boren van de 
gaten in de grond en is er verkeerd materiaal geleverd. 
 
Het eerste probleem waarmee AP Solar werd 
geconfronteerd was de bodem. Het bleek veel moeilijker 
te zijn om de palen, waarop de frames geplaatst worden, 
in de grond te krijgen. Het boren van de gaten duurde 3 à 
4 keer zolang als was voorzien. De palen moeten relatief 
diep de grond in en daar stuitte men op vette klei. Dit 
betekende dat het boren langzaam ging en dat de 
grondboor na iedere boring schoongemaakt moest 
worden.  
 
Toen begonnen kon worden met het plaatsen van de frames waar de panelen op liggen, bleek dat 
deze in een verkeerde hoek stonden. Daarom moesten er nieuwe frames worden besteld, die 
gelukkig binnen twee weken beschikbaar waren. 
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De laatste hand is afgelopen week aan de 
bekabeling gelegd en inmiddels zijn alle 
panelen aangesloten op de meterkast, 
zodat er ook daadwerkelijk stroom aan het 
net wordt geleverd. De formele oplevering 
vindt binnenkort plaats, maar er wordt 
vanaf nu wel stroom opgewekt en 
geleverd aan het net. 

 
 

 

 
 
 
 
Vanuit de lucht is goed te zien hoe ons park er 
nu bij ligt. Aan de rechterkant en aan de 
bovenkant, direct naast de SunBrouck-panelen, 
gaat Duurzaam Menterwolde ongeveer 1.650 
panelen plaatsen. De installatie daarvan is 
inmiddels ook op gang gekomen. 

 

 
Deelname van het Groninger Huis 
Vanaf het begin van SunBrouck heeft woningstichting Groninger Huis aangegeven mee te willen 
doen. Hiervoor heeft Groninger Huis toestemming nodig van de overheid (het ministerie van 
Binnenlandse Zaken) en deze toestemming is geweigerd. Het bezwaar dat Groninger Huis hier tegen 
heeft gemaakt, is ongegrond verklaard. Het aangetekende beroep heeft 5 november jongstleden 
gediend bij de rechtbank in Groningen. Namens SunBrouck heeft Roelof Lanting daar het woord 
gevoerd en aangegeven waarom SunBrouck van mening is, dat Groninger Huis ten onrechte geen 
toestemming krijgt om mee te doen. De uitspraak van de rechtbank wordt 17december verwacht. 
 
Aanvulling van het bestuur 

In een brief van 13 juli jongstleden heeft het bestuur gemeld, dat door het vertrek van Chris Muthert 
er nog maar vier bestuursleden over zijn. Naar aanleiding van de oproep aan de leden om zich te 
melden als men interesse had in een bestuursfunctie, meldde Henk Slomp zich bij het bestuur. 
Inmiddels heeft Henk een aantal vergaderingen bijgewoond en draait hij mee als aspirant bestuurslid. 
Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, vermoedelijk in het voorjaar van 2020, wordt 
Henk officieel voorgedragen als lid van het bestuur van SunBrouck. 
 
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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