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Oplevering fase 2 
Op 13 juli jongstleden is er een gesprek met AP Solar geweest over de oplevering van fase 2. 
Hoewel de extra 600 zonnepanelen al een tijd energie opwekken, moest de formele oplevering nog 
plaatsvinden. De afgelopen periode is er een aantal technische problemen geconstateerd, die 
aandacht verdienden en opgelost moesten worden. Gezamenlijk hebben we 13 juli geconcludeerd, 
dat de fysieke situatie van fase 2 in orde is. Er moet nog een aantal administratieve zaken geregeld 
worden, om daadwerkelijk van een volledige oplevering te kunnen spreken. 
 
Bezoek van gedeputeerde Nienke Homan 
Begin juli bezocht gedeputeerde Nienke Homan ons park. Ze was benieuwd naar de vorderingen van 
SunBrouck. Ze is bijgepraat over de realisatie van fase 2 en de hoeveelheid opgewerkte energie. 
Tevens bood zij aan een vlog te maken, waarin ze SunBrouck aanprijst en mensen oproept om deel 
te gaan nemen aan de postcoderoos-regeling via SunBrouck. De vlog die ze samen met onze 
voorzitter maakte, is te zien op onze website en via YouTube: klik hier. 
 
Twee jaar SunBrouck-energie 
Ons zonnepanelenpark is inmiddels al weer twee jaar operationeel. In die tijd hebben we met onze 
panelen ongeveer 575.000 kWh stroom geproduceerd. Het eerste jaar, vanaf juni 2018, was dit 
ongeveer 240.000 kWh en het tweede jaar (met meer panelen vanaf januari 2020) was d opbrengst 
335.000 kWh. De totale opbrengst staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van ruim 200 
(gemiddelde) huishoudens in Nederland. 
 
Nieuwe postcoderoos-regeling 
Vanaf 2021 komt er een nieuwe postcoderoos-regeling. Er is lang gesproken over de contouren van 
deze nieuwe regeling en het is lang onduidelijk geweest hoe de nieuwe regeling eruit zou komen te 
zien en welke invloed de nieuwe regeling heeft op bestaande postcoderoos-projecten, zoals 
SunBrouck.  In een brief die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in mei naar de 
Tweede Kamer stuurde, wordt duidelijkheid gegeven. 
De postcoderoos-regeling zal per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen. Voor de 
leden van bestaande postcoderoos-projecten, zoals SunBrouck, blijft het verlaagde 
energiebelastingtarief van toepassing gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de 
energiecoöperatie is gestart met de levering van elektriciteit aan het net. Het ministerie heeft 
onderzocht of het mogelijk is om voor deze groep een overstap- of afkoopregeling te maken, zodat 
ze het recht op een verlaagd energiebelastingtarief kunnen inwisselen tegen subsidie (zoals in de 
nieuwe regeling het geval is). Conclusie is daarvan dat dit niet werkbaar en te complex is. Onder 
andere vanwege staatssteunregelgeving en omdat het energiebelastingvoordeel terecht komt bij de 
leden van de energiecoöperatie en de subsidie in de nieuwe regeling uit wordt betaald aan de 
energiecoöperatie zelf. 
De Tweede Kamer moet overigens nog besluiten over de nieuwe regeling. Belangenorganisaties 
(zoals GrEK) zijn nog bezig om invloed uit te oefenen op onderdelen, die zij niet goed (genoeg) 
vinden. 
 
Maaidag 4 juli 
Aan de oproep van het bestuur om met elkaar te gaan maaien op ons park, is goed gehoor gegeven. 
In totaal zijn 9 personen bezig geweest om het gras en onkruid weg te halen, zodat er geen kans van 
schaduwwerking kan ontstaan. Vanaf 9 uur ’s ochtends is er hard gewerkt. Na het middaguur zijn de 
meeste leden naar huis gegaan, maar twee mannen zijn doorgegaan totdat alles gemaaid was. Het 
was zeker ook gezellig om samen op ons park bezig te zijn. Het gras groeit hard, dus er komt een 
nieuwe kans voor wie er op 4 juli net bij kon zijn. 
 

https://youtu.be/6GLYsbh9i6s
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Het is duidelijk dat jet maaien van gras en verwijderen van onkruid een terugkomend iets is. Er zal 
daarom waarschijnlijk vaker een beroep gedaan worden op leden om “de handen uit de mouwen te 
steken” op ons park. 
 
Algemene ledenvergadering 
Corona heeft er voor gezorgd dat de geplande algemene ledenvergadering in mei niet door kon gaan 
helaas. Nu de maatregelen voor bijeenkomsten zijn versoepeld, is het bestuur doende een 
ledenvergadering in september te organiseren. Als datum hiervoor hebben we dinsdag 22 september 
gevonden. We zoeken een locatie waar we met elkaar op de juiste afstand van elkaar kunnen zitten. 
Nadere informatie over de ledenvergadering volgt zo spoedig mogelijk. 
 
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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