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Opgewekte energie 
In 2020 is door SunBrouck 408.549 kWh aan duurzame energie opgewekt. Sinds de start van 
SunBrouck is dit 753.000 kWh (119.000 in 2018, 225.000 in 2019 en 409.000 in 2020) Een 
resultaat waar we als coöperatie trots op mogen zijn! 
Vanuit de ledenadministratie ontvangt iedereen halverwege januari ter controle een overzicht 
van de gegevens, die aan de energiebedrijven wordt verstrekt. Mochten daar wijzigingen in 
aangebracht moeten worden, dan kan dit aan de ledenadministratie doorgegeven worden. 
 
Oplevering fase 2 
Op 10 december jongstleden heeft het bestuur geconstateerd, dat alle werkzaamheden voor 
fase 2 door AP Solar zijn uitgevoerd en dat alle benodigde documenten voor de oplevering in 
ons bezit zijn. De opleveringsverklaring is door het bestuur ondertekend. 
 
Deelname van het Groninger Huis 
Op 15 oktober 2020 diende bij de Raad van State het hoger beroep dat Groninger Huis had 
aangetekend tegen de weigering van het ministerie van Binnenlandse Zaken om deel te mogen 
nemen aan SunBrouck met haar huurwoningen. Door Corona vond de zitting digitaal plaats. De 
Raad van State heeft 2 december jongstleden uitspraak gedaan en helaas pakt dit voor 
Groninger Huis niet goed uit. De weigering van het ministerie is door de Raad van State als 
terecht bestempeld en het hoger beroep van Groninger Huis is daarmee ongegrond. Dit 
betekent dat Groninger Huis niet kan deelnemen aan SunBrouck. We onderzoeken nog of 
Groninger Huis op een andere manier mee kan gaan doen. 
 
Samenstelling kascommissie 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 september jongstleden is Petra Gelderloos 
voorgedragen als reserve lid van de kascommissie. Zij deed dit omdat er in de vergadering op 
dat moment niemand was, die zich hiervoor meldde. De vergadering stemde hiermee in, ook 
nadat onze voorzitter meldde dat hij en Petra Gelderloos een stel zijn. Zowel bij het bestuur als 
bij Petra Gelderloos zijn na de algemene ledenvergadering twijfels gerezen of dit een handig en 
verstandig besluit is geweest. Er mag geen twijfel zijn over de onafhankelijkheid van de 
kascommissie, als het gaat om het controleren van de financiële stukken. Door de relatie tussen 
de voorzitter van ons bestuur en het reserve lid van de kascommissie zou dat op enig moment 
toch kunnen ontstaan en dat is ongewenst. Alles overziend heeft Petra Gelderloos besloten zich 
terug te trekken als reserve lid van de kascommissie. 
Het terugtreden van het reserve lid van de kascommissie betekent dat het bestuur op zoek is 
naar een nieuw reserve lid. Hierbij doen we een dringende oproep aan onze leden om je 
hiervoor te melden. Het reserve lid draait mee met de zittende leden van de kascommissie. 
Ieder jaar treedt 1 lid af en neemt het reserve lid de plaats in. De werkzaamheden betreffen het 
controleren van de financiële stukken die de penningmeester aanlevert en beslaan slechts een 
paar uur per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter de Wekker. 
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Wijziging postcoderoosregeling 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 september jongstleden is stilgestaan bij de 
nieuwe postcoderoosregeling, die de bestaande regeling gaat vervangen. Op dat moment was 
er nog veel onduidelijk en werd er aan verschillende tafels nog overleg gevoerd hiervoor. De 
stand van zaken op dit moment is, dat de regeling per 1 april 2021 wijzigt. 
Per die datum komt er voor nieuwe projecten een subsidieregeling in plaats van de regeling met 
teruggave van energiebelasting, zoals bij SunBrouck. Projecten van voor 1 januari 2020  blijven 
onder de oude regeling vallen, in ons geval tot 2033. Voor u en ook voor onze coöperatie blijft 
dan ook alles hetzelfde als tot nu toe. 
Maar er is wel veel discussie geweest tussen de energiecoöperaties en de ministeries van 
Financiën en van Economische Zaken. In dat overleg - en ook door inmenging van de Tweede 
kamer - zijn veel knelpunten bij de overgang in de regeling opgelost. Voor SunBrouck is er nog 
wel 1 knelpunt over, namelijk vanaf 1 april 2021 zouden er geen nieuwe leden meer kunnen 
toetreden als deelnemer in coöperaties die al een functionerend project hebben. Bij overlijden of 
verhuizing naar een adres buiten de postcodes zou dat lastig voor u of ons kunnen zijn. Over dit 
probleem lopen nog onderhandelingen met de verantwoordelijke ministeries. Wat wij daarover 
vanuit de Groninger Energiekoepel  horen, wijst in de richting dat ook dit probleem vermoedelijk 
wel opgelost zal raken. 
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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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