
 
 

1 
 

NIEUWSBERICHT 14        11 mei 2021 
 
Wijziging postcoderoosregeling 
In het vorige nieuwsbericht is ingegaan op de aangekondigde wijziging van de 
postcoderoosregeling en de mogelijke gevolgen voor SunBrouck. Inmiddels is de wijziging van 
de regeling een feit. De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, is vanaf 1 
april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voor al 
gerealiseerde projecten zoals SunBrouck blijft de oude regeling van toepassing. Echter, er zijn 
wel gevolgen voor SunBrouck: 

 Vanaf 1 april kan er niet meer worden deelgenomen aan SunBrouck. Er zijn dus geen 
nieuwe deelnemers meer welkom. 

 Bij verhuizing uit het postcoderoosgebied kan een deelnemer zijn aandeel niet 
overdragen. Ook in geval van overlijden van een deelnemer kan het aandeel in 
SunBrouck niet overgedragen of overgenomen worden. 

 Fase 3 (de laatste 400 panelen) kan niet onder de oude regeling gerealiseerd worden. 
 
Onderstaande tabel laat de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling 
zien. 
 oud nieuw 

voordeel belastingmaatregel subsidie 

hoogte hoogte energiebelasting € 0,105 per kWh 

beschikbaar budget geen limiet € 100 miljoen voor 15 jaar 

looptijd 15 jaar 15 jaar 

beschikking geen limiet wie het eerst komt, het eerst maalt 

wie geeft voordeel? Belastingdienst via energieleverancier RVO 

wie ontvangt voordeel? de leden de coöperatie 

minimum aantal leden 5 per 5 kWp minimaal 1 lid (per 12 panelen*) 

aantal panelen 

 minimaal 

 maximaal 

 
- 
- 

 
15 kWp (circa 38 panelen*) 
500 kWp (circa 1250 panelen*) 

* uitgaande van 400 wattpiek per paneel 

 
Plannen voor fase 3 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 september 2020 hebben de leden ingestemd 
met het voorstel om fase 3 niet te gaan ontwikkelen. De reden hiervoor was, dat het aan de 
man brengen van zonnepanelen een lastige klus bleek te zijn en dat de interesse beperkt was. 
Nu de oude regeling is gestopt en er een nieuwe regeling is, heeft het bestuur zich afgevraagd 
of de nieuwe regeling een mogelijkheid biedt om fase 3 toch te realiseren. De conclusie is dat er 
een mogelijkheid is. Eén en ander wordt op dit moment verkend en uitgewerkt. 
Het opzetten van een nieuw project is een tamelijk ingewikkelde exercitie. Daarom laat het 
bestuur zich hierbij ondersteunen door een specialist van GrEK. We zijn in gesprek met een 
lokale investeerder, die bereid is om fase 3 voor te financieren. Hoe dit eruit komt te zien, welke 
kansen dit  biedt en welke consequenties dit heeft, gaan we de leden in een aparte algemene 
ledenvergadering uitleggen. Zodra het voorwerk is gedaan, zullen we een algemene 
ledenvergadering uitschrijven. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer dit zal zijn. 
 
Lid worden van Duurzaam Menterwolde? 
SunBrouck dankt haar bestaan aan de coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde UA. De 
toenmalige gemeente Menterwolde bood Duurzaam Menterwolde in 2015 de grond aan de 
Industrieweg aan, waar het park van SunBrouck in het voorjaar van 2018 is gebouwd. 
Duurzaam Menterwolde heeft SunBrouck als postcoderoosproject helemaal voorbereid totdat in 
oktober 2017 onze eigen coöperatie werd opgericht. 
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Duurzaam Menterwolde bestaat nog steeds. Via een eigen Besloten Vennootschap hebben ze 
in 2019 naast SunBrouck ook 1.648 zonnepanelen staan op grond van de SDE+-regeling. 
Duurzaam Menterwolde heeft nu 23 leden. Drie bestuursleden van SunBrouck  (Peter, Henk en 
Roelof) zijn ook actief in Duurzaam Menterwolde. Vanaf begin 2020 is Duurzaam Menterwolde 
begonnen met een aantal nieuwe projecten. Binnenkort start er een project voor de vervanging 
van oude energieslurpende koelkasten. Ook hopen zij lokale eigendom te realiseren voor 
grotere zonnepaneelprojecten, onder andere bij Noordbroek en bij Zuidbroek in de buurt van de 
kruising van de A7 en de N33. 
 
Duurzaam Menterwolde hoopt dat leden van SunBrouck ook bij hen lid willen worden. 
Duurzaam Menterwolde wil sterker staan in gesprekken met commerciële partijen en met de 
gemeente om de energietransitie onder de aandacht te brengen. Met meer leden staat 
Duurzaam Menterwolde sterker en is haar stem krachtiger. Duurzaam Menterwolde hoopt 
daarom dat leden van SunBrouck ook bij hen lid willen worden. Tot nu toe zijn dat er vijf. De 
contributie bedraagt slechts € 10 per jaar. Wie nu lid wordt, betaalt voor het eerst in 2022 
contributie. Lid worden kan: 

 Schriftelijk via Peter de Wekker, Tussenklappen WZ 10, 9649 EB Muntendam 

 Email naar info@duurzaammenterwolde.nl 

Meer informatie over Duurzaam Menterwolde is te vinden op www.duurzaammenterwolde.nl 

 
Plaatjes van het park 
Vanaf ons park zijn de windmolens langs de N33 goed te zien (foto links). Tijdens de laatste 
dagen van de winter werden onze panelen bedekt met een laagje sneeuw, wat een mooi plaatje 
opleverde en wat tevens voor gratis schoonmaakbeurt zorgde (foto rechts). Op de middelste 
foto zijn de torens van de in aanbouw zijnde waterstoffabriek te zien, die op steenworpafstand 
van ons park wordt gebouwd. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
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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