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Geachte SunBrouck-deelnemer,
Bij het begin van 2022 wens ik u namens het bestuur van SunBrouck geluk en gezondheid
toe voor het komende jaar. Ik hoop dat 2022 u brengt wat u hoopt. Vanuit het bestuur is ook
nieuws te melden. Daarvoor vraag ik uw aandacht.
2021, een “normaal” jaar
In het afgelopen jaar wekten wij met de 1.400 panelen van SunBrouck in totaal 387.974 kWh
op. Dat is iets meer dan bij de aanleg werd verwacht en dat in een jaar met minder zonuren.
In 2020 (meer zonuren) wekten we met 1.400 panelen 408.549 kWh op.
Verder was 2021 het laatste jaar waarin op grond van de “oude” postcoderoosregeling nog
nieuwe deelnemers konden instappen. Er zijn in totaal nog 61 panelen ‘aan de man
gebracht’. Per 31 december waren er nog 98 van de 1.400 panelen niet gelinkt aan een
EAN-aansluiting.
In de bestuursvergadering op 8 december jongstleden besloten wij om aan iedere deelnemer
die dat wil, kosteloos een paneel te geven. Gevolg daarvan is dat u over de met dat paneel
opgewekte stroom tot juni 2033 energiebelasting terug kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat
daarvoor in het verbruik op uw huis/EAN-aansluiting nog ruimte zit. Mocht u geen prijsstellen
op het gratis paneel, laat dat dan even aan ons weten.
De teruggave van energiebelasting over 2021 zal uitkomen op ongeveer € 35 per paneel.
Energiebelasting
Helaas is er ook minder goed nieuws over de teruggave aan u van de energiebelasting.
Eén van de veranderingen in de belastingwetgeving is namelijk de verlaging van de
energiebelasting. Die heeft grote impact voor deelnemers in “oude” postcoderoos-projecten.
Het is u vast niet ontgaan, dat het Kabinet Rutte III heeft besloten om de energiebelasting
fors te verlagen. De voornaamste aanleiding is de forse stijging van de prijs van gas. Deze
maatregel geldt voorlopig voor één jaar.
Op zich is er niets mis met de verlaging van de energiebelasting, maar postcoderoosdeelnemers worden via de energiebelasting gecompenseerd voor hun financiële inleg in de
opwekking van elektriciteit, in uw geval op SunBrouck tot 21 juni 2033. U krijgt over 2022 een
verlaging op de energiebelasting via de algemene maatregel en een klein deel via de
postcoderoosregeling.
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Toen de plannen hierover bekend werden, is er door verschillende organisaties, zoals
Energie Samen en de Groninger EnergieKoepel (GrEK), meteen in Den Haag aan de bel
getrokken en is aangegeven dat dit plan nadelig is voor postcoderoos-deelnemers. De
gesprekken hierover hebben nog niet geleid tot een oplossing. De vorming van het Kabinet
Rutte IV heeft gemaakt dat de onderhandelingen stil zijn komen te liggen. Pas als er een
nieuwe bewindspersoon is aangesteld, wordt hier een vervolg aan gegeven. Zodra er een
uitkomst is van de gesprekken met het nieuwe Kabinet, zullen we u daarover informeren.
Uitbesteding van de administratie
In november heeft het bestuur besloten om de administratie in verband met het terugvragen
van de energiebelasting uit te besteden aan de Groninger EnergieKoepel (GrEK). De reden
hiervoor is, dat het een tamelijk ingewikkelde operatie is en dat het bestuur het te kwetsbaar
vindt om die bij onze penningmeester te beleggen.
Vanaf nu verzorgt GrEK voor SunBrouck de belastingteruggave. Als lid zult u dit merken,
omdat u in januari een email van GrEK krijgt met een verzoek om de juistheid van de
gegevens te controleren (en dus niet meer van onze eigen ledenadministratie, zoals tot nu
toe).
Met het uitbesteden van onze administratie is natuurlijk ook uw privacy een item. Het bestuur
ziet er op toe, dat dit veilig gebeurt en dat alleen die gegevens aan GrEK beschikbaar
worden gesteld, die nodig zijn voor het terugvragen van de energiebelasting. In een nog te
maken overeenkomst laten wij dit ook vastleggen. Het waarborgen van de privacy van onze
leden is voor het bestuur een belangrijk aspect.
Voortgang fase 3
Eind vorig jaar is begonnen met de realisatie van fase 3. Zoals bekend, kan fase 3 niet onder
de oude postcoderoosregeling plaatsvinden. Maar de nieuwe regeling bleek wel een
mogelijkheid. Dit gaat niet meer via teruggave van energiebelasting.
Voor fase 3 is een nieuwe coöperatie opgericht, die SunBrouck 3.0. heet. Het interim bestuur
daarvan heeft aan AP Solar opdracht gegeven om de laatste 400 panelen te plaatsen en
hiermee is in december een begin gemaakt.

De nieuwe coöperatie heeft nog wel leden nodig. Een deel van de huidige SunBrouck-leden
kan lid worden. Dit hangt af van op welke postcode u woont. Hierover zal binnenkort een
aparte brief worden gestuurd naar die leden voor wie dit van toepassing is.
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Vergroening
Zaterdag 21 november jongstleden
zijn er ruim 400 struiken aangeplant
op het zonnepark in Zuidbroek. Zeven
vrijwilligers (een combinatie van
SunBrouck-leden, leden van
Duurzaam Menterwolde en leden van
de werkgroep Boerenbuitengebied)
zijn de hele ochtend bezig geweest
de struiken in de vette klei te zetten.
Met deze inspanning is weer een
kleine bijdrage geleverd aan een
duurzame en groene leefomgeving.
Vragen of suggesties?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem
dan gerust contact met de ledenadministratie op via ledenadministratie@sunbrouck.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het SunBrouck-bestuur,

Harry Wieringa
voorzitter

3

