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1. Voorstel 

 Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit tot deelneming van de gemeente Midden-

Groningen in zonnepark SunBrouck. 

 Geen wensen en bedenkingen omtrent dit besluit te hebben. 

 

 

2. Inleiding 

Zonnepark SunBrouck is een burgerinitiatief van  Coöperatieve Vereniging Duurzaam Menterwolde 

U.A. (opgericht op 23 oktober 2017). De vereniging  wil besparingen op energiegebruik en productie 

van duurzame energie in de gemeente Midden-Groningen in het algemeen en omgeving Zuidbroek in 

het bijzonder  in een versnelling brengen. Inmiddels zijn de eerste 800 panelen op het terrein van 

de vroegere crossbaan op het Industrieterrein van Zuidbroek geplaatst en is het park op 14 juli jl. 

officieel in gebruik genomen. Het is de bedoeling om de capaciteit uiteindelijk te gaan vergroten 

naar totaal 1800 panelen. 

De vereniging heeft de gemeente Midden-Groningen gevraagd om, binnen de daarvoor geldende 

landelijke regelgeving, deel te nemen aan zonnepark SunBrouck. 

In de postcodegebieden, die voor deelname in aanmerking komen bevinden zich een aantal 

gebouwen die deel uitmaken van de vastgoedportefeuille van de gemeente Midden-Groningen. 

Onder landelijke regelgeving kunnen deze gebouwen deelnemen in zonnepark SunBrouck. 

3. Publiekssamenvatting 

Zonnepark SunBrouck is een burgerinitiatief van  Coöperatieve Vereniging Duurzaam Menterwolde 
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U.A. en is een project op basis van de zogenaamde postcoderoos regeling. 

Dit betekent dat elektriciteitsaansluitingen in het gebied van postcode 9636 (Zuidbroek), waar het 

zonnepark is aangelegd (en het hart van de roos is) voor deelname in aanmerking komen. Dit geldt 

ook voor de aansluitingen  in de aangrenzende postcodes, zeg maar de bladen van de roos. 

Dat zijn postcodes 9635 (Noordbroek), 9679 (Scheemda), 9651 (Meeden), 9649 (Muntendam), 9632 

en 9633 (Tripscompagnie), 9611 (Sappemeer), 9603 (Kalkwijk), 9601 (Martenshoek), 9615 (Kolham), 

9619 (Froombosch) en 9621 (Slochteren). 

De aanleg van de 1e fase van 800 panelen is inmiddels voltooid. Het is de bedoeling om de 

capaciteit uiteindelijk te gaan verhogen naar totaal 1800 panelen. 

Gebouwen van de gemeente Midden-Groningen, die zich bevinden binnen de postcoderoos komen 

onder landelijke regelgeving (uitwerking van het landelijk energieakkoord 2014) in aanmerking voor 

deelname. 

Volgens deze regelgeving kan de gemeente Midden-Groningen met maximaal 240 panelen 

deelnemen. 

Het project heeft een duur van 15 jaar. Gedurende deze periode heeft iedere deelnemer 

gegarandeerd vrijstelling van energiebelasting over de opgewekte energie. Daarnaast beslissen de 

leden van de coöperatie jaarlijks waaraan de opbrengst van de verkoop van de opgewekte stroom 

wordt besteed. 

4. Bevoegdheid van de raad 

artikel 160 lid 2 van de gemeentewet: 

“Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in 

het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 

openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is 

toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college 

te brengen.” 

5. Beoogd effect 

 Deelname draagt bij aan de energietransitie van de gemeente Midden-Groningen. 

 Deelname is een grote impuls voor Zonnepark Sunbrouck om het beoogd aantal van 1800  te 

plaatsen PV-panelen te realiseren. 

 Deelname van de gemeente kan een stimulans zijn voor burgers en bedrijven ook deel te 

nemen in SunBrouck. 

 Deelname levert een financiële besparing op. 

Jaarlijks door vrijstelling van de energiebelasting en periodiek door (mogelijke) verrekening 

van de opbrengsten als gevolg van de opwekking (zie financiële paragraaf). 
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6. Historische context 

geen 

7. Argumenten 

- Met deelname aan zonnepark SunBrouck wordt een burgerinitiatief, om bij te dragen aan 

verduurzaming en de energietransitie, ondersteund. 

- Deelname door de gemeente Midden-Groningen kan een stimulans betekenen voor 

particulieren en bedrijven om ook deel te nemen aan dit project. 

- De deelname bestaat uit een overeenkomst voor de duur van 15 jaar terwijl de 

terugverdientijd 9 á 10 jaar betreft. De resterende 5 á 6 jaar levert deelname geld op. (zie 

financiële paragraaf) 

Opbrengsten zijn te verdelen in twee onderdelen: 

1- Teruggave van de energiebelasting over de opgewekte stroom voor een periode van 15 

jaar. 

2- Verrekening van de opbrengst van de opgewekte stroom, gedurende de levensduur. 

 Deze opbrengst wordt in eerste instantie door de coöperatie gebruikt voor verzekering 

en onderhoud van het park. Het financieel overschot wordt in overleg met de 

deelnemers besteed (bijvoorbeeld uitkering aan deelnemers). Deze opbrengsten zijn in 

de financiële paragraaf buiten beschouwing gelaten. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het burger initiatief van Duurzaam Menterwolde voor realisatie van zonnepark SunBrouck is een 

eerste op deze schaal, binnen de gemeente Midden-Groningen.  

Gemeente Midden-Groningen kan, door deelname aan Sunbrouck actief een bijdrage leveren aan de 

energietransitie 

Deelname aan Sunbrouck is een zakelijke overeenkomst en kan niet tot gevolg hebben dat de 

gemeente in de toekomst wordt verplicht deel te nemen in andere, soortgelijke projecten / 

initiatieven (precedentwerking). 

Deelname in zonnepark SunBrouck heeft geen directe relatie met de lopende aanbesteding inkoop 

energie in samenwerking met de Provincie- en stad Groningen (GGPG). 

9. Financiële paragraaf 

Eénmalige Investering (incl. BTW) bij maximale deelname door gemeente Midden-Groningen met: 

240  PV-panelen á € 310,= € 74.400,= (contractperiode 15 jaar) 

Verwachtte jaarlijkse teruggave energiebelasting (incl. BTW) gedurende 15 jaar: 

240 x 250kWh= 60.000kWh x € 0,1264* = €7.584,= / jaar 

Op basis van bovenstaande gegevens zal de totale terugverdientijd 9 á 10 jaar bedragen 

*- Betreft € 0,1264 per opgewekte kWh teruggave van energiebelasting (tarief voorjaar 2018). De 
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verwachting is dat de komende jaren de energiebelasting zal stijgen, waardoor de terugverdientijd 

korter zal worden. 

Conform de BBV dient de deelname aan de coöperatie Sunbrouck U.A. te worden geactiveerd tegen 

de verkrijgingsprijs, die gelijk is aan de totale inbreng van € 74.400. De kapitaallast voor de 

deelneming bestaat alleen uit rentelasten, er vinden geen structurele afschrijvingen plaats.  

Bij de huidige omslagrente van 1,5% bedraagt de rentelast € 1.100,= per jaar. Vanaf het eerste jaar 

van deelname bedraagt het jaarlijks voordeel € 7.600,= -/-  € 1.100,= zijnde € 6.500,=. 

Na 15 jaar bij het einde van de looptijd van de regeling zal de waarde van de deelneming 

bijgesteld worden afhankelijk van de plannen van de coöperatie. In het slechtste geval wordt dan 

de deelneming in 1x afgeboekt ten laste van de exploitatie. Het financiële effect is zelfs in dat 

geval € 23.100,= voordelig (totaal € 97.500 (15 jaar € 6.500) minus de afboeking van € 74.400).  

Daarnaast leveren de PV-panelen door opwekking inkomsten op. Deze opbrengsten wordt in eerste 

instantie door de coöperatie gebruikt voor verzekering en onderhoud van het park. Het financieel 

overschot wordt in overleg met de deelnemers besteed (bijvoorbeeld uitkering aan deelnemers). 

Deze opbrengsten zijn in de financiële paragraaf buiten beschouwing gelaten. 

Op basis van de informatie van https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-

financiele-aspecten worden geen fiscale consequenties voorzien. 

De dekking van de rentelast bestaat uit de energielasten van de gemeentelijke huisvesting onder 

taakveld 0.4 overhead. 

10. Communicatie 

Communicatie kan plaatsvinden middels een kort persbericht, op te stellen in samenwerking met 

communicatieadviseur. Eén en ander in overleg met alle betrokken partijen. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Bij deelname door de gemeente Midden-Groningen aan zonnepark SunBrouck moet bepaald worden 

welke gebouwen binnen de gelden postcoderoos uiteindelijk aan het project gelinkt gaan worden. 

Binnen de geldende landelijke voorwaarden kan Midden-Groningen maximaal met 240 PV-Panelen 

in het zonnepark deelnemen. Per aansluiting mag maximaal met 40 panelen worden deelgenomen. 

Met de aanwezige gemeentelijke gebouwen binnen de postcoderoos kunnen deze aantallen 

ruimschoots worden gehaald. Belangrijk aandachtspunt bij de verdeling is de vraag welke 

gebouwen de komende 15 jaar onderdeel uit blijven maken van de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille. Alleen deze gebouwen komen voor deelname in aanmerking. Team 

Gebouwenbeheer zal in samenwerking met de vastgoedadviseurs deze gebouwen selecteren. De 

selectie kan op korte termijn plaatsvinden. 

 

 

 

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-financiele-aspecten
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-financiele-aspecten
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