
 

 

23 februari 2023 

Nieuwsbrief over Zonnepark Noordbroek 

Met deze nieuwsbrief informeren de initiatiefnemers u graag over Zonnepark Noordbroek aan de 

Pastorieweg. Alle nieuwsbrieven die we hiervoor hebben verstuurd, staan op de website. 

Twee ideeën voor opbrengsten zonnepark 

Tijdens de bijeenkomst op 2 februari zijn door inwoners twee ideeën voorgesteld om een deel van de 

opbrengsten van het zonnepark aan te besteden.  

Het eerste idee is – kort gezegd – bijdragen aan een eigen, onafhankelijke energievoorziening voor 

Noordbroek en omgeving. Daarbij werd onder andere gedacht aan opslag van de opgewekte 

elektriciteit, bijvoorbeeld met een dorpsaccu. Het doel hiervan is dat Noordbroek dan meer 

zelfvoorzienend wordt en dat dit zorgt voor meer stabiliteit en zekerheid als het gaat om energie. De 

wens is dat dit lagere en stabielere energielasten voor inwoners van Noordbroek en omgeving 

oplevert. 

Het tweede idee is dat met de geldstromen uit het zonnepark met name verenigingen worden 

geholpen. Inwoners gaven aan dat Noordbroek veel verenigingen telt waaraan veel mensen zijn 

verbonden. Door bijvoorbeeld verenigingen te helpen met lagere lasten, komt dat dan ten goede aan 

veel mensen uit Noordbroek.  

Meer details over wat is besproken, leest u in het verslag dat u hier op onze website vindt. 

Beperkte opkomst tijdens bijeenkomst 

Helaas bezochten niet veel inwoners de bijeenkomst: er waren vier inwoners in totaal. Maar met 

deze vier inwoners hebben we wel goed en uitgebreid kunnen spreken en zij kwamen met een 

duidelijke visie. 

Bijdrage aan aardgasvrij kan niet op steun rekenen 

Zelf hadden we bedacht dat een deel van de opbrengsten kan worden ingezet om bij mensen thuis 

het aardgasverbruik omlaag te brengen (zie onze nieuwsbrief van 9 januari). Maar dat kon niet op 

steun rekenen van de aanwezige inwoners, om een aantal duidelijke redenen. Dat kunt u lezen in het 

verslag van de informatieavond. Dat idee werken we daarom niet verder uit. 

Kijken naar vervolgstappen 

We kijken nu welke vervolgstappen we kunnen zetten. Zoals eerder gemeld: er zijn pas opbrengsten 

als het zonnepark er is en het is nu niet zeker dat we het zonnepark daadwerkelijk kunnen realiseren. 

Maar daar blijven we ons wel voor inzetten. Intussen denken we ook na over deze twee ideeën, om 

te kijken of daar al vervolgstappen voor kunnen worden gezet. Als u daar ideeën voor heeft, horen 

we dat overigens graag. Ideeën en adviezen blijven welkom. 

Contact 

Coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde, Bronnen VanOns, Familie Ten Have en duurzaam 

energiebedrijf Pure Energie zijn gezamenlijk de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek. Voor 

vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via 

info@zonneparknoordbroek.nl. Verder kunt u bellen met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 

https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/nieuws/
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/nieuws/met-u-zoeken-naar-doel-voor-opbrengsten-uit-zonnepark/
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/informatie/
https://zonneparknoordbroek.nl/stand-van-zaken/nieuws/met-u-zoeken-naar-doel-voor-opbrengsten-uit-zonnepark/
mailto:info@zonneparknoordbroek.nl


 

06 - 57870755. Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van Zonnepark 

Noordbroek. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Hoogstra, voorzitter Duurzaam Menterwolde 

Michiel Mulder, projectleider Bronnen VanOns 

Henk Schoonvelde, projectleider Pure Energie 

Familie Ten Have 

https://zonneparknoordbroek.nl/

