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Het belang van goede contracten en goede contacten
"De afgelopen maanden hebben laten zien wat het betekent om samen te werken met partners die
de kwaliteit van het eindresultaat bovenaan hebben staan. Zonnepark Oosterweilanden BV heeft er
in goed overleg met de adviseurs van Over Morgen, Encon en hoofdaannemer IZEN voor gezorgd
dat er halverwege juli weer begonnen kon worden met het plaatsen van nieuwe zonnepanelen op
het Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen en ze liggen er allemaal alweer op. Een kleine
vertraging in tijd, maar gelukkig zonder nadelig effect op de exploitatie van het zonnepark. Begin
september gaat het Zonnepark Oosterweilanden stroom leveren en begin oktober wordt het park
feestelijk geopend.
Laatst dacht ik nog: Het is maar goed dat we die tests vanaf de eerste panelen hebben uitgevoerd.
Je moet er niet aan denken dat je zo’n 40.000 panelen hebt vastgemaakt en je komt dan tot de
ontdekking dat ze er weer af moeten. Gelukkig was daar geen sprake van. Aan het begin van zo’n
project als het zonnepark, maak je met elkaar duidelijke afspraken over planning, kwaliteit, kosten
enz. Deze afspraken leg je met elkaar vast in een contract. Zo’n contract komt meestal alleen nog

op tafel als iets niet volgens afspraak gebeurt. En bij een project van deze omvang zijn er altijd wel
enkele hobbels te nemen. Dan is een goede samenwerking de basis voor het vervolg.
En dat die partijen zo goed met elkaar samenwerken heeft natuurlijk te maken met de mensen die
die bedrijven vertegenwoordigen. Ik heb gemerkt dat het mensen zijn die elkaar de waarheid durven
te zeggen, die elkaar snel weten te vinden, die een zeer professionele houding aan de dag leggen,
die met elkaar snel de goede knopen doorhakken, die doen wat ze zeggen en die samen plezier
uitstralen in wat ze doen. Daaruit blijkt maar weer eens dat goede contacten zeker zo belangrijk zijn
als goede contracten.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de aanleg van het zonnepark en de
feestelijke open dag die we op 5 oktober organiseren en waarvoor iedereen is uitgenodigd."
Henk ten Brinke, directeur Zonnepark Oosterweilanden BV
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Alle panelen liggen
Op dinsdag 16 juli heeft wethouder Martha van Abbema de eerste panelen bevestigd. Afgelopen
vrijdag, 9 augustus heeft projectleider Herman Zwerink het laatste paneel vastgeschroefd. Binnen
vier weken liggen alle panelen, die de kwaliteitstoets hebben doorstaan, op het Zonnepark
Oosterweilanden. Welman Units uit Vroomshoop heeft een portacabin geplaatst voor de exploitatie
van het park. Als er mensen aanwezig zijn op het park, is deze beschikbaar als kantoor enz.
De komende weken worden de installatie nagelopen, doorgemeten en de laatste componenten
worden geïnstalleerd. Daarnaast wordt de installatie ook nagelopen op de mechanische
verbindingen (klemmen & kettingen). Volgende week worden de hekwerken rondom de omvormers

en de combinerboxen geplaatst. Dit is ter bescherming voor de schapen, zodat die niet nabij de
kabels kunnen. Eind augustus wordt een pre-check verricht om de hele installatie te controleren en
waar nodig te verbeteren. 1 september 2019 is de finale deadline en op 4 september wordt de
voorlopige oplevering gedaan door Zonnepark Oosterweilanden B.V.
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5 oktober: Open Dag Zonnepark
Op zaterdag 5 oktober is er een open dag op het Zonnepark Oosterweilanden. Iedereen die
belangstelling heeft is welkom tussen 09.00 – 16.00 uur. Tijdens die dag is er gelegenheid voor een
rondleiding met uitleg over een deel van het zonnepark en er zijn ook voor kinderen leuke dingen te
doen. Wat precies? Dat wordt in september duidelijk! Iedereen is van harte welkom op zaterdag 5
oktober van 09.00 – 16.00 uur aan de Rusluieweg 11 in Vriezenveen.
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