Geslaagd dankzij goede
medewerking
H. Piel Loon- en Aannemersbedrijf BV in Tweede Exloërmond realiseert zonneweide
Anderhalve hectare zonnepanelen als een soort van extra oudedagsvoorziening achter de schuur, dat realiseerde Henk Piel in Tweede Exloërmond. Een mooi staaltje ondernemerschap van Henk, die
inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, maar zeker
nog niet stil zit. Het ondernemersbloed blijft kriebelen.

Henk Peil blijft
gewoon doorgaan
met zijn composteringstak die hij
elders in Tweede
Exloërmond heeft
ondergebracht.
Leuk detail: in het
kader van groene
energie zorgt een
windmolentje daar
voor elektriciteit.
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De lichtborden bij de oprit doen geloven dat aan het Zuiderdiep een baggerbedrijf en een groenrecyclingbedrijf
actief zijn. Tegelijk zie je dat het voor
die activiteiten betrekkelijk stil en leeg
is. De lichten in de werkplaats branden,
maar verder is er rust en getuigt niets
van intense drukte. Dat klopt ook, want
inmiddels is Henk Piel van het gelijknamige bedrijf met zijn 67 jaar al pensioengerechtigd. Hij heeft enkele jaren
geleden al een stap teruggezet door
de baggerpoot te verkopen. “Ik was het
zat nog langer naar heinde en verre te
trekken om werken te bezoeken”, zegt
Henk. Hij geeft aan dat dit een goede
tak is geweest, die hij ruim dertig jaar
met plezier heeft gerund. “We kwamen
overal, van hier tot Hamburg, eenvoudigweg omdat als we een vaart, tocht
of kanaal weer hebben uitgebaggerd
deze weer veertig jaar mee gaat. Je
bent dus in principe nooit twee keer op
dezelfde plek”, vertelt hij. Henk was er
op het laatst wel klaar mee, mede omdat zijn fysieke toestand er door een
‘minder geslaagde’ operatie niet beter
op was geworden. Dat was voor Henk
echter geen reden om te stoppen.
“Dat gevlieg bij het baggeren ging niet
meer, maar de groenrecylingtak kan ik
nog prima regelen. Dat blijf ik gewoon
doen.”
De eigen locatie elders in Tweede
Exloërmond draait volop door en afzetmogelijkheden voor de compost
zijn er ruimschoots dankzij de akkerbouwers in de regio. “Organisatorisch
is dit ook goed rond te zetten. Een
paar goede mannetjes op locatie en ik
doe vanuit hier het regelwerk”, aldus
Henk. Hij springt zelf bij als dat nodig
is en maakt nog menig uur op de Merlo
Multifarmer.

Boeiend traject
Daar kwamen we echter niet voor. We
kwamen voor zijn baanbrekende project, de zonnepanelen. Achter de loodsen heeft Henk akkerbouwgrond liggen. Daarop is afgelopen jaar een 1,5
hectare grote ‘zonneweide’ in gebruik
genomen met daarop 5000 zonnepanelen. De zonneweide functioneert
nu volop. Het idee begon al ruim tien
jaar geleden met plannen voor een
vergistingsinstallatie. Henk is hier een
tijd mee bezig geweest, maar liep tegen te veel bezwaren op en kwam tot
de conclusie dat deze tak van sport
moeilijk rendabel te maken was. Met
de opkomst van zonnepanelen rook
hij nieuwe kansen en dus is hij zo’n vijf
jaar geleden met dit fenomeen aan
de slag gegaan. U raadt het al: om de
benodigde vergunningen rond te krijgen. Dan kom je in de bekende lastige
molen van kip en ei, ambtenaren, politiek spel en dergelijke tijdrovende
activiteiten. Henk zette zijn tanden er
toch in en kreeg het gevoel dat er mogelijkheden waren toen de wethouder
liet doorschemeren dat er vanwege de
weerstand tegen windmolens alterna-

tegen het omzetten van landbouwgrond in ‘zonnepanelengrond’.

Zonneweide
Henk heeft de mogelijke weerstand
min of meer getackeld door het zonnepanelenveld aan te vragen als ‘zonneweide.’ “Van een aantal omwonenden
kreeg ik natuurlijk wel de vraag wat
een zonneweide is. Dat heb ik beantwoord met een weide waarop de zon
schijnt”, aldus de ondernemer. Met een
glimlach daaraan toevoegend: “Dat
klopt feitelijk ook.” Uiteraard wisten
aangelanden wel waar het om ging,
maar echt weerstand bespeurde Henk
niet. De gemeente wilde graag dat er
niet te hoog werd gebouwd. Dat was te
realiseren. Daarna startte het vervolgtraject. Henk zag het niet zitten om zelf
te investeren en alles te regelen rondom de afzet van de gewonnen energie.
Dat is specialistenwerk. “Mijn uitgangspunt was om het uit te besteden aan
een professionele exploitant. Dan heb
je niet te doen met het regelen van
stroomafzet en regelgeving, plus je
hebt niet te maken met het beheer en
onderhoud van het panelenpark.”

“VAN EEN AANTAL OMWONENDEN KREEG
IK NATUURLIJK WEL DE VRAAG WAT EEN
ZONNEWEIDE IS. DAT HEB IK BEANTWOORD
MET EEN WEIDE WAAROP DE ZON SCHIJNT.”
tieven nodig zijn. Na gesprekken wist de
ondernemer dat een belangrijke horde,
de medewerking van de lokale politiek,
was genomen. Daarna volgden de bekende aanvraagprocedures van subsidie
en vestigingsvergunning. Je bent zo een
jaar verder. “Het was even wat gedoe,
maar uiteindelijk heb ik beide toch relatief snel voor elkaar weten te krijgen”,
zegt Henk. Hij geeft aan dat dit ook te
danken is aan honderd procent medewerking voor de omgevingsvergunning
van de gemeente. Tot dan was er in Nederland nog geen zonnepanelenweide
gerealiseerd en er is zowel nationaal
als internationaal wel enige weerstand

Lang hoefde hij niet te wachten op gegadigden “Toen het bekend was, wisten ze me te vinden. Ik heb kandidaten
uitgenodigd voor een gesprek en ze
hier allemaal aan de keukentafel gehad”, vertelt Henk. U zult begrijpen dat
er dan allerhande soorten en maten op
de koffie komen. “Je hebt ze snel genoeg door.” Het roomde zo snel af naar
enkele serieuze kandidaten. Henks
idee was dat de exploitant de grond
voor een vaste lange termijn en een
vaste jaarprijs zou huren en dat deze
dan zelf verantwoordelijk was voor de
realisatie en exploitatie van het zonnepanelenpark. Uiteindelijk bereikte

hij begin 2015 een akkoord met GroenLeven in Heerenveen voor de exploitatie van het stuk met bestemming zonnepanelen voor een vaste periode van
dertig jaar.
Vanwege het natte voorjaar ging de
aanleg niet vanzelf, maar het lukte
uiteindelijk wel. Het maaien rondom
en onder de panelen was ook lastig.
“Uiteindelijk hebben ze dat op orde gekregen met een aangepaste afstandsbediende Spider-cirkelmaaier”, vertelt
Henk.
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Vervolg
Dat hij dan al aardig op leeftijd begint
te raken, ziet hij niet als een belemmering. Hij heeft namelijk met het zonnepark verder niets meer van doen.
Hooguit hoeft hij op wens samen met
GroenLeven een enkele keer rondleidingen te ondersteunen. Het park is nu
in gebruik en levert de stroom rechtstreeks aan Enexis. Voor Henk Piel is het
project afgerond.
“Fijn dat het dankzij de medewerking
van de gemeente en Groenleven zo
voorspoedig gelopen is. Voor ons is het
een leuke oudedagsvoorziening”, vertelt Henk. Hij geeft aan dat als het niet
was gelukt er ook geen man overboord
was geweest. “Dan hadden we er aardappelen op verbouwd.” Op de vraag of
hij niet wil stoppen nu hij deze oudedagsvoorziening op orde heeft, begint
Henk te grinniken. “Nee, het blijft toch
kriebelen. Ik wil op mijn eigen schuur
ook zonnepanelen hebben en iets regelen om de stroom te bufferen. En zo
zijn er nog wel meer ideeën. Stil zitten
is niet mijn ding.” De groenrecycling
mag van hem voorlopig ook nog wel
doordraaien. Henks lichaam mag dan
op een zekere leeftijd zijn gekomen,
maar van geest is hij niet te oud om te
blijven ondernemen.
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