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Beantwoording artikel 50 vragen VWB over Avri

Onderwerp
Beantwoording vragen VWB over het Avri Zonnepark.
Kennisnemen van
Onderstaande beantwoording van vragen over het functioneren en de organisatie van het
Zonnepark.
Inleiding
Op 16 april jl. de griffie onderstaande artikel 50 vragen van VWB over het functioneren en
de organisatie van het Avri Zonnepark:
" - VWB heeft vernomen dat de bekabeling van het zonnepark van de AVRI niet
zwaar genoeg is om de volledige capaciteit die het park oplevert aan het net te
kunnen geven. En dat daardoor dan maar de helft van de opbrengst gehaald kan
worden. Kunt u nagaan of dit klopt en in uw antwoord uitleggen hoe dit precies
zit?
- Wordt de opgewekte stroom terug aan de burger gegeven middels verlaging
van de bijdrage in kosten ophalen huisvuil? Dit lijkt niet gezien de
prijsverhogingen en de burger laten slepen met hun afval naar centrale
ophaalpunten. Service van de AVRI is tanende, de kostten hoger, en financiële
debacles voor rekening van de burger.
- De AVRI heeft 2 dochterondernemingen. VWB wil graag weten: wie de
financiering van die dochters doet cq heeft gedaan? En waar een winst of verlies
bij die dochters heen gaan en wie de investeringen betaald?”
Kernboodschap
Naar aanleiding van inhoudelijke bespreking met Avri is onderstaande beantwoording
geformuleerd:
- Vraag over de bekabeling : De bron van deze informatie heeft u onjuiste
informatie verstrekt. Het zonnepark heeft een eigen netaansluiting van 10 MVA
(10.500 Volt aansluitspanning). Het geïnstalleerd PV-vermogen is 9.3 MWp.
Wanneer het zonnepark een maximale opbrengst heeft wordt maximaal 80% van
de netaansluiting gebruikt. Er zit dus zelfs nog wat overcapaciteit..
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Vraag over verlaging bijdrage in kosten ophalen huisvuil : De exploitatie van
het zonnepark is ondergebracht in een aparte project-bv (Avri Solar BV). Deze BV
is een entiteit met een eigen financiële boekhouding. Avri is via een andere
project-bv (Avri Realisatie BV) indirect aandeelhouder. Momenteel heeft Avri
inkomsten vanuit het zonnepark als grondverhuurder en doorbelasting van de
tijdsbesteding door de projectmanager. Op termijn is de verwachting dat er sprake
kan zijn van dividenduitkering aan de aandeelhouder. Het algemeen bestuur van
Avri kan, conform het doel van de BV, besluiten om dit dividend ten goede van de
afvalstoffenheffing te laten komen.
Vraag over financiering dochterondernemingen : Avri Realisatie BV is een
dochteronderneming van Avri. Avri Solar BV is een dochteronderneming van
Realisatie BV. Realisatie BV is in 1999 opgericht door Regio Rivierenland waarbij
de Regio een startkapitaal heeft ingebracht. Dit kapitaal is omgezet in een
aandelenkapitaal. Bij de splitsing in 2016 is Avri eigenaar / aandeelhouder van
Realisatie BV geworden. Financiering/investeringen vanuit deze BV zijn tot nu
steeds vanuit het eigen vermogen van de BV gedaan.
Avri Solar BV heeft het zonnepark als enig activiteit. Het zonnepark is gefinancierd
door het aantrekken van vreemd vermogen (lening bij Triodos Bank, lening bij
OostNL (inmiddels omgezet naar crowdfunding)). Avri Realisatie BV heeft de
ontwikkelkosten voorgeschoten welke eveneens als lening zijn omgezet.
Bedrijfsresultaat van de BV’s (positief of negatief) wordt ten gunste of ten laste
gebracht van de reserves (algemeen of wettelijk) binnen de BV’s conform de
regels van het Burgerlijk Wetboek.

Consequenties
Over eventuele financiële voordelen wordt u geïnformeerd bij de cyclische behandeling
van de Jaarrekeningen en Begrotingen van Avri.
Financiën
Zie consequenties.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Zie consequenties.
Bijlage(n)
geen
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

