








 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
20 december 2018 

 

 
 Zienswijze Najaarsnota BSR 2018 

Op 29 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur het verzoek gekregen schriftelijk te reageren op de 
Najaarsnota BSR, aangezien het AB Avri niet meer bijeenkwam voor afloop van de door BSR gevraagde 
zienswijze termijn (november 2018). Met ruime meerderheid is ingestemd met het voorstel om akkoord te 
gaan met de najaarsnota en de hieruit volgende financiële consequenties (€ 20.000 nadeel ten opzichte 
van bestuursrapportage 2018 Avri). Deze zienswijze is intussen kenbaar gemaakt aan BSR. 
 
 

 Implementatietraject West Betuwe is afgerond 

De stuurgroep WB heeft op 5 juni 2018 besloten om de taken in het beheer van de openbare ruimte 
zelf uit te voeren. Hierbij heeft zij opdracht gegeven een implementatieplan op te stellen, waarbij 
tevens wordt onderzocht om deeltaken bij Avri te beleggen om zo de personele consequenties en 
ontvlechtingskosten te verminderen. Dit implementatieplan is in de zomer opgesteld. In september 
hebben het dagelijks bestuur van Avri en de stuurgroep West Betuwe ingestemd met het 
implementatieplan. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met het Georganiseerd Overleg over de 
overdracht van medewerkers.  
 
De afgelopen twee maanden is er samen met West Betuwe, hard gewerkt om de uitgangspunten uit 
het implementatieplan tijdig om te zetten in werkafspraken en contracten. Dit traject is nu afgerond. 
Gisteren (19 december 2018) zijn de handtekeningen gezet onder vijf documenten: de 
raamovereenkomst, de dienstverleningsovereenkomst, de werkbegroting, de overeenkomst 
ontvlechtingskosten IBOR en de overeenkomst overdracht materieel. De werkbegroting voor het 
takenpakket kent een omvang van iets meer dan € 1,7 miljoen. Avri heeft hierdoor ongeveer de helft 
van de medewerkers die voor Neerijnen werkten kunnen behouden. De ontvlechtingkosten bedroegen 
daardoor ook slechts de helft van de oorspronkelijke berekening. 
 
Inmiddels hebben alle medewerkers die verplicht over moesten een plaatsingsbesluit ontvangen 
vanuit West Betuwe en een ontslagbrief vanuit Avri gekregen. Sommige medewerkers zijn tevreden 
over de toegewezen functie, andere medewerkers hebben moeite met de toegewezen 
werkzaamheden. Op operationeel niveau is er veelvuldig afstemming geweest om ervoor te zorgen 
dat Avri en de nieuwe gemeente West Betuwe het nieuwe takenpakket vanaf 1 januari 2019 ook 
kunnen uitvoeren.  Beide partijen kijken terug op een succesvol ontvlechting en implementatietraject 
en zien uit naar de samenwerking.  
 
 

 Zonnepark Avri technisch en financieel afgerond 

Het zonnepark van Avri is technisch opgeleverd op 17 september.  Dat is een half jaar later dan 
gepland (als gevolg van de afgekondigde importheffingen op zonnepanelen door Trump in 2017). Het 
project is uiteindelijk € 60.000,- binnen budget (projectsom 10,3 miljoen) gerealiseerd. De 
crowdfunding is op 19 november afgerond en het beoogde bedrag van 990.000 euro is binnengehaald 
dankzij met name inwoners uit Regio Rivierenland. Het zonnepark is als sinds maart 2018 
operationeel en levert dankzij een zomer met weinig bewolking een hoger resultaat qua productie van 
duurzame energie dan begroot. In de bijlage staan aanvullende details.  
 
  



Stand van zaken Zonnepark Avri 
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betreft: Stand van zaken Zonnepark Avri 
 
In de vergadering van de RvC van Avri Realisatie BV op 12 november jl. is de stand van zaken/situatie van 
het zonnepark (vanaf de datum officiële opening op 18 mei) aan de orde geweest op basis van een 
uitvoerige memo.  
 
In deze toelichting op de stand van zaken worden enkele items uit die memo kort beschreven: 

 Het project is op 17 september 2018 technisch opgeleverd. Dit betreft de 1e oplevering. Na 1 jaar 
volgt een tussentijdse oplevering en na 2 jaar de definitieve oplevering. Tijdens deze 
oplevermomenten wordt ook de prestatie van het zonnepark beoordeeld op basis van 
opbrengstgaranties die door de bouwer zijn afgegeven.  

 Het project is uiteindelijk € 60.000,- binnen budget (projectsom 10,3 miljoen) gerealiseerd. Omdat 
hierdoor het benodigde vreemd vermogen iets wordt verlaagd, is het financiële effect dat tijdens de 
exploitatie de aflossingsbedragen en rentebetalingen licht worden verlaagd.  

 Naast de lening bij Triodos is er ook een achtergestelde lening van 1,0 miljoen (voor inbreng eigen 
vermogen) aangegaan bij een investeringsfonds (IEG) van Oost NL. Om de maatschappelijke 
impact van het project te vergroten en tevens deze lening versneld te kunnen aflossen 
(contractueel bepaald) is medio juli een crowdfunding gestart om € 990.000,- binnen te halen (IEG 
blijft met € 10k betrokken bij het project). De crowdfunding via Stichting Greencrowd is op 19 
november jl. succesvol afgerond; het streefbedrag van € 990.000 is behaald. Inwoners konden met 
voorrang investeren in het duurzame park om zo mee te profiteren. Onder de 340 investeerders 
zijn 250 inwoners uit de 10 Avri-gemeenten.  

 Hoewel de 1e oplevering op 17/9 plaatsvond, is het zonnepark al vanaf medio maart operationeel 
en levert groene energie. Vanwege de vele zonne-instraling dit jaar heeft het zonnepark inmiddels 
ook meer energie opgeleverd dan voor geheel 2018 was geraamd. Op 26/11 stond de teller op 
9,17 MWh terwijl de raming voor geheel 2018 8,37 MWh bedraagt. Voor de levering van de 
energie aan de afnemer (VandeBron) geeft dit een mooie plus. Voor de SDE+-subsidie echter niet 
omdat deze begrenst is op de aanvraagde kWh.  
 
Hieronder nog de opbrengstgrafiek met de gegevens per maand: 

 

 

 De financiële rapportage Q3-2018 van Solar BV (grotendeels gebaseerd op project Zonnepark) is 
besproken in de hiervoor genoemde RvC-vergadering van Avri Realisatie B.V.  
 
Mede door de gunstige energieopbrengst laat deze rapportage een positief tussenresultaat zien (€ 
500k). Opgemerkt moet worden dat de aflossingen aan de financiers nog moet starten en er 
reserves (op basis van liquide middelen) gevormd moeten worden voor voorziene risico's 
(vervanging omvormers, lokale zettingen stortplaats, verstelwerkzaamheden onderconstructie). Het 
is derhalve verstandig  om eerst  minimaal jaarrekening 2018 af te wachten voordat concrete(re) 
uitspraken over de winstgevendheid van het zonnepark kunnen worden gedaan. Dit aspect zal in 
2019 vanzelfsprekend terug komen op de agenda van de aandeelhouder van Avri Solar B.V.  
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