
Mededelingen AB 13 oktober 2016 
 
Vergoeding kunststofafval  
Het Afvalfonds heeft recent de vergoeding over het eerste kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal 
van 2016 uitgekeerd aan Avri. Het vierde kwartaal hebben zij echter verrekend met het door hen 
reeds betaalde eerste kwartaal van 2015, waardoor Avri nog steeds een fors bedrag te goed heeft van 
Nedvang. In totaal staat nog €1,3 miljoen aan betalingen open over het jaar 2015 omdat Nedvang de 
onderbouwing van dat bedrag onzeker acht, waarvan door Avri €0,6 miljoen wordt gekwalificeerd als 
een risico. In de maand augustus en september zijn er met behulp van een jurist wederom brieven 
gestuurd aan Nedvang die hen in gebreke stellen, waarbij in de laatste brief 3 oktober als 
betalingsdeadline vermeld staat. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven acht de jurist het wijs om 
vervolgens daadwerkelijk gerechtelijke stappen te ondernemen. Het onderwerp is ondertussen ook 
besproken in het bestuur van de branchevereniging (NVRD). Zij scharen zich achter onze standpunt 
dat wij recht hebben op betaling. 
 
Enkele handhaving weetjes 

 160 boetes uitgeschreven tijdens Appelpop 

 300 boetes uitgeschreven in eerste deel van het jaar m.b.t. verkeerd aanbieden van afval en 
het dumpen van afval 

 2 inbrekers gepakt in nauwe samenwerking met politie die kleding hebben gestolen uit een 
textielcontainer in  

 
Zonnepark 
Op 4 oktober jl. is er in een vergadering van directie/RvC een besluit genomen met welke banken 
verder wordt onderhandeld voor het aantrekken van het vreemd vermogen. Daarnaast wordt € 1,0 
miljoen aangetrokken vanuit een investeringsfonds van PPM Oost als inbreng voor eigen vermogen 
(via een achtergestelde lening). Resterend eigen vermogen wordt door Avri Solar B.V. ingebracht in 
de vorm van gemaakte ontwikkelkosten. Tevens is op 4 oktober een besluit genomen om voor de 
afzet van de groene elektriciteit vooralsnog met 4 partijen verder de "diepte" in te gaan en daarna 
(einde oktober) een definitief besluit voor 1 partij te nemen. Oktober en november zijn intensieve 
maanden om nog dit jaar de bouwopdracht te geven (zogenaamde EPC-contract). Naast het EPC-
contract komen er contracten voor de financiering, netinpassing, energieafzet, beheer&onderhoud, 
verzekering en grondgebruik. Dit alles vanuit Avri Solar B.V. Vanaf 1 maart 2017 kan er gebouwd 
worden op de stortplaats. De netinpassing is begin juli 2017 gereed. De eerste oplevering en 
stroomlevering is voorzien vanaf einde juli 2017.  
Zie voor meer informatie over het zonnepark bijgeleverde informatienota. 
 
 
 


