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Mededeling 
 
Van: projectteam Zonnepark Rivierenland (auteur Kees Mijdam) 
Aan: AvA Avri Realisatie B.V. (Algemeen Bestuur GR Avri, vergadering 13 oktober 2016) 
dd.  10 oktober 2016 
 
betreft: voortgang Zonnepark 
 
 

Inleiding 
Het project Zonnepark Rivierenland zit in de eindfase van de projectontwikkeling. Alles is er op gericht om uiterlijk 
einde dit jaar tot contractvorming te komen en in het voorjaar 2017 tot uitvoering.  
Hoewel de besluitvorming primair een aangelegenheid is van de directie/Raad van Commissarissen van Avri 
Realisatie B.V. wordt de aandeelhouder (AvA, vertegenwoordigt door het algemeen bestuur van Avri) regelmatig 
geïnformeerd. De laatste toelichting was op 7 juli 2016 tijdens de AvA.  
 
Hierna wordt ingegaan op de historie van de projectontwikkeling tot juli dit jaar, daarna worden de belangrijkste 
beslismomenten en ontwikkelingen vanaf die periode tot heden opgesomd.  
 

Historie projectontwikkeling 
Via een globaal haalbaarheidsstudie (voor 1 hectare) is het project in 2013 gestart. In de AVA van 11 december 
2013 is besloten om het beoogde bedrag voor de dividenduitkering in de Algemene Reserve te houden en te 
reserveren voor de realisatie van het Energiepark. Daarna zijn de volgende  momenten weer te geven: 
 

 
 
De belangrijkste momenten betrof de aanvraag en beschikking van de SDE+ subsidie voor een totaalvermogen 
van 9,3 MWp (ca. 11 hectare) in 2014-2015 en de beslissing in juli 2015 om het project via 2-sporen uit te werken 
(aanbesteding als werk en concessie).  
 
In augustus 2015 is gestart met de uitvoering van een omvangrijk Plan van Aanpak om tot realisatie te komen.  
Met in november 2015 de start van de aanbesteding om tot selectie van uitvoeringspartijen te komen (zogenaamde 
EPC-contractor). Via deze procedure zijn 5 EPC-contractors geselecteerd. De afwegingen hiervoor zijn aan de 
orde gekomen tijdens een toelichting voor de AB op 21 april 2016.  
 
Na verdere uitwerking is in juni 2016 de aanbesteding van het technisch werk verder ingang gezet.  
Op 7 juli 2016 heeft de AvA hierop nog een toelichting gekregen is ook de financiering van het project aan de orde 
geweest. Gekozen is voor volledige projectfinanciering vanuit Avri Solar B.V. waarbij maximaal 85% van de 
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projectsom aangetrokken wordt via een lening als vreemd vermogen. Tijdens deze Ava is nog aan de orde 
geweest om leningen via een garantstelling van de GR Avri of als 10 afzonderlijke gemeente aan te trekken.  
Voor deze optie is in de vergadering van directie/RvC van de B.V. op 5 september 2016 niet gekozen.  
 

 
 

Huidige stand van zaken projectontwikkeling 
In augustus is de aanbesteding afgerond. Uiteindelijk hebben 3 van de 5 partijen ingeschreven.   
Het resultaat van de aanbesteding en de laatste inzichten in de businesscase incl. begroting is uitvoerig besproken 
in de vergadering van directie/RvC van de BV op 5 september jl. In de week voorafgaand aan deze vergadering 
heeft DNV-GL (oude KEMA) nog spotprijsberekeningen gedaan voor de verwachting de ontwikkeling van de 
elektriciteitsprijs de komende 25 jaar (opbrengst van de af te zetten groene energie). Hoewel de inkomsten van 
SDE+-subsidie de belangrijkste inkomstenbron is, is de energieprijs ook van belang. Na wat wikken en wegen op 
basis van diverse mogelijke scenario's is besloten tot een go voor het project. Dit is op 8 september mede gedeeld 
aan het AB.  
De belangrijkste financiële kengetallen bij dit besluit: 
 

 
 
 
Op 6 september 2016 is de voorlopige gunning uitgebracht aan een Nederlands/Duits consortium.  
Tevens heeft Liander de opdracht gekregen om tot de netinpassing te komen. Hiermee is een opdrachtsom van  
€ 780.000,- gemoeid (realisatie van een inkoopstation van 10 MVA aangesloten via een kabel van 4,5 km op een 
station te Buurmalsen).  
 
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. 
Schematisch als volgt weergegeven: 

Resultaat op 15 jaar Na 25 jaar Eenheid

Totale projectkosten € 15.621.261 € 19.976.155 €

Totale projectopbrengsten € 17.066.203 € 22.297.899 €

Totale winst € 1.444.942 € 2.321.745 €

Netto Contante Waarde -€ 13.308 € 473.922 €

Internal Rate of Return 6,72% 13,70% %

Return on Investment 9,40% 7,12% %/jaar

Laagste DSCR over looptijd 1,242 1,242 -
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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.  
 
De deadline voor het geven van een onherroepelijke opdracht voor de productie-installatie (het Zonnepark) vanuit 
de beschikking voor de SDE+-subsidie (afgegeven door RvO) is 31 december 2016.  
Oktober en november zijn derhalve intensieve maanden om tot deze opdracht te komen (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. 
 
Zoals hiervoor in de planning is aangegeven is de afronding van de contracting-fase voorzien in december dit jaar. 
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.  
 
In een later stadium (2018/begin 2019) kan het beoogde windpark gerealiseerd worden. Hiermee ontstaat een 
energiepark aan de A15, dat mede dankzij zijn omvang, goede zichtbaarheid en burgerparticipatie een belangrijke 
bijdrage levert aan de benodigde energietransitie. 
 
De impressie hiervan is als volgt: 
 

 
 
 
 

Solarpark Avri

Inbreng Avri Realisatie BV/Solar BV - EV € 500.000 5,1 %

Bank, senior debt - VV € 8.550.000 85,0 %

PPM Oost (IEG), achtergestelde lening - EV € 1.000.000 9,9 %

TOTAAL € 10.050.000 100,0 %


