Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 37 RvO)
Technische vragen

Aankruisen wat van toepassing is
X

Onderwerp: Technische vragen zonnepark Zevend

Vragen:
In art 4.4. van de AOK wordt de ontwikkelaar verplicht om voor eigen rekening en risico
het zonnepark binnen 6 maanden na afloop van de exploitatieperiode te zullen
ontmantelen/afvoeren.
Als garantie dat e.e.a. wordt nagekomen, wordt een concerngarantie afgegeven. Een
concerngarantie komt er in de kern op neer dat dat de hoogste vennootschap
contractueel garant staat voor de nakoming van deze verplichting.
-

Kan het college aangeven wat er gebeurd met de concerngarantie indien er
sprake is van een faillissement van het hoogste vennootschap? Welke garanties
zijn er dan (nog)?

-

Zou een bankgarantie een betere optie zijn? Deze biedt namelijk wel de
benodigde zekerheden. Is hier met de ontwikkelaar over gesproken?

Antwoord:
1. De concerngarantie ten bedrage van 100.000 euro dient als garantstelling tot het
moment dat dochtervennootschap Zevend zelf voldoende (financieel) verhaal kan
bieden. Dit is in de toegevoegde bijlage voor de garantstelling nader uitgewerkt.
Een andere garantie voor de verwijdering van het park is gesteld met de
grondeigenaar, middels een bankgarantie ten behoeve van de verwijdering van
het zonnepark. Andere alternatieve zekerheden bij faillissement zijn bijvoorbeeld
door beslaglegging op de lopende geldstromen, het park zelf, derdenbeslag etc.
De gemeente kan daarbij de boete claimen zoals bedoeld in lid 7. Het bedrag van
250.000 euro zal naar verwachting meer dan voldoende zijn om de opruimkosten
te kunnen dekken.
Daarnaast is het huidige concern Gutami Solar Development B.V. een solide B.V.,
zoals blijkt uit de jaarrekeningen en de BIBOB toets.
Bij een overdracht van het zonnepark aan een derde partij geldt, met instemming
van de gemeente Druten, dezelfde rechten en plichten voor de nieuwe partij, ook
dan zal bekeken worden of sprake is van een betrouwbare en solide partij is.
2. Met Zevend zijn de onderhandelingen begonnen met een first call bankgarantie.
Echter dat is een te zware en kostbare zekerheidsteling voor Zevend B.V., daar bij
de start maar beperkte financiën aanwezig zijn in de BV. De subsidie zorgt
immers voor een continue geldstroom naar Zevend BV. Daarom is vervolgens een
goed alternatief voor de garantstelling, de concerngarantie, opgenomen.

Indienen en beantwoording raadsvragen

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: uiterlijk dinsdag om 09.00 uur
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

