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Aandeelhouderschap ARN BV
Schriftelijke vraag van de fractie van Kernachtig Wijchen
ingediend 10 september 2019
Aanleiding:
Afgelopen week stond in diverse media een artikel over de verkoop van ARN BV aandelen
door Regio De Vallei. De verkoop van 11,76% aandelen zou ruim 1 miljoen euro voor de
5 gemeenten opleveren.
Naast het financiële had men nog een aantal redenen:

Als kleine aandeelhouder heeft men maar weinig invloed.

Afval verbranden is niet (meer) een taak van de lokale overheden.

Financieel risico als aandeelhouder wanneer afvalverbrandingsinstallaties in zwaar
weer komen.

Nieuw landelijk beleid (VANG) is gericht op het zo weinig mogelijk verbranden van
afval (circulaire economie).

Experts geven aan dat er een grote overcapaciteit op de Nederlandse
verbrandingsmarkt is. Deze wordt momenteel voorkomen door het invoeren van
buitenlands afval.
Meerdere malen is er aangegeven dat nascheiding van het restafval voor Wijchen geen
optie is omdat we vastzitten aan het vuilverwerkingscontract en aandeelhouderschap met
de ARN BV.
Over de voortzetting van de vuilverwerkingsovereenkomst, periode 2026 tot 2031, moet
de MARN voor 31 december 2020 een besluit nemen. Dus er is dan een mogelijkheid om
dit contract niet te verlengen.
Nu blijkt dat de Regio Vallei de aandelen kan verkopen zou dat ook voor de MARN
mogelijk moeten zijn.
Hierdoor zal de optie nascheiding van het restafval toch mogelijk moeten worden voor
Wijchen.
De aandeelhouders ARN BV zijn;
Eigen aandelen ARN
Remondis (commerciële partij)
Regio Rivierenland
Regio De Vallei
MARN

490
3996
588
1176
3750

Als we kijken naar de opbrengst van de verkoop door Regio De Vallei (1176 aandelen)
dan zou de opbrengst voor de MARN met 3750 aandelen circa 3,2 miljoen euro moeten
zijn.
Voor Wijchen zou dat mogelijk op circa 380 duizend euro uitkomen.
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Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heeft de verkoop van de aandelen door Regio De Vallei invloed op de positie van de
MARN als aandeelhouder en zijn er financiële consequenties?
Is het in de media genoemde bedrag van ruim 1 miljoen euro juist en indien dit niet
het geval is wat moet dit dan zijn?
Is het geschatte bedrag van 380 duizend euro voor Wijchen juist en indien dit niet
het geval is wat moet dit dan zijn?
Hoeveel dividend heeft Wijchen de afgelopen 5 jaar ontvangen?
Overweegt de MARN tot verkoop van de aandelen?
Zo nee, waarom niet?
Is het voor Wijchen mogelijk, indien de MARN de aandelen niet wil verkopen, om
haar percentage aandelen afzonderlijk te verkopen?

Namens de fractie van Kernachtig Wijchen,
Martijn Verharen

