AGENDA
Vergadering

: Algemeen Bestuur

Datum vergadering : 25 november 2020
Tijd

: 11.00 -12.30 uur

Locatie

: Vanwege de richtlijnen van het RIVM in het kader van het coronavirus vindt
deze vergadering plaats via MS Teams.

1.

Opening

2.

Mededelingen
a. Schriftelijke AvA ARN BV
b. Brief van de Rekenkamer van Gemeente Nijmegen

3.

Verslag vorige vergadering 25 juni 2020
Zie bijgevoegd concept
Voorstel: vaststellen conform concept

4.

Opdracht en controleprotocol 2020 accountant
Zie bijgevoegde memo en brief
Voorstel: besluiten conform voorstel

5.

Besluit Vereveningsfonds Transportkosten 2020
Zie bijgevoegd memo met bijlage
Voorstel: besluiten conform voorstel

6.

Voornemen uittreden gemeente West Maas en Waal
Zie bijgevoegd memo en brief
Voorstel: besluiten conform voorstel

7.

Voortgang MARN+
Ter vergadering wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

VERSLAG
Vergadering

: Algemeen Bestuur

Datum vergadering : 25 juni 2020
Aanwezig

: Algemeen Bestuur MARN
De heer René Cruijsen
De heer Piet de Klein
De heer Paul Loermans
De heer André Springveld
Mevrouw Harriet Tiemens
De heer Nelson Verheul
De heer René Waas
De heer Geertjan Wienhoven
De heer J. van Delft
Bij agendapunt 7:
de heer Gerard van Gorkum

gemeente West Maas en Waal
gemeente Beuningen
gemeente Wijchen
gemeente Druten
gemeente Nijmegen
Gemeente Berg en Dal
gemeente Heumen
gemeente Mook en Middelaar
MARN secretaris
ARN BV

Afwezig

: -

Locatie

: Vanwege de richtlijnen van het RIVM in kader van het coronavirus vindt deze
vergadering plaats via MS Teams.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt of men in kan
stemmen met de agenda.
Het Algemeen Bestuur stemt in met de agenda.

2.

Mededelingen
René Cruijsen is de nieuwe vertegenwoordiger uit de gemeente West Maas en Waal. Hij
volgt Sander Bos op.

3.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

4.

Jaarverslag MARN 2019
De secretaris maakt melding van de reeds ontvangen zienswijzen van de gemeenten, welke
nagestuurd zijn.
Het bestuur heeft geen behoefte aan discussie over dit voorstel. De jaarrekening wordt
vastgesteld en de vergadering gaat akkoord met het voorstel.

5.

Begroting 2021, Meerjarenraming 2022-2024
Het bestuur heeft geen behoefte aan discussie over dit voorstel. De begroting en
meerjarenraming worden vastgesteld en de vergadering gaat akkoord met het voorstel.
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6.

Vervolg werkgroep MARN+
Piet de Klein, als voorzitter van de werkgroep MARN+, leidt het agendapunt in, waarbij hij
met name er op wijst dat de rechtspersoon MARN nu niet ter discussie staat. En hij
aandacht vraagt voor de planning. Deze is ambitieus en misschien niet goed te realiseren?
Het gaat daarbij niet zozeer om capaciteit (menskracht) als wel om doorlooptijd.
De algemene reactie uit de vergaderring is dat de opdracht goed geformuleerd is. De
planning lijkt haalbaar, omdat er in verband met het RES veel informatie reeds verzameld
is. Capaciteit is beschikbaar: elke gemeente geeft aan dat gezamenlijke inzet van
denkkracht en expertise mogelijk en noodzakelijk is.
Paul Loermans benadrukt dat de gemeenteraad van Wijchen geen wijziging van de GR
wenst. Dat is ook herkenbaar in andere zienswijzen.
De voorzitter bevestigt dat een wijziging van de tekst van de GR niet aan de orde is. Veel
meer is de opdracht aan het AB om aan de gemeente te laten zien hoe bijzonder het is dat
we in deze regio over een eigen productie van duurzame energie beschikken. Dat dat een
voordeel is dat we moeten koesteren, maar vooral ook goed moeten benutten.
Samengevat concludeert de voorzitter dat de vergadering akkoord is met het voorstel voor
de opdracht voor de werkgroep.

7.

Samenwerking ARN en Wiek II inzake zonnepark
De vergadering is verbaast over de procesgang: een initiatiefnemer (Wiek II) en de directie
ARN richten zich gezamenlijk tot de aandeelhouder van ARN. In termen van governance is
niet duidelijk wie wie aanspreekt. Het lijkt er op dat de initiatiefnemer Wiek-II / Groenestroomfabriek met dit project invulling geeft aan haar opdracht, terwijl tegelijk ARN BV de
potentie om groene stroom te produceren verpacht aan de Groenestroomfabriek. ARN zal
dan niet zelf investeren, maar wie is dan de producent? Daardoor is ook onduidelijk waar
de bevoegdheid voor een besluit ligt. Het betreft een klein project (zonneveld op dak ARN),
waarbij het mooi zou zijn als er snel voortgang geboekt kan worden.
Voor dit project, maar zeker ook voor grotere projecten (zoals bijvoorbeeld het realiseren
van een zonnepark op het terrein van de stortplaats), moet de directie van ARN zich richten
tot de aandeelhouder GR MARN.
De voorzitter vat samen: inhoudelijk zijn er twee conclusies:
- Het realiseren van een zonneveld op het dak van ARN betreft een relatief klein
project, waar het AB medewerking aan wil verlenen, zeker als de geproduceerde
energie benut kan worden door de deelnemende gemeenten.
- De bereidheid om op korte termijn het genoemde project mogelijk te maken, mag
niet gelezen worden als enige vorm van instemming met andere vergelijkbare
projecten die op het terrein van ARN mogelijk zijn. Voor elk ander project wenst het
AB een voorstel van ARN BV te ontvangen, waarover dan een nieuwe afweging
gemaakt zal worden
Een brief met deze strekking zal aan de initiatiefnemers gestuurd worden.
Na afronding van deze discussie voegt Gerard van Gorkum (ARN) zich op uitnodiging van
de voorzitter bij de vergadering.
De voorzitter constateert dat de vergadering geen behoefte heeft aan een verdere
toelichting door ARN op het verzoek, meldt aan de heer van Gorkum de conclusies van de
voorgaande discussie en kondigt een schriftelijke bevestiging van deze mededeling aan.
Daarop vraagt de voorzitter of Gerard van Gorkum of hij andere onderwerpen betreffende
de ARN aan de orde wenst te stellen.
Gerard van Gorkum verwijst naar de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en de
informatiebijeenkomsten dit ARN voortaan zal organiseren. ARN zou de eerste
informatiebijeenkomst graag in september aanstaande doen plaatsvinden.
De algemene reactie uit het bestuur is dat het principe van de informatiebijeenkomsten
heel waardevol wordt geacht. Een bijeenkomst in september zal te vroeg zal zijn. Elke
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gemeenteraad heeft te maken met vertraging in de bestuurlijke agenda als gevolg van de
Corona-crisis. Juist in september worden nu veel zaken ingehaald. Oktober is gunstiger. In
november gaat de aandacht weer uit naar de begroting en dan zal de belangstelling ook
minder zijn.
Doelgroep: raads- en commissieleden en colleges.
Onderwerpen:
- Afval
o Luierverwerking
o Marktaandeel en marktafhankelijkheid, import uit buitenland
- Energie
o Energievormen
o Smartgrid,
- Klimaat en milieu
o Duurzaamheid van de installatie
o Natura2000
o CO2-emissie
Naast deze bijeenkomst voor politici, zal ook een bijeenkomst worden georganiseerd voor
ambtenaren, waar ook de financiële kant (begroting, jaarrekening, resultaat) toegelicht kan
worden. Programmering ruim voor de aanbieding van de jaarstukken.
5.

Rondvraag
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering

Goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de MARN, gehouden op
25 november 2020.

De Voorzitter,
H. Tiemens

De Secretaris,
J.T.M. van Delft
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