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Geachte voorzitter/leden,  

 

Hierbij informeren wij u over het besluit van de Stichting Energy Challenges om haar 

activiteiten te beëindigen en de Stichting op te heffen. 

 

De Stichting Energy Challenges is niet in staat om de rente- en aflossingsverplich- 

tingen aan haar schuldeisers (de provincies Drenthe en Friesland) te voldoen. Om die 

reden heeft de stichting eerder dit jaar verzocht om kwijtschelding van deze lening, 

waarbij het voor de provincie Drenthe gaat om een bedrag van € 372.500,--. Wij  

hebben na consultatie van uw Staten op 9 juli 2019 besloten om dit bedrag niet kwijt 

te schelden, maar de stichting uitstel te verlenen van de aflossingsverplichting en het 

rentepercentage tijdelijk op 0 te stellen.  

 

De Stichting Energy Challenges heeft ons laten weten dat de provincie Friesland heeft 

aangegeven niet eerder dan in het najaar van 2019 een besluit te nemen. Dit uitstel is 

volgens de Stichting reden geweest om het besluit te moeten nemen om over te gaan 

tot het beëindigen van de activiteiten door de stichting. Gezien de onzekerheid is het 

naar de mening van de stichting niet verantwoord nieuwe verplichtingen aan te gaan 

die noodzakelijk zijn voor 2019-2020. 

 

Om die reden zijn de activiteiten van de stichting per 1 september 2019 gestaakt en 

hebben de bestuurder en de Raad van Toezicht besloten de stichting te ontbinden. 

Overigens worden er komend jaar nog wel activiteiten onder de naam Energy  

Challenges uitgevoerd door derden, omdat deze naam ook in licentie is uitgegeven. 
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De provincie Drenthe is een van de financiers van de stichting. Gelet op de financiële 

positie van de stichting wordt uit de liquidatie geen substantiële aflossing meer  

verwacht. Overigens is in onze Jaarrekening 2018 reeds een voorziening getroffen 

voor het volledige bedrag van de lening van € 372.500,--.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

    

 , voorzitter   , secretaris 

 

Bijlage: Brief d.d. 9 september 2019 van de Stichting Energy Challenges Groningen  

md/coll. 
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Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
T.a.v. Dhr. W. Ten Kate 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 
 
Groningen : 9 september 2019 
Betreft  : Stand van zaken Stichting Energy Challenges Groningen  
 
Geachte College van Gedeputeerde Staten, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende;  
Energy Challenges is hét energieproject waar bewustwording door gedrag en techniek 
samenkomen en jongeren het verschil maken! Jongeren op Basis- en Voortgezet onderwijs 
worden uitgedaagd om als ‘eigenaar van de energierekening’ op eigen wijze campagne te 
voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken 
jongeren hun talenten en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, 
energie en techniek. Met Energy Challenges zorgen we er voor dat de kinderen van vandaag 
de energiebewuste burgers van de toekomst worden! 
 
In 2013 hebben stichting Energy Challenges en de Provincie Drenthe een overeenkomst 
afgesloten in de vorm van een kredietsubsidie om de Energy Challenges in Drenthe mogelijk 
te maken.  
 
Uitgangspunt voor deze overeenkomst waren: 

• Scholen nemen deel aan Energy Challenges en dragen gedurende 5 jaar de helft van 
de door het project gerealiseerde energiebesparingen af aan de stichting om aan de 
verplichtingen te voldoen, waaronder de Provincie Drenthe als kredietverstrekker. 

• Scholen worden voorzien van technieken om de energieverbruiken real time te 
kunnen volgen. 

• Scholen krijgen een uitgebreide technische scan en erkend maatwerkadvies om 
technische verduurzaming inzichtelijk en mogelijk te maken. 

• Er is een eigen projectteam in Drenthe. 
• Er is een revolverend fonds op basis van een kredietsubsidie ter grootte van 

€372.500 tegen een rentevergoeding van 2%.  
  



 
 
 
         

 

Resultaten 
• Sinds 2013 hebben er 70 scholen in Drenthe deelgenomen aan Energy Challenges 

Drenthe. In totaal zijn 15.500 leerlingen betrokken bij de campagne in Drenthe, 
waarvan een aantal leerlingen meerdere jaren. Daarbij is gemiddeld zo’n 12,5 % 
bespaard op de energierekening van scholen. Dit is voor scholen een geweldig 
resultaat. 

• Energy Challenges is ook actief in de provincies Groningen, Friesland, Noord 
Holland, Utrecht en de regio Twente op basis van eigenstandige financiering. 
Daarnaast is het concept Energy Challenges overgenomen als The International 
Energy Challenges in de vorm van het North Sea Region Interreg project 2IMPREZS. 
Daarmee zijn ca. 100.000 leerlingen bereikt! 

• Tot aan 1-9-2018 hebben wij alle renteverplichtingen aan de Provincie Drenthe 
voldaan. 

 
Een aantal zaken vallen op: 

• Het gekozen verdienmodel met een voorinvestering door Energy Challenges en 
gedurende 5 jaar een vergoeding op basis van 50% van de gerealiseerde 
besparingen bleek financieel niet haalbaar voor de scholen doordat: 

o De gerealiseerde besparing wel werd ingeboekt, echter een vergoeding voor 
het project niet begroot in het volgende schooljaar. 

o Scholen de opbrengst van de campagne ter discussie stelden en weigerden 
de gerealiseerde besparing te delen. 

o Scholen onvoldoende zicht hadden op de energiekosten bij de start van 
Energy Challenges.  

o Schoolgebouw eigenaren zich niet direct committeerden aan de acties van de 
school. 

• Een totaalpakket van campagne, techniek en maatwerkadvies is niet op elke school 
noodzakelijk. Dat gaf extra afstemmingskosten en soms overbodige acties. 

• De keuze voor een aparte projectorganisatie voor alleen de Provincie Drenthe met 
Drentse bemensing en leveranciers bleek te kostbaar. 

• De werkdruk op de scholen door het tekort aan leerkrachten zorgt ervoor dat scholen 
andere keuzes maken. 

• Scholen zijn georganiseerd in stichtingen waar het vaak onduidelijk is wie mag 
beslissen over deelname, wat er toe heeft geleid dat overeenkomsten achteraf 
werden ingetrokken. 

• Het is soms onduidelijk wie eigenaar van het schoolgebouw en daarmee de 
energierekening is en daarmee beslisser over deelname aan Energy Challenges. De 
school is enthousiast, de eigenaar weigert deel te nemen of andersom. 

• Er zijn op dit moment drie partijen waar we een grote financiële verplichting hebben, 
dit zijn de Provincies Drenthe en Friesland alsmede de stichting New Energy 
Coalition. 
 

Op grond van bovenstaande hebben we een nieuw verdienmodel vastgesteld en in 2017 
uitvoering gebracht. Kern van dit model is dat scholen vooraf bijdragen voor deelname 
middels een cafetariamodel en hun gerealiseerde besparingen kunnen behouden.  
 
Sinds 2016 is ook een structureel overleg ingesteld tussen Provincie, directie en Raad van 
Toezicht om de voortgang te bewaken en te beoordelen in hoeverre de exploitatie en de 
nieuwe leningsvoorwaarden haalbaar zijn. De stichting heeft toen al aan de bel getrokken: 
aflossen was niet mogelijk. Tijdens de overleggen heeft de stichting gevraagd om 



 
 
 
         

 

kwijtschelding. Dit heeft uiteindelijk tot bijstelling van de voorwaarden van de lening naar een 
nieuwe leningsovereenkomst met mildere voorwaarden.  
In 2017 is de nieuwe leningsovereenkomst afgesloten met de Provincie Drenthe op basis 
van een langere looptijd. Hierbij is geconstateerd dat, ondanks de nieuwe voorwaarden, het 
moeizaam zou worden gedurende de looptijd aan de rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen. Dit is recent bevestigd middels de jaarrekening 2017-2018.  
 
In januari 2019 hebben we met elkaar gesproken over een mogelijk kwijtschelding, waarbij 
de drie grote schuldeisers samen een lijn zouden trekken. De stichting heeft daarop volgend, 
in overleg met de leningverstrekkers, een officieel een verzoek tot kwijtschelding bij de 
Provincie Drenthe, Friesland en de New Energy Coalition ingediend. 
 
Hierbij is ook aangegeven dat voor de zomer 2019 een afspraak met alle schuldeisers 
gemaakt dient te worden over kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen er geen nieuwe 
verplichtingen worden aangegaan en daarmee wordt een nieuwe campagne in 2019-2020 
onmogelijk. Dit hebben wij in juni 2019 middels een officiële brief aan de Gedeputeerde 
Staten medegedeeld. 
 
De Provincie Drenthe is ons tegemoet gekomen met een voorstel de kredietsubsidie met 
ingang van 1 september 2018 te bevriezen en af te zien van renteverplichtingen tot 31 
augustus 2022. De Provincie Friesland heeft echter aangegeven niet eerder dan in het 
najaar van 2019 een besluit te nemen. Spijtig genoeg is dit uitstel reden geweest om na 
langdurig beraad en extern advies het besluit te moeten nemen om over te gaan tot het 
beëindigen van de activiteiten door de stichting. Gezien de onzekerheid is het niet 
verantwoord nieuwe verplichtingen aan te gaan die noodzakelijk zijn voor 2019-2020. 
 
Het is erg jammer dat nu we in Nederland eindelijk een klimaatakkoord hebben bereikt, we 
door het beëindigen van Energy Challenges niet meer de kans hebben om energiebewuste 
burgers van de toekomst te realiseren. We nemen met pijn in ons hart afscheid van deze 
mooie stichting. 
 
Beëindigen van de Stichting Energy Challenges Groningen 
Op grond van bovenstaande kunnen we niet anders dan de Stichting Energy Challenges te 
beëindigen middels ontbinding van de stichting. Dit willen we in volkomen transparantie met 
de Provincie Drenthe oppakken en nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harry van Ommen, 
Directeur 


