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Onderwerp: Omzetting lening landbouwbedrijf De Jong te Odoorn
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, hebben wij uw Staten per brief van 1 september 2015, kenmerk
3514.212015003686, in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen met

betrekking tot ons voornemen om € 210.150,- subsidie te verlenen aan de heer
De Jong te Odoorn, voor het uitvoeren van een proef met opslag van energie op het
akkerbouwbedrijf, aan ons kenbaar te maken.

U hebt destijds ingestemd met de subsidieverlening. Daarom stellen wij u nu in kennis
van ons besluit naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van de heer De Jong om

de resterende lening om te zetten in een subsidie.

De subsidie was opgesplitst in een reguliere subsidie van € 105.075,-- en een lening
van hetzelfde bedrag. De subsidievoonruaarden zijn conform de beschikking uit-
gevoerd en de subsidie is inmiddels in 2016 vastgesteld.

ln de leningsovereenkomst zijn wij destijds uitgegaan van het volgende:
- is de proef succesvol, dan is de terugverdientijd mogelijk vijf jaar; in dat geval

wordt de lening terugbetaald;
- is de proef niet succesvol, dan kunnen wij besluiten de lening om te zetten naar

een'traditionele' subsidie.

ln het laatste geval moest de heer De Jong naar genoegen van ons college schriftelijk
bewijzen dat de gesubsidieerde activiteiten ondanks alle benodigde inspanningen niet
hebben geleid tot een financieel rendement en dat er gedurende de looptijd van de
geldlening geen reële mogelijkheid bestond om alsnog marktintroductie te bewerkstel-
ligen.

Ons is nu gevraagd de resterende lening om te zetten naar een 'traditionele'subsidie.
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Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de heer De Jong zich heeft
ingezet om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De inzet van de heer

De Jong om het project onder de aandacht van anderen te brengen onder andere

door het geven van voorlichting en interviews, om het project ondanks tegenslagen

toch rendabel te maken en de wijze waarop hij ons op de hoogte heeft gehouden van

de ontwikkelingen gedurende en na de looptijd van het project verdient onze waar-
dering. De heer De Jong heeft naar genoegen van ons afdoende schriftelijk aan-
getoond dat de gesubsidieerde activiteiten ondanks alle benodigde inspanningen niet

hebben geleid tot een financieel rendement. Ook heeft er, zo blijkt uit het verzoek en

hetgeen de heer De Jong heeft overgelegd, gedurende de looptijd van de geldlening

geen reële mogelijkheid bestaan om alsnog marktintroductie te bewerkstelligen. Tot
op heden heeft de heer De Jong ook aan zijn financiële verplichtingen aan ons

voldaan.

Gelet op hetgeen hiervoor is geschetst, hebben wij besloten het resterende bedrag

van de geldlening (€ 68.297,--) om te zetten naar een reguliere subsidie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

mb/coll


