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Onderwerp: Afwikkeling lening Energy Challenges
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de afwikkeling van de lening aan de Stichting
Energy Challenges Groningen (hierna: Energy Challenges).

ln 2019 heeft Energy Challenges verzocht om kwijtschelding van de lening van
€ 372.500,--, omdat zij niet meer in staat bleek om de rente- en aflossingsverplich-
tingen aan haar schuldeisers (de provincies Drenthe en Fryslán) te voldoen. Na

consultatie van uw Staten op 9 juli 2019 hebben wij besloten om dit bedrag niet
kwijt te schelden, maar uitstel van aflossing te verlenen en het rentepercentage
tijdelijk te verlagen van 2 naar 0. Hiermee zou Energy Challenges financiële
ruimte krijgen om haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en een dusdanige
exploitatie te realiseren die voldoende is om in de toekomst de lening af te
kunnen lossen.

Omdat de provincie Fryslán niet eerder dan in het najaar van 2019 een besluit
kon nemen, heeft Energy Challenges het besluit moeten nemen om haar activi-
teiten per 1 september 2020 te beëindigen en de stichting op te heffen, omdat zij
het niet verantwoord achtte om verplichtingen aan te gaan die noodzakelijk
waren voor het nieuwe schooljaar. U bent daarover bij brief van 8 oktober 2020
geïnformeerd.

Het bestuur van de stichting heeft ons in de afgelopen periode goed op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen; beide provincies hebben hierin steeds
gezamen lijk opgetrokken.
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De stichting heeft ervoor gekozen om de activiteiten gecontroleerd te beëin-
digen. Hierdoor heeft zij onder andere haar campagne voor 2019-2020 en diverse
(immateriële) activa kunnen verkopen. De koper is een nieuwe stichting die
onder dezelfde naam de waardevolle activiteiten voortzet, ook in Noord-
Nederland. Tevens heeft de koper in de plaats kunnen treden van Energy
Challenges in het lnterreg-project 2IMPREZS, waarin Energy Challenges al actief
was.

lndien er faillissement zou zijn aangevraagd, was dit naar onze inschatting niet
oÍ in veel mindere mate mogelijk geweest. Ook zou de opbrengst in financiële
zin niet anders zijn geweest voor de provincies. Deze was op basis van de overge-
legde informatie al op nihil ingeschat. Dit is ook de uitkomst, zoals verwoord in
het aangeleverde jaarverslag en het verslag van de Raad van Toezicht van Energy
Challenges.

Per 29 mei 2020 is de stichting uitgeschreven uit het handelsregister. De provincie
heeft reeds in 2018 een voorziening getroffen ter hoogte van het bedrag van de
lening. Vanwege de oninbaarheid van de vordering zal de lening volledig
worden afgeboekt ten laste van de voorziening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


