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Geachte heer of mevrouw,
Door de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks zijn vragen gesteld over de levering van
gas door Gazprom. Vooruitlopend op de mondelinge beantwoording in de raadsvergadering
van 10 maart 2022 informeert het college u middels deze brief over de op dit moment
bekende feiten. Het college kiest bewust voor mondelinge beantwoording in de
raadsvergadering van 10 maart 2022, om uw raad te kunnen informeren over de laatste
stand van zaken.
Hieronder treft u de letterlijke tekst aan van een informatiebrief van de regio aan de
regiogemeenten.
Via deze brief informeer ik u over de gascontracten van de regiogemeenten met Gazprom
Energy. De huidige situatie, de Russische in val in Oekraïne, geeft aanleiding om u hierover
een bredere context te schetsen. Gazprom Energy is het Nederlandse onderdeel van het
Russische Gazprom en verzorgt de energie (elektriciteit en/of aardgas) voor 120 gemeenten
in Nederland.
De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek kopen al jaren gezamenlijk energie in voor
elektriciteit en aardgasvoorzieningen. Deze wordt vooral gebruikt voor de ve!warming en
warm watervoorziening in gebouwen en ruimten van de gemeenten, als ook voor
straatverlichting, stoplichten, gemeentelijke rioleringsgemalen, enz. De inkoop van deze
energie wordt volgens Europese aanbestedingsrichtljnen uitgevoerd. De gemeenten hebben
steeds strenge duurzaamheidseisen gesteld bij deze aanbesteding. Dit geldt ook voor de
huidige energiecontracten.
Voor de levering van elektriciteit hebben de regiogemeenten contracten gesloten met
Greenchoice en omlnieuwe energie. Dit zijn Nederlandse leveranciers. Omlnieuwe energie is
een coöperatieve energieleverancier; de energie wordt door verschillende
energiecoöperaties geleverd. In samenwerking met de lokale energiecoöperaties in Gooi en
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Vechtstreek wordt lokale, duurzame opwek gerealiseerd ten behoeve van twintig procent van
het gemeentelijk elektriciteitsverbruik. Voor elektriciteit hebben de regiogemeenten dus geen
contracten met Gazprom Energy.
Op dit moment hebben de regiogemeenten in Gooi en Vecht als collectief contracten
afgesloten voor de levering van aardgas door Gazprom Energy. Via een Europese
aanbesteding zijn deze contracten in 202 Igegund aan Gazprom Energy. Het betreft een
kortiopend contract voor de jaren 2022 en 2023 (met eventuele optiejaren van 2024 en
2025). De huidige situatie, de invasie van Rusland in Oekraïne, geeft aanleiding om te
onderzoeken hoe om te gaan met de huidige aardgascontracten door Gazprom. Gemeenten
zijn hierbij afhankelijk van de acties en standpunten vanuit het kabinet of op Europees
niveau.
Op basis van het Europees aanbestedingsrecht kan op dit moment geen juridisch houdbare
afwijzing van Gazprom plaatsvinden. Tijdens de gunning is hierover gesproken met de
bestuurders van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid. Dit
onderwerp wordt tijdens het overleg van 4 maart a.s. opnieuw behandeld. Daarbij wordt naar
aanleiding van de actualiteit besproken wat de stand van zaken is en wat de eventuele acties
zijn richting Gazprom. Uiteraard wordt u over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd.
Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met A. Bannink van de afdeling
Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning, bereikbaar op 035-5281429 of via
a.bannink(huizen.nI.
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