Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel 39 RvO)

Datum: 03 maart 2022

Onderwerp: Opzeggen Gazprom contract gemeente Raalte

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:
Uitgaande van de berichten in Binnenlands Bestuur (zie link hieronder) over de mogelijkheden om het contract
voor gasleveringen door Gazprom aan de Gemeente Raalte op te zeggen; is de gemeente Raalte voornemens om
het contract met Gazprom per direkt op te zeggen?

Toelichting:1
Naar aanleiding van een publicatie van Follow the Money over Nederlandse gemeenten die het Russische
staatsbedrijf Gazprom als leverancier hebben en daarmee de oorlogsactiviteiten tegen de Ukraïne defacto
financieren zijn er vragen van bezorgde burgers en raadsleden over de situatie in de gemeente Raalte. De
gemeente Raalte blijkt een gemeenschappelijk contract met meerdere gemeentes te hebben bij leverancier
Gazprom.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opzeggen-contracten-met-gazprom-mogelijk-zondergrote-problemen
Citaat: Binnenlands Bestuur.
Lokale overheden kunnen zonder al te grote problemen van hun contracten met het Russische gasconcern Gazprom af. Dat
zeggen verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in de materie. Gemeenten, provincies en waterschappen die onder
hun contracten uit willen, moeten wel naar de rechter.
Oorlogskas-Lokale Nederlandse overheden sloten in de voorbije jaren gunstige contracten met het Russische
Gazprom voor goedkoop gas. Nu Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen en meedogenloos optreedt, willen
velen van deze contracten af. Immers, door geld te betalen aan Gazprom spekken Nederlandse belastingbetalers de
Russische oorlogskas. Dat voelt niet goed. Nadat er vorige week een petitie werd opgezet voor het beëindigen van de
contracten kwamen vervolgens veel gemeenteraadsfracties in actie: zij willen er zo snel mogelijk mee stoppen.
Gevolgen-Gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken echter nog of contractbreuk wel mogelijk is.
Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had volgens het FD aangekondigd dat een dergelijk
voornemen waarschijnlijk niet zonder gevolgen zou zijn. Nu blijkt dus dat overheden hun contract met Gazprom wel
kunnen opzeggen zonder dat ze daarvoor een hoge boete of afkoopsom moeten betalen. ‘Beste mensen van de VNG,
een dergelijke clausule hebt u ook niet nodig. De wet schiet u hier te hulp’, schrijft advocaat Jan Hein Meerburg van
Kennedy Van der Laan. In de wet staat dat zo’n gascontract kan worden onderbroken bij ‘onvoorziene
omstandigheden’. Meerburg: ‘U mag er gevoeglijk vanuit gaan dat, als uw contractspartij het invallen van een
autonoom land financiert, dit een onvoorziene omstandigheid oplevert als voormeld.’ Een invasie is volgens hem een
onvoorziene omstandigheid, evenals de plotselinge financiering van een bloedige oorlog. ‘Gemeenten hebben niet
kunnen voorzien dat de partij waarmee zij een contract sloten een oorlog financiert. Dat gebeurt de facto. Je hoeft
geen contractpartij te dulden die opeens zo amoreel handelt.’
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