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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Op 15 februari 2022hebben wij besloten deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van de
duurzame inkoop van aardgas door de Groene Metropoolregio. Middels deze regionale brief informeren
wij u graag over de uitkomsten van de aanbesteding. Ook informeren wij u over de laatste ontwikkelingen
rondom het lopende contract met Gazprom en de gevolgen van de ingestelde sancties.
Kernboodschap
Resultaat aanbesteding: de aanbesteding is nu afgerond en gegund aan Eneco Zakelijk B.V.
Context J
☑
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
☐
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder lastige marktomstandigheden. Toen de aanbesteding
gepubliceerd werd (18 februari) was Rusland Oekraïne nog niet binnengevallen. De oorlog in Oekraïne en
de daaropvolgende sancties maken dat de prijzen voor gas stijgen en de risico’s toenemen. Voor
leveranciers is het lastig om toekomstige prijzen in te schatten en een goede risicoafweging te maken.
Desondanks is het gelukt om een aanbieder te vinden die het inkoopcollectief van 16 gemeentes en 5
verwante partijen de komende 3 jaar (en vervolgens 4x1 optiejaar) van gas wil voorzien, een goede (online)
service kan bieden én de duurzaamheidsdoelstelling van het collectief onderschrijft. Deze aanbieder is
Eneco Zakelijk B.V.
Samen met Eneco Zakelijk B.V. kan ons collectief de komende jaren aan de slag om in 2030 55% minder
gas te verbruiken én bovendien het gas dat we dan nog gebruiken voor 100% als Nederlands groen gas in
te kopen.
Impact
Door een contract aan te gaan met Eneco kunnen we afscheid nemen van Gazprom en nemen we een stap
om minder afhankelijk te worden van Russische partijen. Bovendien is Eneco een partij met hoge
duurzaamheidsambities, die ons gaat helpen de afgesproken besparingsdoelstellingen te halen.
Met het selecteren van een nieuwe leverancier zijn we er echter nog niet. Om minder afhankelijk te
worden van Rusland zal de import op Europees niveau gestopt moeten worden. En we zullen hard aan de
slag moeten om daadwerkelijk in 2030 55% minder gas te verbruiken.
Lopend contract en gevolgen sancties
De berichten waren dat wij ons huidige contract met Gazprom Marketing & Trading vanaf 10 oktober 2022
moeten opzeggen, als gevolg van het 5e sanctiepakket van de EU. Hierover bestaat echter nog
onduidelijkheid. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of Gazprom Marketing & Trading na de ingreep van de
Duitse overheid bij moederbedrijf Gazprom Germania nog wel een Russisch bedrijf is. Wel is inmiddels
helder dat het ministerie van EZK ontheffingen kan verlenen op het sanctiepakket. De criteria hiervoor zijn
echter nog niet gepubliceerd. We dragen actief bij aan het overleg met de VNG en het ministerie van EZK
hierover. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat je moet kunnen aantonen actief op zoek te zijn (middels
een aanbesteding) naar een andere leverancier.
Onze insteek blijft om het contract met Gazprom tot 1 januari 2023 aan te houden conform de eerder met
u afgestemde overwegingen; een groot nadeel van het eenzijdig opzeggen van de contracten is dat we het
gas dat we al ingekocht hebben voor de rest van 2022 ‘kwijt’ zijn en Gazprom dit tegen een veel hogere
prijs kan doorverkopen. Wij schatten in dat dit Gazprom ongeveer 1 miljoen euro zou opleveren.
Uiteraard onderzoeken we wel parallel de mogelijkheid om het contract met Eneco eerder in te laten gaan,
mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die het maken dat het wel goed is om het lopende contract met
Gazprom eerder op te zeggen. Als Gazprom bijvoorbeeld volledig van de Nederlandse markt wordt
geweerd (wat bij de huidige sancties nog niet zo is) dan kunnen zij ‘ons gas’ ook niet meer doorverkopen
en kunnen zij hier ook niet van profiteren.
Gelet op alle onzekerheden is vooralsnog het advies van het ministerie van EZK om het contract met
Gazprom nog niet op te zeggen.
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Vervolg
Alle deelnemende partijen krijgen van Eneco Zakelijk B.V. individueel een contract aangeboden. Na
ondertekening zullen de leverancier en de (gemeentelijke) energiebeheerders de aansluiting
administratief omzetten, zodat per 1 januari 2023 de levering door Eneco Zakelijk B.V. gestart kan worden.
We blijven in nauw overleg met de VNG en het ministerie van EZK om de impact van de Europese sancties
op het huidige contract te volgen. Onze insteek is en blijft daarbij; zo min mogelijk geld naar Rusland.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester
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