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de heer G.J. Hendriks, wethouder
Leveringscontracten aardgas

1. Kennisnemen van
De recente ontwikkelingen met betrekking tot de aardgascontracten.
2. Inleiding
De Russische inval in Oekraïne en het 5e Europese sanctiepakket tegen Rusland
hebben de regiogemeenten (waaronder Gooise Meren) doen besluiten het
aardgascontract met Gazprom Energy NL te ontbinden. Als gevolg daarvan is
een aanbesteding opgestart naar een nieuwe leverancier van aardgas. Meer
achtergrondinformatie treft u in Raadsmededeling 63560 aan.
3. Kernboodschap
Het college is verheugd u te kunnen melden dat Greenchoice B.V. per 1 oktober
2022 voor de rest van 2022 en voor 2023 aardgas levert. Met Greenchoice
hebben wij een leverancier gevonden die geen banden met het Russische
regime heeft. Daarnaast levert Greenchoice aardgas op basis van de eerder
gestelde duurzaamheidseisen van de aanbesteding uit 2021. Tevens is op 21
juni 2022 Gazprom Energy NL schriftelijk geïnformeerd dat per 1 oktober 2022
het contract voor de levering van aardgas opgezegd wordt. Het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat biedt compensatie voor eventuele boetes,
schadeclaims en/of schadevergoedingen die voortkomen uit deze ontbinding. De
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek behoren tot de eerste gemeenten van
Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket over zijn gegaan tot
ontbinding van de leveringscontracten met Gazprom Energy NL.
4. Consequenties
De energiemarkt kent momenteel veel fluctuatie in prijzen. Daardoor is bij het
aangaan van het nieuwe contract lastig in te schatten wat de kosten zijn.
Bovendien is de inzet om op het meest gunstige moment tussen de
ondertekening en ingangsdatum van het contract de definitieve gasprijs vast te
leggen. Hellamans Consultancy BV, een adviesbureau met expertise op de
energiemarkt, ondersteunt hierbij.
5. Vervolg
Wanneer zich ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de contractvorming
rond aardgas wordt u verder geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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