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Enkele woorden vooraf 
Het college zal, na regionale afstemming en advies van de VNG, zeer binnenkort -  maar na een 
zorgvuldige weging van de risico’s - een eigen afweging maken hoe om te gaan met het huidig 
Gazpromcontract. We zien twee realistische opties hoe met dit contract om te gaan: eenzijdig 
opzeggen en daarmee overstappen op een andere aanbieder of continueren van het huidige contract. 
Bij beide opties wil het college de consequenties goed in beeld brengen: zowel wat betreft de 
gevolgen voor de gemeente als ook voor de meest nadelige impact op het Russisch regime. Ten 
aanzien van dat laatste aspect is regionale en bovenregionale afstemming noodzakelijk. 

 

 
Inleiding 
Bij het lezen van deze petitie op Change.org viel het ons op dat Gooise Meren als een van de gemeenten genoemd wordt, die 
een contract zou hebben met het Russische staatsbedrijf Gazprom voor de levering van aardgas. Met de petitie worden 
gemeenten opgeroepen om dat contract op te zeggen, zodat zij i.h.k.v. de verwerpelijke oorlog in Oekraïne niet “indirect de 
oorlogskas van Rusland spekken”. Ook vanuit Goois Democratisch Platform zijn er grote zorgen over de situatie en leven wij 
mee met alle mensen die hier nu het slachtoffer van worden. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college. 

 
Vraag 1 
Is het college op de hoogte van deze petitie? 
 
Antwoord 
Het college is op de hoogte van deze petitie.  
 
 
Vraag 2 
Heeft Gooise Meren een leveringscontract met Gazprom? 
 
Antwoord  
Zie Raadsmededeling 63560 Contract aardgas met Gazprom. 
 
 
Vraag 3 
Zo ja, wat houdt dit contract precies in en waarom is in het verleden gekozen voor een bedrijf als Gazprom? 
 
Antwoord  
Zie Raadsmededeling 63560 Contract aardgas met Gazprom. 
 
 
Vraag 4 
Kan een eventuele handelsboycot met Rusland gevolgen hebben voor de gasleveranties door Gazprom aan onze gemeente? 
 
Antwoord  
Ja, een handelsboycot heeft gevolgen voor de gemeente. De gemeente zal indien op nationaal of Europees niveau een 
handelsboycot wordt afgekondigd deze volgen. Op dat moment moet er een andere partij gevonden worden voor de levering 
van aardgas.  
 

https://www.change.org/p/gemeenten-stop-met-onnodig-spekken-van-de-russische-oorlogskas-via-gazprom-stopgazprom
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/63560_RM_Stand_van_zaken_aardgascontract_Gazprom.pdf


 
Vraag 5 
Vindt het college het gezien de situatie (nog) wel wenselijk om dit contract te continueren? 
 
Antwoord  
Het college kijkt uiteraard met grote zorgen naar de situatie in Oekraïne en vindt het op basis daarvan noodzakelijk om te 
overwegen het contract met Gazprom stop te zetten. Daarbij vinden wij zorgvuldig onderzoek van belang om de eventuele 
juridische en financiële consequenties in beeld te krijgen. Dit doen wij in samenspraak met de Regio en in verbinding met de 
VNG. De politieke ontwikkelingen vanuit de EU en de Nederlandse overheid met betrekking tot een eventuele boycot spelen 
hierbij ook een rol. 
 
 
Vraag 6 
Welke mogelijkheden zijn er om dit contract (vroegtijdig) te beëindigen en welke alternatieven (incl. financiële gevolgen) zijn 
er dan? 
 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 5. Aanvullend: een mogelijk andere leverancier dan Gazprom voor de levering van gas wordt ook 
onderzocht. Belangrijk om te weten is dat andere energieleveranciers ook Russisch gas afnemen. Energieleveranciers kopen 
op een virtuele internationale markt gas, waar alle landen collectief het gas aanbieden. Ook het gas uit Rusland is daar 
onderdeel van. Voor energieleveranciers is het niet mogelijk om gas alleen van bepaalde landen af te nemen. 
 
Het college vindt het belangrijk om de raad te betrekken bij de keuzes die het college voornemens is te maken.  
 
 
Vraag 7 
Hoe denkt het college om te gaan met eventuele andere banden met Russische organisaties in relatie tot de 
oorlogshandelingen van dit land in Oekraïne? 
 
Antwoord 
Een scan in onze administratieve systemen toont geen Russische organisatie (anders dan Gazprom) waar wij banden mee 
hebben. 
 
 


