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Beste heer Roetman,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke
vragen gesteld over.
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Vraag 1
Maakt de gemeente Stichtse Vecht nog steeds gebruik van energie leverancier Gazprom
Marketing & Trading Retail Limited?
Antwoord 1
Ja dat is het geval. De gemeente Stichtse Vecht heeft samen met andere gemeenten in de
regio Utrecht een contract met Gazprom wat loopt tot en met 31 december 2022.

008. Antw.vr. Gazprom - I. Roetman

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 2
Zo ja, bent u bereid het contract met deze leverancier per direct te ontbinden?
Antwoord 2
Ja, daartoe zijn we bereid, maar er zijn redenen waarom we dit niet per direct kan. Een
ontbinding per direct betekent dat de diverse panden van de gemeente waarschijnlijk niet
meer verwarmd kunnen worden en van warm water kunnen worden voorzien omdat een
overgang naar een andere leverancier niet per direct kan worden geregeld. Deze
consequentie vindt de gemeente niet acceptabel. Bovendien zou een (regionaal)
aanbestedingstraject veel tijd in beslag nemen en de gemeente op hogere kosten komen
te staan door de gestegen gasprijs. Daarnaast is gas slecht traceerbaar wat de kans groot
maakt dat een nieuwe leverancier op korte termijn deels of geheel gebruik maakt van
Russisch gas waar we dan ook nog een flink hogere prijs voor moeten betalen.
Juridisch gezien is het niet mogelijk het contract per direct op te zeggen. Binnen de huidige
overeenkomst kan alleen worden opgezegd wanneer het gaat om nalatigheid in de
levering of problemen met de facturering. Dit is bij de huidige leverancier niet aan de orde.
Ook de VNG heeft daarom geconcludeerd dat opzeggen juridisch niet mogelijk is.
De kans is groot dat het per direct opzeggen van het contract op korte termijn bovendien
niet het gewenste effect heeft. Het gas dat wij niet afnemen kan elders voor een hogere
prijs worden doorverkocht omdat de vraag naar gas groot is. Met het direct ontbinden van
het contract zorgen we dus niet alleen voor hogere kosten voor de gemeente Stichtse
Vecht, maar ook voor meer inkomsten voor Gazprom, waar indirect de oorlogskas van
Rusland mee gespekt wordt.
Vraag 3
Zo ja, op welke termijn en op welke manier gaat u hieraan invulling geven?
Antwoord 3
Het moge duidelijk zijn dat het college geen zaken meer wil doen met Russische
(staats)bedrijven. Daarom zullen wij, bij de nieuwe aanbesteding van de gascontracten
eind dit jaar, Gazprom en andere Russische bedrijven uitsluiten, waardoor geen contract
met hen mogelijk is en er geen geld meer vloeit naar de Russische overheid.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,

Dennis Boekhout
Directeur Domein Ruimte

Pagina 2 van 2

Schriftelijke vraag ex Artikel 41 RvO
Datum en tijdstip van verzenden: vr 25-02-2022 13:28

Persoonsgegevens
Voornamen
Achternaam
E-mailadres
Fractie

Mede indieners
Zijn er andere fracties die de raadsvragen
mede indienen

Raadsvragen
Onderwerp
Inleiding

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3

I.C.
Roetman
ikeroetman@gmail.com
ChristenUnie-SGP

nee

Gazprom
Veel gemeenten hebben energiecontract met
het Russische staatsbedrijf Gazprom. Via de
link
https://localfocuswidgets.net/5fff07a56b85d
zien wij dat op 1 januari 2020 de gemeente
Stichtse Vecht energie afnam van Gazprom
Marketing & Trading Retail Limited. Gezien de
huidige situatie met Oekraïne en
internationale sancties lijkt het ons niet
aanvaardbaar nog langer de staatskas van
Rusland te vullen.
Maakt de gemeente Stichtse Vecht nog
steeds gebruik van energie levernacier
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited?
Zo ja, bent u bereid het contract met deze
leverancier per direct te ontbinden?
Zo ja, op welke termijn en op welke manier
gaat u hieraan invulling geven?
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