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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 4l Reglement van orde over
inkoop duurzame energie

Geachte heer Zwiers,
ln uw brief van 1 juli 2017 stelde u een aantal vragen over de inkoop van duurzame
energie. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraaq

1

Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de zelf verbruikte energie duurzaam
ingekocht dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1
Ja, de provincie Drenthe koopt haar energie daarom ook duurzaam in

Vraag 2
Kunt u aangeven hoe de huidige duurzame stand is van de op dit moment ingekochte
energie? (ls dit daadwerkelijk duurzaam opgewekte energie of wordt er gewerkt met
certificaten?)
Antwoord 2
In eerste instantie is met de verbouwing van het provinciehuis en de aanleg
van het WKO-systeem (warmte- en koudeopslag) een besparing gerealiseerd
van ca. 9 5% gas bij ee n gel ijkbl ijve nd ele ktricite itsverbru ik.
Ons resfere nde gasverbruik wordt gecompenseerd door de aankoop van
Verified Carbon Standard (VCS) rechten.
Ons elektriciteitsverbruik wordt gecompenseerd door gebruik te maken van
Garanties van Oorsprong (GvO's). Hiervoor zijn 6.700 GvO's aangekocht van
N e d e rl a nd se biom as sa d ie het e I e ktr icite itsverbru i k ve rgroe ne n.

Vraaq 3
Bent u het met de PvdA Statenfractie eens dat de in het Noorden opgewekte duurzame energie uit coöperaties een kans moet krijgen in de aanbesteding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit vormgeven?

Antwoord 3
Ja, daar staan wij positief tegenover. Het brengt echter ook de nodige uitdagingen en belemmeringen met zich mee die wij inzichtelijk moeten maken.
Daarnaast zullen we een keuze moeten maken over de manier waarop we
ons verbruik willen vergroenen en welke prijs wij bereid zijn hiervoor te betalen.

De huidige contracten, afgesloten in een collectief met vijf Drentse gemeenten
en de Veiligheidsregio Drenthe, lopen tot en met 2020 inclusief twee optiejaren. Bij de voorbereiding op de volgende aanbesteding werken wij ons voornemen in het Noorden opgewekte duurzame energie in te gaan kopen verder
uit.

Vraag 4
Kunt u aangeven welke eventuele belemmeringen er zijn om de door noordelijke
coöperaties geproduceerde duurzame energie af te nemen?

Antwoord 4
Het doen van aanbestedingen is aan wetten en regels gebonden. Het toeschrijven naar bepaalde leverancier(s) en daarmee uitsluiten van andere leverancier(s) is niet toegestaan. Mogelijkheden hieromtrent zijn wij nader aan het
onderzoeken.

Een tweede aandachtspunt is de omvang van noordelijke coöperaties. Dit leidt
naast een hogere prijs mogelijk ook tot een leveringsrsico. Lokale energieleveranciers beschikken vaak over een beperkt aantal projecten waaruit zij
groene energie kunnen leveren. Ondersteuning van lokale producenten kan
wel leiden tot investeringen in nieuwe productiecapaciteit.
Ten derde kan inkopen bij een noordelijke coöperatie gevolgen hebben voor

het inkopen als collectief. Het kan betekenen dat we niet langer als collectief
kunnen inkopen. Een collectief kan een aanbesteding met specifieke eisen
namelijk alleen doen, als alle deelnemers dezelfde eisen, wensen en mogelijkheden hebben.
Ook kan de omvang van een collectieve aanbesteding er toe leiden dat de
gewenste (kleine/lokale) leveranciers niet kunnen inschrijven, omdat zij de
gevraagde capaciteit niet kunnen leveren .

Vraaq 5
Bent u bereid met de Drentse gemeenten te bespreken hoe de energie van de
Drentse energiecoöperaties een grotere rol kan spelen bijde inkoop van energie door
de Drentse overheden?

Antwoord 5
Zoals aangegeven trekken wij al samen op met vijf Drentse gemeenten en is
inkoop bij Drentse energiecoöperaties al onderwerp van gesprek. Ook in
VDG-verband staat dit op de agenda.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

t
secretaris

wa/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Dhr. J.J. van Aartsen
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 1 juli 2017
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende 'Inkoop duurzame energie'

Geachte voorzitter,
Als provincie Drenthe willen we koploper en aanjager zijn als het gaat om verduurzaming. Er worden
miljoenen geinvesteerd om te zorgen dat we onze doelstellingen halen, samen met burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Dit streven wordt door de PvdA vol onderschreven.
In Drenthe kennen we een groeiend aantal lokale initiatieven, waar op kleine schaal in coöperatief verband
energie wordt opgewekt. Het Noorden kent ook haar eigen energiemaatschappij, NLD Energie. Deze
energiemaatschappij is onder andere met subsidie van de provincie Drenthe tot stand gekomen. Zij biedt
duurzame energie aan van de noordelijke energiecoöperaties, waarbij ook de opbrengst wordt
geinvesteerd in duurzame initiatieven in het Noorden. Daarmee creëren ze een kringloop van duurzame
energie.
De PvdA vindt het opvallend dat noordelijke overheden niet of nauwelijks energie afnemen van NLD
Energie. Uit berichten van verschillende energiecoöperaties die de PvdA Statenfractie heeft ontvangen
heeft zij begrepen dat er zelfs in de aanbesteding bij de energiecontracten van provincie en gemeenten
geen kans wordt geboden.
Dit lijkt haaks te staan op de Drentse ambities om lokale duurzame initiatieven te ondersteunen.
Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

1. Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de zelf verbruikte energie duurzaam ingekocht dient te
worden? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u aangeven hoe de huidige duurzame stand is van de op dit moment ingekochte energie? (Is dit
daadwerkelijk duurzaam opgewekte energie of wordt er gewerkt met certificaten?)
3. Bent u het met de PvdA Statenfractie eens dat de in het Noorden opgewekte duurzame energie uit
coöperaties een kans moet krijgen in de aanbesteding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit
vormgeven?
4. Kunt u aangeven welke eventuele belemmeringen er zijn om de door noordelijke coöperaties
geproduceerde duurzame energie af te nemen?

5. Bent u bereid met de Drentse gemeenten te bespreken hoe de energie van de Drentse
energiecoöperaties een grotere rol kan spelen bij de inkoop van energie door de Drentse overheden?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,
Peter Zwiers

