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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
de inkoop van duurzame energie door provincie Drenthe en gemeenten

Geachte heer Zwiers,
ln uw brief van 1 december 2017 stelde u een aantal vragen over de inkoop van duurzame energie door de provincie Drenthe en gemeenten. Deze vragen beantwoorden

wijals volgt.

Vraaq I
Kunt u aangeven welke gegevens rondom het energiecontract juist zijn? ls de einddatum van het contract (zonder optiejaren) 2018 of 2020?

Antwoord 1
De eersf mogelijke einddatum van onze energiecontracten voor zowelgas a/s
elektriciteit is 31 december 2018.

Vraas2
lndien de einddatum van 2018 juist is, bent u dan bereid om het huidige energiecontract op te zeggen in 2017 en een nieuwe aanbesteding in 2018 op te starten?
Antwoord 2

WIhebben samen met het huidige collectief (vijf Drentse gemeenten en de
Veiligheidsregio Drenthe) besloten voor het gas in 2018 een nieuwe aanbesteding te gaan houden en voor de elektriciteit gebruik te maken van de
twee optiejaren bij de huidige energieleverancier DVEP.
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BI de aanbesteding van gas, welke wordt ingezet voor een periode van zes
jaren, zullen wij aangeven dit voor een periode van twee jaren te doen met
2 x 2 optiejaren, zodat dit contract eventueel per 31 december 2020
opzegbaar is en wfi de komende jaren kunnen onderzoeken hoe w| zowel het
gas a/s elektra na 2020 op een zo lokaal en duurzaam mogelijke manier
kunnen inkopen.

Vraaq 3
Bent u bereid tijdens het bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten te pleiten voor
een nieuwe aanbesteding waar lokale duurzame energie een belangrijke wegingsfactor wordt? Zo nee waarom niet?

Antwoord 3

Wijgaan in het bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten pleiten voor
een inkoop waarbij de lokale duurzame energie een belangrijke wegingsfactor
wordt vanaf 1 januari 2021.
Het eventueel opnieuw beginnen met (deels) andere partners, waarbij op één
wijze groen wordt ingekocht zalvanwege onderlinge afstemming en de benodigde voorbereidingstijd niet realistisch zijn voor de energie-inkoop voor de
periode 2019-2020. Vandaar dat voor deze periode gebruik gemaakt wordt
van de optiejaren in het elektriciteitsleveringscontract en er maar voor een
periode van twee jaren een contract wordt gesloten voor de levering van gas.
Op deze wijze is aanbesteding als collectief mogelijk en kan iedere
organisatie haar eigen keuzes maken op welke wijze zij vergroent.

Het collectief heeft Hellemans Consultancy gevraagd te adviseren over de
mogelijkheden van het verduurzamen van aardgasverbruik en de toekomst
van energie inkoop. Op basrs van de door hen opgestelde memo en/of eerder
vastgesteld beleid heeft een aantal Drentse gemeenten aangegeven op dit
moment niet te willen investeren in vergroening van het energieverbruik. De
financiële middelen die hierdoor vrijkomen, worden door deze Drentse gemeenten gei'nvesteerd in verduurzaming van (bestaand) vastgoed. Het andere

deel van het collectief heeft aangegeven op verschillende wijze te willen vergroenen. Door deze mix van wensen binnen het collectief is inkoop samen
met het collectief heú besfe mogelijk op óasrs van grijze inkoop en een zelfstandige vergroening door ieder lid afzonderlijk.

Circa vijftien jaar geleden is het energiecollectief van Drentse gemeenten en
provincie Drenthe ontstaan in het LED-collectief (Liberalisering Energiemarkt
Drenthe). Omdat deze groep al jarenlang samenwerkf (soms in wisselende
samenstelling) ztjn de contractdata gelijk en wordt bespaard op aanbestedlngskosfen door middel van inhuur energie consultants voor de aanbestedingen. Deze bundeling van kennis resulteert in een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
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Vanwege vorenstaande voordelen zullen wij in eerste instantie opteren voor
behoud van dit collectief en mogelijk uitbreiden met meer Drentse gemeenten
Dit alleen, wanneer middels bestuurlijke overleggen en/of stimulerende maatregelen vanuit de provincie Drenthe de partners in het collectief akkoord gaan
met belangrijke wegingsfactoren met betrekking tot lokale en duurzame
energie voor de periode na 2020. ln geval onze partners niet akkoord gaan
met deze wegingsfactoren, zullen wij zelfstandig een aanbesteding gaan

organiseren voor de inkoop van energie voor ons verbruik.

Vraaq 4
Bent u het eens met de PvdA fractie dat het aanbesteden aan een lokale duurzame
partij zorgt voor een positieve impuls voor bijvoorbeeld NLD waarbijverdere leningen
of subsidies overbodig worden? Zo nee waarom niet?

Antwoord 4
Het doen van (EU)aanbestedingen is aan wetten en regels gebonden. Het
toeschrijven naar bepaalde leverancier(s) en daarmee uitsluiten van andere
leverancier(s) rs nref toegestaan. Lokale leveranciers kunnen inschrijven op
onze (ope nbare ) aa nbe ste d inge n.
Het aanbesteden aan een lokale duurzame partij met het huidige collectief is
niet mogelijk omdat er geen enkel ander lid van het collectief op deze wijze
wil/kan aanbesteden, vanwege onvoldoende marktwerking en daardoor hoge
inkoopkosten en de verschillende wensen op het gebied van vergroenen.
Tevens kunnen (lokale) partijen zoals de NLD waarschijnlijk niet zelfstandig
de volumes leveren, welke door het collectief worden gevraagd. Een mogelijke oplossrng kan zijn om in de volgende aanbesteding in de uitvraag mee
te nemen dat een deel van het volume wordt geleverd door lokale
Ieverancier(s).

WI hebben ervoor gekozen om onze elektriciteit met Nederlandse biomassa
Garanties van Oorsprong (GvO's) en ons gas fe verduurzamen met Nederlandse groen gas GvO's. Met het kopen van groen gas garanties van
oorsprong (Gold Standard certificaten) draagt de provincie concreet bij aan de
verduurzaming van de Nederlandse energiemix en de verlaging van de CO2
uitstoot in ons land.

W| gaan onderzoeken of deze GvO's de komende jaren en contractperiode
2018-2020 wellicht ook lokaal te verkrijgen zijn, voor onze afname.
Wijwillen ons de komende jaren inzetten voor een zo lokaal, duurzaam en
groen mogelijke inkoop van onze energie en daarmee een voorbeeldfunctie
vervullen. Daarnaast zetten wij ons in om onze gebouwen te verduurzamen
en waar mogelijk energie opwekkende voorzieningen te realiseren, om zo
onze afname van energie nog verder om laag te brengen.
Wij denken op vorenstaande wijze voor het vergroenen van energie een verantwoorde keuze te hebben gemaakt voor de komende jaren. Drenthe zet
zich in lijn met de Energieagenda in om in 2050 energieneutraalte zijn.
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Enerzijds door zoveel mogelijk in te zetten op besparing in het Drentse
energieverbruik en anderzijds het produceren van hernieuwbare energie
Vorenstaande geldt ook voor ons eigen handelen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

.J

wnd. secretaris

(
km/coll.

C.

STATENFRACTIE DRENTHE
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 1 december 2017

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende inkoop duurzame energie door
provincie en gemeenten

Geachte voorzitter,
Eerder dit jaar stelde de Statenfractie van de PvdA vragen over de inkoop van duurzame energie door
de provincie en de Drentse gemeenten. In de GS-besluitenlijst van 28 november 2017 wordt gemeld
dat de lening aan Noordelijk Lokaal Duurzaam wordt verlengd. De reden hiervan is het uitblijven van
voldoende inkomsten om de lening terug te kunnen betalen. De PvdA Statenfractie is blij met dit
collegebesluit, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de toekomst van NLD.
Tegelijkertijd meldt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe op haar website dat de energiecontracten
van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe eind 2018 aflopen. Daarnaast zijn er nog 2
optiejaren. In de beantwoording van het College van GS van 20 juli 2017 wordt gesproken over een
contract tot eind 2020 met 2 extra optiejaren. Mochten de gegevens juist zijn van de NMF dan dient
het contract in 2017 te worden opgezegd, om inkoop van lokale duurzame energie vanaf 2019
mogelijk te maken.
Deze gegevens leiden bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven welke gegevens rondom het energiecontract juist zijn? Is de einddatum van
het contract (zonder optiejaren) 2018 of 2020?
2. Indien de einddatum van 2018 juist is, bent u dan bereid om het huidige energiecontract op
te zeggen in 2017 en een nieuwe aanbesteding in 2018 op te starten?
Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid tijdens het bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten te pleiten voor een
nieuwe aanbesteding waar lokale duurzame energie een belangrijke wegingsfactor wordt?
Zo nee, waarom niet?
4. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat het aanbesteden aan een lokale duurzame partij
zorgt voor een positieve impuls voor bijvoorbeeld NLD waarbij verdere leningen of subsidies
overbodig worden?
Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens Statenfractie PvdA Drenthe,
Peter Zwiers
Zie ook: https://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/koop-groene-energie-eigen-buurt/

