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Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze inkoop van energie ter uitvoering van uw motie
M2018-8 Groene stroom: De provincie Drenthe geeft het goede voorbeeld.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van25 april2018 is bovengenoemde motie
aangenomen. Wij delen uw mening dat wij als provincie het goede voorbeeld moeten
geven op het gebied van duurzame energie. Met deze brief geven wij aan hoe wij dat
doen en hoe wij de motie willen betrekken bij de inkoop van duurzame energie door
de provincie Drenthe de komende periode.

ln de overwegingen bij de motie is aangegeven dat het contract voor energie-inkoop
van de provincie Drenthe op 31 december 2018 kan worden beëindigd. Dit is onjuist.
Weliswaar was dat de formele einddatum, maar in onze brief van 24 januari 2018,
kenmerk, 413.512017003390, hebben wij aangegeven dat inmiddels was besloten om

samen met het huidige collectief (vijf Drentse gemeenten en de Veiligheidsregio
Drenthe) het gas in 2018 opnieuw aan te besteden en voor de elektriciteit gebruik te
maken van de twee optiejaren bijde huidige energieleverancier De Vrije Energie Pro-
ducent.

Bij de aanbesteding van gas, welke door het collectief is ingezet voor een periode van
zes jaren, is door ons aangegeven dit voor een periode van twee jaren te doen, met
2 x 2 optiejaren, zodat dit contract eventueel per 31 december 2O2O opzegbaar is. Dit
is ook de einddatum voor het elektriciteitscontract.

ln de periode 2O18-2O20 maken wij reeds gebruik van Drents geproduceerde Garan-
ties van Oorsprong (GVO's) in biomassa. De certificaten van deze Drentse GVO's
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worden geborgd door Vertogas en Certiq en zijn afkomstig van een Drentse productie-

locatie. Met de aankoop van deze GVO's ondersteunen wijdus ook nu al de productie

en uitbreiding van duurzame energie in Drenthe. Binnen de aanbesteding van de
duizend Groningse en Drentse laadpalen wordt groene energie direct van lokale aan-
biede(s) gevraagd.

De verlenging van het elektriciteitscontract en verkorte termijn van het nieuwe gas-

contract geeft ons de mogelijkheid om de komende periode op zorgvuldige wijze onze
energie aan te besteden voor de periode na2O2O. Ook zullen wij, zoals de motie
vraagt, onderzoeken of wij samen met Drentse gemeenten lokale energiecorporaties
meer kunnen betrekken bijonze inkoop van energie en kans te bieden om in te
schrijven op onze Europese aanbestedingen. Daarbij merken wijwel op dat het doen
van Europese aanbestedingen aan strenge wetten en regels is gebonden. Het toe-
schrijven naar en betrekken van bepaalde leverancier(s) (en daarmee mogelijk uit-
sluiten van andere leverancier(s)) is niet toegestaan. Ook wanneer wij als provincie

Drenthe gaan aanbesteden afzonderlijk van het collectief, betekent dit dat wij alsnog
Europees moeten aanbesteden.

Kortom, met inachtneming van de vorenstaande aandachtspunten, zien wij uw motie
als ondersteuning van ons beleid om als provincie het goede voorbeeld te geven en
gaan wij vol energie aan de slag om Drenthe verder te verduurzamen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter
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