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Geachte heer, mevrouw, ) 

Hierbij sturen wij u de beantwoording van de vragen naar aanleiding motie 3 
"Centrale inkoop dutirzame energie" raad 14 november 2012. 

U verzoekt ons te onderzoeken welke financiele voordelen te behalen zijn met 
een volledig gecentraliseerde inlcoop van energie voor gemeentelijke 
gebouwen. Of er (financiele) nadelen kleven aan de inkoop van energie 
afkomstig uit duurzame energiebronnen. En welke kansen de inkoop van 
duurzame energie bij lokale not-for-profit-instellingen biedt voor 
betrokkenheid van burgers en instellingen bij lokaal duurzaamheidsbeleid en 
welke mogelijke belemmeringen er zijn. 

De inkoop van energie voor gemeentelijke gebouwen is volledig 
gecentraliseerd. Er bestaat een uitzondering voor Kardinge, omdat deze 
locatie voor de elektriciteit en warmte nu nog gebruik maakt van een 
zogenaamde WKK (warmte krachtlcoppeling). Deze zal vervangen worden 
door een milieuvriendelijke bio-massa centrale. Hiervoor is een specialistisch 
contract opgesteld. Met de inkoop van energie bestaat een 
samenwerkingsverband met omliggende gemeenten en de Provincie 
Groningen. Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de aanbesteding. 
De participerende partijen maken gebmik van de gunstige voorwaarden en 
betalen als tegenprestatie een representatief deel van de totale 
aanbestedingskosten. 

De energieprijs kent fluctuaties. Deze fluctuaties zijn gebaseerd op de prijzen 
van grondstoffen, zoals olie, kolen en aardgas, maar ook op bijvoorbeeld de 
dollar-euro koers en de kosten voor C02 certificaten. Het inkoopcontract kent 
verschillende mechanismen waarmee op strategische momenten in het 
voordeel van gemeente Groningen kan worden ingespeeld op 
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prijsschommelingen. De aanbestedingsronde over de jaren 2010-2014 heeft 
een stmctureel voordeel van circa 500.000 euro opgeleverd, mede door de 
centrale inkoop en de aanleg van slimme meters, waardoor een accuraat in 
inzicht in verbmik is ontstaan. 

De vraagstelling is of burgers en instellingen meer betrokken worden bij het 
lokale duurzaamheidsbeleid als de gemeente Groningen haar energie inkoopt 
bij lokale not-for-profit instellingen. In de beantwoording hebben we het over 
elektriciteit, omdat er lokaal geen initiatieven betreffende levering van 
aardgas zijn. Wij zijn van mening dat er zeker van een positief signaal sprake 
zou zijn als we bij lokale partijen onze elektriciteitsbehoefte kwijt kunnen. 
Maar door de Europese wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden 
kunnen we geen voorrang verlenen aan lokale initiatieven. De Europese 
regelgeving schrijft voor dat er - bij contracten met de omvang zoals 
benoemd energiecontract - een vrij toegankelijke procedure gevolgd dient te 
worden. In deze procedure mogen geen beperkingen gesteld mogen worden 
aan regio waar de te contracteren partij gevestigd is. Een doelmatig aspect 
van de van de inkoop van energie is, naast kosten, het beperken van de 
administratieve lasten voor de inteme organisatie. In de voorgaande jaren is 
de factuurverwerking en -controle verregaand geautomatiseerd. Deze 
automatisering vraagt een specifieke eenduidige aanlevering van de facturen 
door de energieleveranciers. 

De elektriciteit van gemeente Groningen is 100% duurzaam. De meerkosten 
voor duurzame elektriciteit bedragen voor de gemeente ca. 15 duizend euro 
perjaar. Naast de meerkosten zijn er geen nadelen verbonden aan duurzame 
energie. Voor gas zijn er in de praktijk nog geen duurzame varianten 
beschikbaar. We houden deze ontwikkelingen, waaronder groen gas 
nauwlettend in de gaten en zullen hierop inspelen, zodra hier mogelijkheden 
ontstaan. 

In de verwachting u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drgfKOTtMaarten) Ruys 


