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Geachte heer. mevrouw. 
Inleiding 
Middels deze briefinforineren ue uw raad over het besluit van het college inzake de 
collectieve Inkoop van Elektriciteit en Gas. 

De reden om de aanbesteding voor de inkoop van energie op te starten ligt in het feit 
dat de huidige overeenkomsten voor de levering atlopen per 31 december 2018. 
De gemeente (ironingen is. al sinds 15 jaar initiatiefnemer \an het collectief 
"Groninger Ciemeenten en Pro\ ineie Groningen". Het collectief koopt gezamenlijk 
energie in. E-len nieuwe aanbesteding staat voor de deur. We streven er naar om zoveel 
mogelijk Groningse gemeenten te betrekken bij deze aanbesteding. Dit om optimaal 
gebruik te maken van het grote \olume en het daarmee gepaard gaande 
aanbestedingsvoordeel. We worden door de deelnemende (ironingse gemeenten en de 
Provincie Groningen ondersteund in onze ambitie. Om dit mogelijk wordt er door de 
provincie Groningen ondersteund op zowel politiek als ambtelijk niveau. 

Voor zowel de levering van elektriciteit en aardgas liggen de contractwaardes van 
circa € 6 miljoen (ver) boven de europese aanbestedingsgrens. Jaarlijks verbruiken we 
als gemeente circa 33.6 miljoen kwh en 3.7 miljoen m3 gas. Allereerst moeten we 
besparen op verbruik. Daar is de Gresco voor opgericht. Energie niet gebruiken is 
uiteindelijk de beste besparing en bijdrage aan het milieu. Wat we dan nog wél 
gebruiken moei duurzaam zijn. Een duurzamer alternatief vinden we door aan te 
sluiten bij het "Gronings Bod", het afnemen van regionaal geproduceerde energie. 
Geheel in lijn met het beleidsuitgangspunt dat Groningen in 2035 energieneutraal 
moet zijn. 
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Een andere reden is het onderzoek over inkoop van elektriciteit dat Greenpeace in 
2016 heeft gepresenteerd. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente Groningen "licht" 
groen is, omdat deze inkoop via waterkracht groencertificaten verloopt. Omdat de 
gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor haar inwoners, bezoekers en ommelanden 
willen we inzetten op een duurzamer alternatief om van "licht groen" naar "donker 
groen" te kleuren. 

Elektriciteit 
Voor elektriciteit vragen we dat de leveranciers regionaal additionele (nieuwe) 
installaties op te zetten binnen vijfjaar na ingangsdatum van de overeenkomst. De 
gevraagde investering in nieuwe duurzame opwekinstallaties maakt dat we, ten 
aanzien van elektriciteit, voor een langere looptijd (vijfjaar + tien optiejaren) een 
overeenkomst met partijen willen aangaan. Elektriciteit is vanaf de startdatum (1 
januari 2019) minimaal 100% groen en komt uit Nederlandse bronnen. 
Na vijf jaar moet dit 100% van de verbruikte elektriciteit komen uit nieuwe regionale 
opwekinstallaties. Regionaal definiëren we als de provinciegrenzen en windstroom die 
aanlandt bij de Eemshaven. 

Voor elektriciteit willen we lokale spelers tegemoet komen door een apart perceel te 
reserveren waarin we een klein deel (tussen de 10 en 15%) van het 
elektriciteitsvolume alloceren om hen een grotere succeskans te geven. 

Gas 
Voor gas gaan we een overeenkomst aan voor maximaal vijfjaar. De looptijd is korter 
omdat deze markt in beweging is en zal gaan veranderen. 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst willen we het aandeel groen gas jaarlijks 
verhogen met 3%. Na vijfjaar bereiken we dan een vergroening van ons gasverbruik 
van 15%. Door een beperkte beschikbaarheid van groen gas is een hogere ambitie nog 
niet realiseerbaar. 

Financiering 
De financiering van de meerkosten ten opzichte van de huidige wijze van inkoop 
kunnen worden gedekt uit het energiebudget. In de uitvraag wordt een plafondbedrag 
gesteld aan de meerkosten. Meerkosten worden pas betaald als er daadwerkelijk 
additioneel lokaal wordt opgewekt. 

Wat levert het op 
Door bundeling van de volumes wordt het collectief aantrekkelijker voor marktpartijen 
dan dat de deelnemers afzonderlijk aanbesteden. Door separaat een apart perceel voor 
regionale spelers te alloceren voldoen we aan de wens om regionale energiebedrijven 
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een kans te geven. We maken stappen naar energieneutraal 2035 en leveren een 
bijdrage aan het Gronings Bod. Door groen gas af te nemen willen we de (regionale) 
productie stimuleren en het aardgas verbruik verminderen. 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


