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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het ontbinden van de contracten met gasleverancier 
Gazprom. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om: 
1. De contracten voor levering van aardgas via Gazprom te ontbinden, als gevolg van het 5e Europese 

sanctiepakket tegen Rusland. 

2. Deel te nemen aan een aanbesteding voor levering van aardgas vanaf 10 oktober 2022 t/m 2024 met 

geschatte meerkosten van € 22.000 als gevolg van het ontbinden van de huidige overeenkomst en 

onzekere huidige markt. 

3. Separaat groen gas certificaten (GVO's) in te kopen. Met als gevolg een additionele kostenpost van € 

5.000 tot eind 2024. 

4. De financiële consequenties meenemen in de eerstvolgende P&C-documenten. 

 
Toelichting 
Door het ontbinden van de overeenkomsten met het aan Rusland gelieerde gasleveranciersbedrijf Gazprom 
wordt de financiële stroom naar dit bedrijf stopgezet. Het doel is om indirecte financiering van de oorlog in 
Oekraïne te beperken. 
Door groen gas certificaten in te kopen voor het gas verbruik wordt voorkomen dat er CO2 uitgestoten wordt 
voor dit deel. Hiermee draagt de gemeente Tubbergen bij aan het volledig duurzaam zijn van de 
energievoorziening in 2050. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 

 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


