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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het beëindigen van de overeenkomst met SEFE 
Energy (Gazprom) voor levering van aardgas. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten deze overeenkomst te beëindigen per 1 januari 2023. 
 
Toelichting 
Hieronder informeren wij u over de laatste ontwikkelingen omtrent de inkoop van aardgas: 

 Op 20 september heeft de gemeente Wierden namens de samenwerkende Twentse gemeenten bij de 

minister voor Klimaat en Energie ontheffing aan van het verbod om na 10 oktober aardgas te blijven 

afnemen van SEFE Energy Ltd. Die ontheffing werd op 27 september jl. verleend door de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland tot 1 januari 2023; 

 Met Vattenfall kwamen we overeen dat de levering van aardgas ingaat per 1 januari 2023 tegen de 

eerder met hen overeengekomen voorwaarden; 

 SEFE Energy Ltd. blijft de Twentse gemeenten tot 1 januari 2023 aardgas leveren, tegen de eerder 

afgesproken voorwaarden en tarieven; 

 Het Duitse moederbedrijf SEFE Energy GmbH is op 14 november 2022 door de Duitse staat 

overgenomen, waardoor de dochter SEFE Energy Ltd. niet meer langer onder het 5e sanctiepakket 

valt. Daarmee is het beëindigen van de contracten niet meer rechtmatig; 

 Er heeft op 18 november een overleg plaatsgevonden met het ministerie van EZK, de bestuurlijk 

trekker Jaimi van Essen en de ambtelijke werkgroep van de samenwerkende Twentse gemeenten 

(DSTG). Daarin is de casus van DSTG en de ontstane situatie geschetst. Het ministerie heeft een 

sterke aanbeveling gedaan om de contracten met SEFE Energy wel op te zeggen, mede omdat er 

sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen bij Vattenfall. Daarenboven zijn er vier deelnemers aan 

de aanbesteding die op 1 januari a.s. geen contract meer hebben met een gasleverancier. Verder is er 

een toezegging gedaan dat de Twentse gemeenten met contracten tot 1 januari 2025 worden 

gecompenseerd. De compensatie wordt in de voorjaarsnota van 2023 opgenomen, na aanleveren van 

de meerkosten door DSTG. 

 
 

 



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. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


