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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 1 oktober 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Inkopen van energie, lokaal duurzaam opgewekt. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
De samenwerking met de overige Twentse gemeenten met betrekking tot de inkoop van energie te 
continueren. In dit geval lokaal duurzaam opgewekt door Twence (AVI Twente). 
 
Toelichting 
In Twente werken we op verschillende beleidsterreinen samen. Vanaf 2005 is dat ook het geval bij de inkoop 
van energie. Door samenwerking bundelen we onze kennis en kunde en staan we sterker op de inkoopmarkt 
en kunnen de inkoopkosten laag worden gehouden. Ook op het terrein van energie en klimaat hebben de 
Twentse gemeenten de handen ineen geslagen. Als uitvloeisel van het -in voorbereiding zijnde- 
Klimaatakkoord wordt er op dit moment gewerkt aan een energiestrategie voor Twente (hierna: RES Twente). 
De RES Twente moet inzicht geven op de vraag waaruit de Twentse bijdrage aan de landelijke 
klimaatdoelstelling bestaat. 
 
In de periode november 2018 – april 2019 is onderzocht of het mogelijk en wenselijk is via de inkoop van 
energie op lokaal niveau bij te dragen aan de energietransitie. Die vraag is bevestigend beantwoord. 
Gemeenten kunnen als launching costumer* via de inkoop van energie de productie van lokaal opgewekte 
energie een impuls geven. In de regio Arnhem – Nijmegen wordt al op deze manier gewerkt. En die nieuwe 
aanpak blijkt ook economische kansen te bieden. Met de realisatie van energieprojecten zijn namelijk grote 
investeringen gemoeid. Daarvan kunnen lokale partijen profiteren. In de regio Arnhem Nijmegen is berekend 
dat daar 52 miljoen euro in de regio blijft die anders elders terecht zou zijn gekomen. Bij de inkoop van 
lokaal opgewekte energie kan bovendien worden bevorderd dat onze inwoners in financiële zin van de 
energietransitie profiteren, door samenwerking met lokale energiecoöperaties te vragen of door te eisen dat 
omwonenden anderszins financieel in het project kunnen participeren. Hiermee worden gunstige 
voorwaarden geschapen voor het ontstaan van acceptatie onder de bevolking voor de ontwikkeling van 
energieprojecten. 
 
Bij het sluiten van het energiecontract moet de Aanbestedingswet in acht worden genomen. Uit die wet volgt 
dat er een verplichting tot aanbesteding geldt, tenzij één van de wettelijke uitzonderingsgronden van 
toepassing is. Gebleken is dat gemeenten die aandeelhouder zijn van Twence Holding de levering van 
(additionele) opgewekte duurzame energie enkelvoudig onderhands kunnen gunnen aan AVI-Twente. 

 



 
Inbesteding van het energiecontract bij AVI-Twente biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van het 
doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Zo biedt inbesteding perspectief op kostenreductie en/of de 
uitkering van dividend, zijn er meer sturingsmogelijkheden op de contractspartner, is het inkoopproces korter 
en ontstaan er daardoor ook kostenvoordelen. 
 
AVI-Twente heeft aangegeven bereid en in staat te zijn onder de hiervoor aangegeven condities duurzame 
energie te leveren aan haar aandeelhouders. Over de nadere inhoud van het leveringscontract -met inbegrip 
van de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen en 
uitvoeringsvoorwaarden- dient nog overleg plaats te vinden met AVI-Twente. 
 
Verwacht wordt dat het energieleveringscontract met AVI-Twente in het najaar gesloten kan worden. 
 
*: Het begrip launching customer betekent zoveel als ‘eerste afnemer’. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten is het van levensbelang dat er een eerste afnemer is. Dat wekt vertrouwen en is van 
groot belang voor de verdere ontwikkeling, financiering en vervolgopdrachten. Om innovatie te bevorderen, 
kan ook de overheid deze rol vervullen. 
 
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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


