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Geachte leden van de raad,

Tegelijkertijd hebben de regiogemeenten op 21 juni 2022 een nieuw contract voor de levering 
van aardgas gesloten met Greenchoice B.V., welke ingaat op 1 oktober 2022. Greenchoice 
B.V. zal in ieder geval voor het restant van 2022 en 2023 aardgas leveren.

In eerdere correspondentie bent u geïnformeerd over respectievelijk de contracten die de 
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek als collectief hebben gesloten voor de levering van 
aardgas door Gazprom Energy NL en de gezamenlijke uitwerking van het proces tot de 
ontbinding van de contracten en het opnieuw aanbesteden van de gascontracten voor 10 
oktober 2022. Dit laatste komt voort uit het 5e Europese sanctiepakket (Verordening (EU) nr. 
833/2014) tegen Rusland van 8 april 2022.
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Op 21 juni 2022 hebben de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek gezamenlijk de contracten 
met Gazprom Energy NL opgezegd. Het contract wordt per 1 oktober 2022 beëindigd, in 
navolging van de bovengenoemde Europese Verordening (Verordening (EU) nr. 833/2014). 
Dit is schriftelijk kenbaar gemaakt aan Gazprom Energy NL.

De financiële impact voor de gemeenten en Regio kan pas na de zomer vastgesteld worden. 
Dit heeft onder andere te maken met de ingangsdatum van het contract en de vastlegging van 
definitieve gasprijzen tot die tijd. Dit laatste vindt plaats tussen het moment van ondertekening 
en ingangsdatum van de contracten, op het binnen die periode meest gunstige moment. 
Bovendien kent de energiemarkt op dit moment veel fluctuatie in prijzen, waardoor een 
inschatting van de kosten erg lastig te maken is. De exacte bedragen zijn pas na de zomer te 
bepalen. Wel kan gesteld worden dat het aanbod van Greenchoice B.V. marktconform is en 
voldoet aan de gestelde eisen van het collectief. Dat betekent onder andere dat de levering 
plaats vindt op basis van de eerder gestelde hoge duurzaamheidseisen. Hiertoe is Hellamans 
Consultancy BV. een adviesbureau met expertise op de energiemarkt, geraadpleegd.

Via deze brief informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de 
gascontracten van de regiogemeenten met Gazprom Energy NL.

Nummer: X. 
ï>.



Hoogachtend,
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Met deze stappen voldoen de regiogemeenten vanaf dit moment aan het Europese 
sanctiepakket en zijn verzekerd van de levering van aardgas voor 2022 en 2023. De 
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek behoren tot de eerste gemeenten van Nederland die 
op basis van het Europese sanctiepakket over zijn gegaan tot ontbinding van de 
leveringscontracten met Gazprom Energy NL.
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