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Weert, 25 januari 2022  

  

  

Onderwerp : Lokale duurzame elektriciteit voor gemeentelijke aansluitingen 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 

  

  

Beste heer van Dooren, 

 
U heeft vragen gesteld over “Lokale duurzame elektriciteit voor gemeentelijke 
aansluitingen/Energiecontract”. Hierbij ontvangt u de antwoorden.  
 
 
Vraag 1. Wat is de looptijd van het afnamecontract?  
 
Antwoord: Dit is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal dit voor 3 zijn, met ingang van 
2023. 
 
Vraag 2. Hoeveel geld is hier jaarlijks mee gemoeid?  
 
Antwoord: Dit is nog niet duidelijk. Het variabele leveringsdeel is voor 95% afhankelijk 
van het inkoopmoment. Aan de leverancier wordt een opslag betaald (overige 5%). 
Aanvullend moet energiebelasting worden afgedragen.  
 
Vraag 3: Is er sprake van een aanbestedingsplicht?  
 
Antwoord: Gemeente Weert maakt gebruik van de juridisch getoetste 
uitzonderingsmogelijkheid. 
 
Vraag 4. Wat is het prijsverschil per kWh ten opzicht van het huidige contract?  
 
Antwoord: Dit is nog niet in te schatten omdat zowel de leveranciersopslag nog niet 
bekend is en nog geen volumes zijn ingekocht op de energiebeurs waar de Weertse 
energie wordt verhandeld. 
 
Vraag 5. Is de prijs van de duurzaam opgewekte elektriciteit dezelfde als van niet 
duurzaam opgewekte elektriciteit?  



 
Antwoord: Deze zal overeenkomen. Mogelijk is de duurzaam opgewekte energie iets 
duurder maar bij de grijze of deels grijs/groene opgewekte energie moet de toeslag voor 
de groencertificaten (vergroening), meegeteld worden.  
 
Vraag 6. Zijn er bindende prijsafspraken (vaste prijs/variabele prijs) gemaakt met OM 
Nieuwe Energie. Of loopt de gemeente een risico?  
 
Antwoord: De opslag (servicekosten) van de leverancier ligt vast, de marktprijs wordt 
bepaald door het inkoopmoment. Gemeente Weert koopt de door WeertEnergie 
geproduceerde energie in op de dag markt. Door de vele inkoopmomenten wordt het 
risico gespreid. Om nieuwe energie is een coöperatieve leverancier en heeft geen 
winstoogmerk.  
 
Vraag 7. Wat is de rol van Weert Energie bij deze overeenkomst. Uitsluitend leverancier 
aan OM Nieuwe Energie?  
 
Antwoord: WeertEnergie is producent en levert aan Om nieuwe energie. Gemeente Weert 
koopt via Om nieuwe energie de Weertse energie in. 
 
Vraag 8. Zijn er afspraken gemaakt met OM Nieuwe Energie ten aanzien van 
leveringszekerheid?  
 
Antwoord: Zodra het leveringscontract is ondertekend heeft Om nieuwe energie de 
verplichting om te leveren. WeertEnergie heeft met de nieuw te realiseren windmolens 
voldoende capaciteit om te leveren. Om nieuwe energie heeft daarnaast nog meerdere 
leveranciers in hun portefeuille. Gemeente Weert wordt binnen het leveringscontract 
gekoppeld aan WeertEnergie. 
 
Vraag 9. Is het afnamecontract opzegbaar?  
 
Antwoord: Nee, het contract moet uitgediend worden, tenzij de leverancier in gebreke is. 
Dan kan het contract vroegtijdig beëindigd worden. 
 
Vraag 10. Heeft de gemeente nog met andere partijen contact gehad over een 
afnamecontract alvorens de keuze is gemaakt voor OM Nieuwe Energie?  
 
Antwoord: Nee Gemeente Weert wil de lokale opwek binnen de gemeente stimuleren 
(ambitie energiebeleid) en zelf het goede voorbeeld geven en heeft bewust gekozen voor 
de leverancier van WeertEnergie. 
  
Vraag 11. Uit welke bronnen is de duurzame elektriciteit die OM Nieuwe Energie levert 
afkomstig?  
 
Antwoord: Zonne- en/of windenergie afkomstig van Weert.  
 
Vraag 12. De gemeente koopt Gold Standard CO2 certificaten in om de CO2 uitstoot van 
het aardgas te compenseren. Welk bedrag is hier in totaal mee gemoeid en uit welk 
budget wordt dit betaald?  
 
Antwoord: De leverancier die de Europese aanbesteding gaat winnen levert aanvullend 
de CO2-certificaten. De kosten van deze certificaten worden bepaald door vraag en 
aanbod. Ook deze kosten zijn nog niet exact bekend. De certificaten worden opgeteld bij 
de leveringsprijs en worden bekostigd vanuit de energie-exploitatie. 
 



Vraag 13. Duurzame energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Als er sprake is 
van het compenseren van CO2 uitstoot van aardgas is er toch geen sprake van 
duurzame elektriciteit zoals in het persbericht van 29 december 2021 gemeld?  
 
Antwoord: De CO2 certificaten hebben enkel betrekking op het vergroenen van aardgas. 
Dit staat los van elektriciteit. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Anouk Cramers 
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


