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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording vragen Regionale 
inkoop energie 

2452868  12 november 2019 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 29 oktober heeft u ons vragen gesteld inzake regionale inkoop energie. Hieronder vindt u onze 

antwoorden. 
 

Vraag 1. Waarom heeft het college niet gekozen om een reguliere aanbesteding te volgen zodat 
marktpartijen mee kunnen doen? 
 

Antwoord. De redenen waarom het college voor de gevolgde procedure heeft gekozen staan 
vermeld de raadsbrief namelijk: 

 

“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.” 
 

Vraag 2. Waarom heeft het college er in dit geval niet voor gekozen om eerst de raad te 
consulteren, zodat de raad kan worden meegenomen in de afwegingen die het college heeft 

gemaakt? Bijvoorbeeld door aan het presidium te vragen om deze aanbesteding met de raad in een 
consulterende Politieke markt te bespreken? 

 
Formeel is dit een bevoegdheid van het college. Daarnaast is het college van mening dat er 

gehandeld is in lijn met het onderstaande  raadsbesluit dd. 18 april 2017. 
 

“2108061 - Aandeelhoudersstrategie Twence en toetreding Stadt Münster  
In te stemmen met de volgende zienswijze inzake het toekomstig aandeelhouderschap van Twence 

ten behoeve van de besluitvorming hierover in de Algemene vergadering van aandeelhouders van 
20 april a.s.: • te kiezen voor scenario 3 'Duurzaamheidsbevorderaar met Münster' “ 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2452868  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


