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Beantwoorden vragen Gazprom 3384991  22 maart 2022 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

In uw brief van 24 februari 2022 stelt u vragen naar aanleiding van een artikel van Follow the 
Money over het contract dat gemeente Hengelo heeft met Gazprom. In deze brief geven wij 

antwoord op uw vragen. 
  

1. Klopt dit bericht en zo ja, wat behelst het contract en waarom is voor Gazprom gekozen? 
Het klopt dat gemeente Hengelo een gascontract heeft gesloten met Gazprom. De Twentse 

gemeenten en een aantal partners hebben in 2019 een Europese aanbesteding uitgezet voor de 
inkoop van aardgas. De uitvraag is op basis van bestek, vooraf bepaalde eisen en wensen van de 

samenwerkende Twentse gemeenten in de markt gezet. Gazprom heeft hierop in geschreven en 
kwam als beste partij naar voren. Gazprom voldeed als Nederlandse energieleverancier aan alle 

gestelde eisen, daarom moest de opdracht aan hen gegund worden. Het contract is ingegaan op 1 
januari 2020 en loopt voor gemeente Hengelo tot 1 januari 2025.  

 
2. Is Hengelo afhankelijk van Russisch gas? 

Ja. Ongeacht van de leverancier komt ongeveer 15 tot 20% van het aardgas in Nederland uit 
Rusland. In Europees verband is dat zelfs 40%. 

 
3. Wat is het effect van de invasie van Rusland in Oekraïne op de leverzekerheid en op de 

prijs van  gas? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de gemeente als organisatie en voor onze 
inwoners? 

De huidige aantasting van de internationale rechtsorde in Oekraïne door Rusland heeft grote 
gevolgen voor de aardgasmarkt. Vanwege de afhankelijkheid van het Russische aardgas in 

Nederland en de overige Europese lidstaten is de aardgaslevering buiten de sancties tegen Rusland 
gelaten om de leveringszekerheid niet in gevaar te brengen. Wel heeft de Russische invasie ertoe 

geleid dat de aardgasprijzen door het dak gaan. Voor de gemeente heeft dat nu nog geen directe 
gevolgen omdat de prijzen voor het aardgas tot 2023 zijn vast gezet en tot 2025 voor 60% 

vastgezet. Voor inwoners met een energiecontract zijn de prijzen tot het einde van het contract 
gegarandeerd. Inwoners met een variabel contract of die hun contract moeten verlengen worden 

geconfronteerd met torenhoge energieprijzen.     
 

4. Spekken we hiermee de Russische staatskas direct of indirect? En deelt u onze opvatting 
dat dit nu, gezien de invasie van Oekraïne, zeer ongewenst zou zijn? 

De Twentse gemeenten hebben een contract met Gazprom Nederland, dit is een dochter van  
Gazprom Engeland. De inkomsten gaan niet direct naar Rusland. Aangezien de oorsprong van 

Gazprom in Rusland ligt komen deze inkomsten indirect wel ten gunste van Rusland. Tevens 
komen de inkomsten van het  aardgas  uit Rusland direct ten gunste van de staatskas van Rusland, 

ongeacht de leverancier. Wij vinden deze ontwikkelingen ook ongewenst.   
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5. Hoe kunnen we zo snel mogelijk af van het Russisch gas? 
De Twentse werkgroep energie-inkoop heeft samen met een aantal experts, waaronder juristen 

van de VNG, de aardgascontracten met Gazprom tegen het licht gehouden. Zij komen tot de 
conclusie dat deze kunnen worden ontbonden maar op grond van de contractvoorwaarden zal daar 

naar verwachting wel een schadevergoeding voor in rekening moeten worden gebracht. Tevens 
komen de volumes die de gemeenten al tegen een laag tarief heeft vastgezet vrij op de markt en 

deze kunnen dan tegen de huidige hoge aardgasprijzen verkocht worden. Hierdoor wordt de 
Russische staatskas extra bevoordeeld. Het college vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en heeft 

besloten om de contracten tot 1-1-2025 door te laten lopen.  
Wel heeft het college in januari 2022 besloten om mee te doen aan een nieuwe Europese 

aanbesteding voor een nieuwe aardgas leverancier. Om minder afhankelijk te zijn van het 
Russische aardgas maken we tevens gebruik van de mogelijkheid om het aardgasverbruik te 

verduurzamen via Twence doormiddel van een garantie van oorsprong (GVO) uit de regio. 
Daarnaast gaan we inzetten om het aardgasverbruik terug te dringen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


