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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
EX ARTIKEL 41 RVO

Datum: 9-6-2016

Aan de voorzitter van de raad.

Onderwerp: inkoopbeleid “groene” stroom

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met het onderzoek van Greenpeace naar de inkoop van groene stroom door
Nederlandse gemeenten? Zie:
http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2016/klimaat%20en%20energie/Rapport%20Kortslu
iting%20op%20de%20groene%20energiemarkt.pdf

2. Kan het college bevestigen dat Middelburg haar "groene" stroom inkoopt door stroom af te nemen
waar een Garantie van Oorsprong opgeplakt is van Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse
aardwarmte? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college zich bewust van het feit dat deze certificaten op grote schaal worden doorverkocht
aan energiebedrijven die met deze certificaten hun grijze stroom als groene stroom verkopen?

4. Is het college bewust van het feit dat certificaten van Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse
aardwarmte spotgoedkoop en waardeloos zijn, omdat zij niet zorgen voor een groei in de
productie van hernieuwbare energie in het land van oorsprong?

5. Is het college het met de SP-fractie eens, dat afgenomen "groene stroom" met deze
spotgoedkope en waardeloze certificaten niet als echte groene stroom kan worden beschouwd,
omdat hiermee onterecht nog steeds energie uit fossiele brandstoffen wordt verkocht aan
gemeenten en geen bijdrage wordt geleverd aan een groei in de productie van hernieuwbare
energie? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het met de SP-fractie eens dat de afspraken uit 2007, waarin gemeenten,
provincies en Rijk overeen kwamen om te streven naar 100 procent duurzaam inkopen in 2015,
betekenen dat echte groene stroom (met Garanties van Oorsprong uit landen en voor producten
waar een GVO ook daadwerkelijk zorgt voor meer hernieuwbare energie) wordt ingekocht? Zo
nee, waarom niet?

7. Is het college het met de fractie van de SP eens, dat Nederland nog steeds zeer slecht scoort als
het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie en dat gemeenten dit kunnen verbeteren
door in ieder geval voor duurzame energie te kiezen met Nederlandse GVO's? Zo nee, waarom
niet?

8. Is het college bereid om vóór 1 januari 2017, dan wel zoveel eerder als mogelijk, energie in te
kopen van hernieuwbare bronnen in Nederland met het bijbehorende GVO? Zo nee, waarom niet?



Toelichting:

Greenpeace heeft voor alle Nederlandse gemeenten op een rij gezet of er groene stroom wordt
gebruikt. Van alle 390 Nederlandse gemeenten hebben er 308 meegewerkt aan het onderzoek.
Daarvan gebruiken 108 gemeenten volgens Greenpeace daadwerkelijk groene energie, maar geen
van die groene gemeenten liggen in Zeeland.

Wanneer grijze stroom groen gemaakt wordt met volgens Greenpeace 'slechte' groencertificaten
(GVO’s), dat wil zeggen dat ze niet bijdragen aan de opwekking van meer groene energie, dan wordt
dat ook wel sjoemelstroom genoemd. Volgens Greenpeace maken in Zeeland de gemeenten
Middelburg, Vlissingen en Borsele gebruik van zulke sjoemelstroom.

Voor de beoordeling van de stroomafname door gemeenten heeft Greenpeace onder meer gekeken
naar het bedrijf dat de stroom levert. Volgens de milieuorganisatie nemen alle Zeeuwse gemeenten
nog steeds stroom uit kolen en gas af van een fossiele energieleverancier.

Namens de SP,

Inge Tupanwel-Adriaansen


