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Underwerp 
Energie inkoop vanaf 2024 
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
Onze keuze om in OVEF verband vanaf 2024 energie in te kopen via het 
zelfleveringsmodel. 
 

 
Koarte gearfetting 
Vanaf 2024 gaan wij (zoveel mogelijk) lokaal geproduceerde groene energie afnemen binnen de 
beschikbare budgetten. Dit biedt ons een prachtige kans om ons energieverbruik écht te 
verduurzamen en lokale initiatieven te ondersteunen.  
 
Ynlieding 
Op 25 juni 2021 is de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Openbare Verlichting & 
Energie Fryslân U.A. (OVEF) in Sneek bijeen geweest. Belangrijkste punt op de agenda was de 
inkoopstrategie energie. Unaniem is door de leden gekozen voor het zgn. ‘zelfleveringsmodel’. In 
de Kadernota hebben wij deze ontwikkeling al even geschetst. In de bijgevoegde memo licht 
directeur mw. Isolde den Haring het besluit toe. Deze memo sturen wij u bij dezen ter 
kennisname toe. Daarnaast geven wij u hierbij nog een korte, aanvullende, toelichting. 
 
Lokaal geproduceerde groene stroom 
Ons huidige contract voor de inkoop van energie, dat namens de gemeenten door de OVEF wordt 
verzorgd, loopt af op 1 januari 2024. Eigenlijk al eerder, maar er kan tot 1 januari 2024 verlengd 
worden. Op dit moment nemen we grijze stroom af (Russische kerncentrales) die we achteraf via 
zgn. Garantie Van Oorsprong certificaten (GVO) ‘vergroenen’. Dat is natuurlijk geen ideale 
situatie: je zou als overheid het liefst gewoon ‘echte’ groene energie inkopen en gebruiken.  De 
afgelopen periode is daarom onderzocht of en zo ja hoe dat mogelijk is. Het antwoord is dat dit 
kan door gebruik te maken van het zgn. zelfleveringsmodel: we kopen dan zoveel mogelijk lokaal 
geproduceerde groene stroom in. Daarmee ondersteunen we dus actief de lokale 
energiecoöperaties én hebben we (zoveel mogelijk) echte groene stroom. 
 
Bedrijfszekerheid 
In een tweetal webinars is dit model nader toegelicht aan de hand van de praktijk in de 
Achterhoek, waar de AGEM, een samenwerkingsverband van acht Achterhoekse gemeenten, 
inmiddels al drie jaar een dergelijke inkoopstrategie voert. Het is dus geen experiment wat wij 
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met het zelfleveringsmodel aangaan; in de praktijk heeft het model zich al bewezen. We hoeven 
dus niet te vrezen voor plotseling uitvallende straatlantaarns of pompgemalen die niet aanslaan.   
 
Financiën 
Naast het stimuleren van lokale initiatieven en duidelijkheid over de werking en bedrijfszekerheid 
van het zelflevermodel, zijn natuurlijk ook de financiële aspecten van belang. In de Kadernota is 
aangegeven dat de kosten mogelijk iets hoger komen te liggen, maar inmiddels is duidelijk dat 
e.e.a. waarschijnlijk budgetneutraal kan verlopen. Mocht gaandeweg het proces blijken dat er 
tóch nog wat financiële addertjes onder het gras zitten, dan komt de OVEF terug bij de leden. 
Eventueel kan dan alsnog gekozen worden voor een ‘normale’ Europese aanbesteding. Dat traject 
kost een paar maanden, dus die ruimte zit wel in het tijdstraject.  
 
Histoarje 
De OVEF koopt middels een inkoopcollectief gas en elektriciteit voor haar leden, waaronder de 
gemeente Tytsjerksteradiel, in. Tot nu toe gebeurt dit via Europese aanbestedingen. De inkoop 
van energie is een bevoegdheid van het college binnen de door de raad gestelde financiële 
kaders.  
 
Kearnboadskip 
Wij willen de raad informeren over een gewijzigde inkoopstrategie die leidt tot de rechtstreekse 
inkoop van groene energie uit lokale bronnen. 
 
Konsekwinsjes 
Door rechtstreeks groene energie in te kopen, voorkomen wij dat er voor onze bedrijfsvoering 
grijze energie geproduceerd moet worden. Voor wat betreft de bedrijfszekerheid en de financiën 
zijn er geen voorzienbare consequenties voor de gemeente.   
 
Kommunikaasje 
De communicatie rond het traject verloopt verder via de OVEF.  
 
Ferfolchtrajekt 
De raad zal door ons van de voortgang op de hoogte gehouden worden. 
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