Geachte raadsleden,
Onderzoeksbureau SOMO heeft in opdracht van Greenpeace voor alle Nederlandse
gemeenten de stroomcontracten in kaart gebracht. Gemeenten worden daarin gerangschikt op
de duurzaamheid van de afgenomen stroom. Het energiecontract van gemeente Dalfsen is
verre van duurzaam. In 2007 is een Klimaatakkoord gesloten tussen de Rijksoverheid en de
Nederlandse gemeenten over duurzame stroominkoop. In deze brief informeren wij u over de
mogelijkheden om de stroominkoop van te vergroenen.
Consumenten in Nederland stappen massaal over naar groene stroomproducenten, maar de
gemeenten waarin zij wonen sluiten nog steeds contracten af met grote kolenboeren zoals
Eon. Op het eerste gezicht lijkt het stroomlandschap redelijk groen: slechts 24 van de 308
onderzochte gemeenten kopen grijze stroom in. Maar van de 284 gemeenten die stellen groen
in te kopen, doet meer dan de helft dit door middel van ‘groenwassen’ met Garanties van
Oorsprong (GVO’s). Grijze (kolen)stroom wordt ingekocht, maar de gemeente is officieel
‘groen’ door er groencertificaten bij te nemen. Kolenstroom is bijzonder slecht voor het
klimaat. Nederland heeft met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs beloofd om
alles op alles te zetten om klimaatverandering te beperken. Het is van het grootste belang dat
gemeenten hier hun steentje aan bijdragen.
Het stroomcontract van uw gemeente loopt af per 12/31/2018, een prima gelegenheid om te
kiezen voor duurzaam. Als gemeente kunt u kiezen voor echt groene stroom door in de
gunningcriteria (Nederlandse) windstroom op te nemen. Greenpeace heeft hiervoor een
handige checklist opgesteld. Het gehele SOMO rapport over de stroom in Nederlandse
gemeenten kunt u downloaden via greenpeace.nl/gemeentestroom.
Wij wensen u veel succes toe bij het kiezen van de volgende stroomleverancier voor Dalfsen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
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