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Collegebesluit 

1. het contract met Gazprom voort te zetten , initieel tot 1 januari 2023, indien mogelijk tot 1 
januari 2024 en daarna over te gaan op zelflevering van gas door OVEF;

Toelichting/achtergrond 

In de ALV Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) is vrijdag 16-09-2022 
besloten het contract met Gazprom (huidige naam is SEFE Energy) voort zetten, initieel tot  
1 januari 2023 en indien mogelijk tot 1 januari 2024 en daarna over te gaan op zelflevering van gas 
door OVEF. Dit heeft u al kunnen lezen in de dagbladen. 
 
Het beslispunt was: 
a. Wanneer door de minister van Klimaat en Energie aan OVEF ontheffing wordt verleend van het 
vijfde sanctiepakket het contract met Gazprom voortzetten.  
of: 
b.  Per 10 oktober 2022 het contract met Gazprom ontbinden en overgaan op zelflevering van gas 
door OVEF.  
 
In het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie is vastgesteld dat aanbestedende diensten per 10 
oktober 2022 geen contract meer mogen hebben met een Russisch bedrijf.  
 
OVEF heeft in Greenchoice een partner gevonden die wil ondersteunen in een aantal 
specialistische werkzaamheden ten aanzien van het inkopen van gas. OVEF wordt de leverancier, 
Greenchoice ondersteunt hierin. 
Gazprom heeft vanaf bekendmaking van het sanctiepakket op het standpunt gestaan dat zij daar, 
om verschillende redenen, niet onder valt. Wanneer een rechter dat standpunt volgt, zou dit 
betekenen dat OVEF twee contracten zou hebben met de bijbehorende verplichtingen. Daarom is 
met Greenchoice overeengekomen dat de overeenkomst kan worden opgeschort indien het 
contract met Gazprom wordt gecontinueerd.  
 
Enkele weken geleden is bij het ministerie voor Klimaat en Energie een ontheffing aangevraagd 
van het vijfde sanctiepakket. 
 
Dinsdag 6 september jl. heeft de Minister voor Klimaat en Energie een brief naar de Tweede 
Kamer gestuurd waarin is aangekondigd dat aanbestedende diensten die daartoe een verzoek 
indienen, ontheffing wordt verleend van het vijfde sanctiepakket.  
OVEF heeft vervolgens contact opgenomen met het Ministerie welke mondeling heeft bevestigd 
dat de Friese overheden de ontheffing (initieel tot 1 januari 2023) zullen ontvangen. OVEF is nog 
in afwachting van de schriftelijke bevestiging.  



 

Gazprom (het huidige SEFE Energy) gaat er zelf vanuit dat zij vóór 1 januari 2023 hun aandelen 
overdragen waardoor zij niet meer in Russisch eigendom zijn en daarmee in ieder geval niet meer 
onder het sanctiepakket vallen.  
 
Voor- en nadelen voortzetten Gazprom contract: 
- Voordelig ingekocht gas blijft behouden voor OVEF leden en kan door Gazprom niet met veel 
winst verkocht worden (voor 2022 is het volledig volume voor €50 per MWh ingekocht, voor 2023 is 
reeds de helft van het volume ingekocht voor €70 per MWh, de huidige marktprijs ligt rond de 
€200 per MWh en lag twee weken geleden rond de €350 per MWh); 
- Friese overheden blijven Russisch gas kopen (tegen de afgesloten contractprijs); 
- Er blijft een geldstroom van Friesland naar Rusland op gang, al zijn de revenuen voor Rusland 
substantieel lager dan wanneer het Gazprom-contract wordt ontbonden.  
 
De niet gekozen optie was per 10 oktober 2022 het contract met Gazprom te ontbinden en over te 
gaan op Zelflevering van gas door OVEF. 
 
Voor- en nadelen Zelflevering: 
- Geen gebruik meer van Russisch gas; 
- Geen geldstroom meer vanuit Friesland naar Rusland (wel valt de reeds ingenomen positie vrij 
en kan door Gazprom tegen de huidige (veel hogere) marktprijzen verkocht worden, wat ze dus 
forse winst oplevert); 
- OVEF koopt Noors gas in voor haar leden (tegen marktprijzen); 
- Stap voor stap over op Fries duurzaam opgewekt gas (uit vergisters); 
- (veel) Hogere kosten voor 2022 en 2023 door gestegen gasprijzen (totaal rond de €9 miljoen 
voor alle OVEF leden samen). 

 

Bijlage(n) 
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