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Geachte heer Jetten, 
 
 
Graag breng ik u op de hoogte van het proces in Twente met betrekking tot het zoeken 
van een nieuwe aanbieder voor aardgas en het moeten opzeggen van onze 
gascontracten met Gazprom. In deze tijd, met aardgasprijzen die elk kwartier fluctueren, 
is dat geen sinecure.  
 
Op het moment van schrijven van deze brief staat de aanbestedende partij voor de 
Twentse gemeenten op het punt om een nieuw aanbod te accepteren met een uiterste 
gunningsdatum op vrijdag 2 september. De overeenkomst die wij moeten accepteren is 
het resultaat van een-op-een onderhandelingen met een enkele overblijvende 
gasleverancier nadat een aanbesteding geen geschikte inschrijvingen heeft opgeleverd. 
Akkoord geven op deze nieuwe overeenkomst houdt in dat we collectief miljoenen meer 
per jaar gaan betalen voor ons af te nemen CO2 gecompenseerde aardgas in Twente. 
Dat zijn extra kosten die we bereid moeten zijn om te betalen als het ervoor zorgt dat we 
Rusland niet van middelen voorzien in haar oorlog met Oekraïne.  
 
In het proces van oriëntatie, start aanbesteding tot gunning zijn er echter in toenemende 
mate vragen gekomen of Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., dat verder gaat onder 
de naam SEFE Marketing & Trading Retail Ltd., wel tot de gesanctioneerde Russische 
bedrijven behoort. Recent kwam Nieuwsuur met een uitgebreide reportage en mede 
daardoor stellen Tweede Kamerfracties op dit moment vragen over het moeten 
beëindigen van gascontracten door gemeenten. Aangezien uw departement de gestelde 
Kamervragen nog moet beantwoorden, zijn wij benieuwd of het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar beleidsregels inzake het verlenen van 
ontheffing van het verbod op de continuering van het contract met SEFE MTR Ltd. in 
(her)overweging neemt. Daarbij zien wij dat andere Europese landen andere afwegingen 
maken.  



 

 

Te midden van bovengenoemde vragen moeten wij een financieel voordelig contract 
opzeggen en een nieuw prijzig contract afsluiten. Gezien uw reactie in de media, en de 
laatste ambtelijke reactie van uw departement op 23 augustus in de richting van 
aanbestedende diensten, verwachten wij dat we met het aangaan van een nieuw contract 
echter in lijn handelen met het 5e sanctiepakket. Desondanks zouden graag in reactie op 
deze brief nogmaals van u vernemen wat uw standpunt is, mede gezien het grote 
financiële belang dat met de gunning van nieuwe contracten is gemoeid. 
 
Omdat wij eind deze week moeten besluiten over het enige aanbod dat we gaan krijgen 
voor een nieuwe gasleveringsovereenkomst, zullen wij ook via andere kanalen contact 
met u of uw departement proberen te zoeken. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Twentse gemeenten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. van Essen 
Wethouder gemeente Losser 
 


