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Toelichting 
 1. Aanleiding 

1. Sinds 18 maart 2021 zijn de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld (WEB) een 
samenwerking aangegaan voor gezamenlijke verduurzaming van de eigen 
energievoorziening via het energieWEB. Sinds januari 2021 worden via het huidige 
energiecontract gelden apart gehouden voor verduurzamingsinitiatieven in de eigen regio 
waarvan de energie door de WEB gemeenten afgenomen gaat worden.  

2. Daarnaast hebben de WEB gemeenten thans een energiecontract met Engie. Dit contract 
loopt door tot 31 december 2023. Dat lijkt lang maar is het niet. De volgende stappen 
moeten doorlopen worden om tot een nieuw (traditioneel) energiecontract te komen. 
 

 
 
 
 
 
 

Dit betekent dat we nu na moeten denken over hoe ons energiecontract er straks precies uit moet 
komen te zien en daar een eerste besluit over moeten nemen.  
In dit voorstel wordt voorgesteld wordt om over te stappen op een zelfleveringsmodel in plaats van 
een traditionele aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier. 

 
 2. Inleiding 

De vraag is of de WEB gemeenten wel door zouden moeten gaan met de traditionele energie 
inkoop, waarbij een centrale energieleverancier ons voorziet van gas en stroom. Past deze 
contractvorm wel bij de ingeslagen weg van energieWEB en de energietransitie in zijn geheel? 



Figuur 1 transitie energievoorziening (Eneco) 

Figuur 1 laat goed zien waar het transitiepad naartoe leidt. Dat is een energiesysteem met lokale 
bronnen afgestemd op de lokale vraag. Lokale bronnen die variabel zijn over de dag en over de 
seizoenen. Dat vraagt om een ander vorm van energiebelevering dan een vorm waarbij de energie, 
zoals nu, een jaar vooraf al wordt ingekocht. Dat vraagt om een flexibele belevering die is afgestemd 
op het momentane aanbod, vraag en opslag van energie. (zie verder ook bijlage 1). 

 
Dit voorstel is gericht op het maken van een keuze tussen de manier waarop de WEB gemeenten 
energie gaan inkopen. Voor het af kunnen nemen van de energie van die lokale opweklocaties, 
waartoe energieWEB is ingericht, zullen Power Puchase Agreements afgesloten moeten worden met 
de initiatiefnemers. Hierin worden afspraken vastgelegd over de hoeveelheid te leveren energie en 
de prijs die daarvoor wordt betaald. Binnen WEB is afgesproken dat we PPA’s aangaan voor 15 jaar, 
zodat de leverancier een leveringszekerheid heeft. 
Het betreft hier een bilaterale overeenkomst tussen energieWEB en producent. Deze overeenkomst 
moet vervolgens opgenomen worden in de programmaverantwoordelijkheid van de programma 
verantwoordelijke (= traditioneel de  ‘energieleverancier’ = thans Engie). 

 
Zoals bekend fluctueert lokaal duurzaam opgewekte energie met de tijd. In de uiteindelijk situatie 
moeten we naar een systeem toe waar het aanbod van energie nauw wordt afgestemd met de vraag 
naar energie. Dat vraagt om sturing aan de vraagzijde, buffering en wellicht sturing op de 
aanbodzijde.  

 
In 2020 is er een marktconsultatie geweest waarbij de grote energieleveranciers is gevraagd op 
welke manier zij vorm kunnen geven aan de wens van EnergieWEB. Uit deze consultatie kwam naar 
voren dat de traditionele energiebedrijven moeite hebben met deze aanpak. Dat is niet verwonderlijk 
omdat zij goed ingerichte processen hebben om op een traditionele manier energie te kunnen 
leveren. Het inpassen van nieuwe inzichten die noodzakelijk zijn voor de energietransitie past daar 
niet goed bij. 

 
Eigenlijk bleek dat alleen lokale energie coöperaties (zoals ook weergegeven in figuur 1 bij stap 3), 
vertegenwoordigd door om | nieuwe energie, bereid zijn om actief mee te denken over hoe vorm te 
geven aan een nieuwe manier van belevering met inpassing van opwekcapaciteit. En ook dat is niet 
verwonderlijk omdat de lokale energie coöperatie de partij is die de koppeling wil maken tussen 
bewoners en opwekcapaciteit. In Ede ondersteund om | nieuwe energie Vallei Energie of eigenlijk is 
om | nieuwe energie een overkoepelende coöperatie waar Vallei Energie lid van is. 
 

 
 3. Achtergrond(en) 

Voor de energievoorziening van de eigen gemeentelijke aansluitingen heeft de gemeente een 
energieleverancier gecontracteerd. Momenteel is dat Engie. Het gaat hierbij om de 
energievoorziening voor de eigen kantoorgebouwen, openbare verlichting , verkeersregelinstallatie , 
rioolpompen e.d. Het betreft een gezamenlijk contract met Wageningen en Barneveld.  
Bij besluit van 13 oktober 2020 (167812) heeft de gemeente besloten tot een nauwere 
samenwerking met Wageningen en Barneveld in het kader van energieWEB. De WEB gemeenten 
kopen geen groencertificaten meer in, maar stoppen het benodigde geld in een fonds waaruit 
duurzame initiatieven binnen de WEB gemeenten worden ondersteund. 

     
 

4. Bijdrage(n) aan beleidsdoelen 
Dit voorstel draagt bij aan het gemeentelijke beleidsdoel om energieneutraal te worden in 2050.  
 

 
5. Voorgestelde beleidskeuze / argumenten 
a. Na het huidige energiecontract met Engie dat afloopt op 31-12-2023 over te stappen op een 
zelfleveringsmodel. 
 
Wat is een zelfleveringsmodel 
Zelflevering betekent dat we geen energieleverancier meer hebben die voor ons energie inkoopt op 
de handelsmarkt, maar dat we de energie zelf gaan inkopen. Momenteel koopt Engie minimaal een 
jaar vooruit energie in op de handelsmarkt (ENDEX). Daarmee hebben we ieder jaar een vaste prijs 
voor onze energie.  
In het zelfleveringsmodel kopen we energie in op de spot markt (EPEX). Daarmee wordt energie een 
dag vooruit en per uur ingekocht. Voorheen was die inkoop vooral voorbehouden aan grote partijen, 



maar sinds enkele jaren is er een platform beschikbaar die ook kleinere afnemers in staat stelt om 
energie op de spot markt in te kopen. 
 
Waarom zouden we dat doen?  
Er zijn enkele redenen om voor dit zelfleveringsmodel te kiezen: 

• Energiebedrijven kopen in en proberen de risico’s voor henzelf zo klein mogelijk te houden. 
Die risico’s zitten in de prijs verdisconteerd. Hebben wij die risico’s dan niet? Minder. Omdat 
wij beter zicht hebben op het gebruik van onze aansluitingen kunnen wij betere 
inschattingen maken van de dagelijkse energiebehoefte. Dit betekent dat we veelal tegen 
een lagere kostprijs in kunnen kopen. 

• Nu we weten dat energie opwek flexibeler wordt in de tijd en we weten dat de energieprijs 
steeds meer gaat fluctueren in de tijd is het van belang dat we gebruik gaan maken van die 
flexibiliteit. Dat betekent de vraag minimaliseren als de prijs hoog ligt en maximaliseren als 
de prijs laag ligt. Dat kunnen we realiseren door sturing op energievraag en realiseren van 
buffercapaciteit.  

• Het zelfleveringsmodel maakt zogenaamde peer-2-peer uitwisseling mogelijk. In de 
toekomst kunnen we dit gaan benutten door rechtstreeks energie in te kopen bij lokale 
producenten van hernieuwbare energie.  

 
De ontwikkelingen in de energietransitie betekenen dat we in een energiesysteem terecht gaan 
komen die vraagt om flexibiliteit in vraag en aanbod. Deze flexibiliteit zal een traditionele 
energieleverancier nooit kunnen leveren, omdat schaalvoordelen uit het traditionele leveringsmodel 
niet aanwezig zijn. De flexibiliteit kan wel worden verkregen binnen het zelfleveringsmodel. Dat 
houdt in dat de gemeente zelf vraag en aanbod op elkaar gaat afstemmen en tekorten aan energie 
gaat inkopen op de handelsmarkt/spotmarkt (en op termijn zelfs overschot gaat verkopen). Hier 
wordt al jaren gebruik van gemaakt in bijvoorbeeld de tuinbouw. Ook het regionale energiebedrijf in 
de achterhoek AGEM (zie bijlage 2) en meer recent Wespark (zie bijlage 3) maken gebruik van het 
zelfleveringsmodel.  
 
b. Voor de samenwerking ten behoeve van het zelfleveringsmodel af te wijken van de in het  
gemeentelijk inkoopbeleid voorgeschreven procedure. 
 
Zoals onder 2 uiteengezet heeft de marktconsultatie in 2020 uitgewezen dat de traditionele 
energieleveranciers niet in staat zijn om onze ambities te volgen. Feitelijk is alleen om | nieuwe 
energie in staat om mee te denken en te ontwikkelen aan het energiesysteem van de toekomst. Dat 
betekent dat de diensten die om | nieuwe energie /Vallei Energie leveren alleen van hen betrokken 
kunnen worden. Op dit moment weten we niet om welk bedrag dat zal gaan. Het zal vermoedelijk om 
bedrag zijn die in ordegrote ligt van het bedrag dat we momenteel aan onze energieleverancier 
betalen. Dan gaat het om een bedrag tussen €15.000 en € 30.000 per jaar. Om ons voor meerdere 
jaren te kunnen verbinden aan om | nieuwe energie is een afwijking van de in het inkoopbeleid 
voorgeschreven inkoopprocedure nodig. 
 
Belangrijk hier bij te vermelden is dat het uitsluitend gaat om de faciliterende diensten voor toegang 
tot de energiemarkten, factuurafhandeling en programmaverantwoordelijkheid. De inkoop van 
grondstoffen (zoals energie) hoeft niet aanbesteed zolang de  handelsstructuur op de energiebeurs 
automatisch marktprijzen garandeert. In deze fase is dit vooralsnog het geval. In de toekomst komt 
dat mogelijk anders te liggen als wij ook direct energie gaan inkopen van lokale producenten. 
 

 
6. Kanttekening(en) bij voorgestelde beleidskeuze 
Moeten we dan zelf energie een energiebedrijf gaan opstarten? 
Dat kan. Dat is de constructie die AGEM heeft gekozen. Daar is een BV opgericht die de 
aangesloten gemeenten voorziet van energie.  
Het kan ook eenvoudiger. We hebben een partij nodig die ons faciliteert in het inkoopproces en de 
factuurafhandeling en een partij die de ‘programmaverantwoordelijkheid’ op zich neemt. om | nieuwe 
energie is momenteel de partij die ons daarin kan voorzien. Investeringen zijn hiervoor niet nodig.   
Door op deze manier te starten hebben we eigenlijk een ‘no regret’  situatie. Levert het 
zelfleveringsmodel niet op wat we er nu van verwachten dan is het model vrijwel direct te beëindigen. 
Blijkt het model goed te functioneren dan kunnen we in een later stadium overwegen om een model 
als AGEM heeft op te zetten. Dat vraagt om meer investeringen en een personele bezetting. De 
noodzaak daartoe wordt op dit moment nog niet gezien. 

 
Lopen we als gemeente hier niet een groot risico? 



In principe niet. 
1. We zitten in Nederland in een systeem dat de aansluiting op energiebronnen garandeert. Mocht 
om welke reden dan ook het systeem niet werken dan zullen we nooit zonder energie komen te 
zitten; 
2. We hebben tot 1 januari 2024 de tijd om het systeem stap voor stap in te richten. Nieuwe 
opwekcapaciteit en bestaande aansluitingen kunnen we zo beetje bij beetje aan het 
zelfleveringsmodel toevoegen. We hebben daarmee voldoende tijd om daar waar het gaat knellen 
aanpassingen te doen in het systeem. 

  
Het enige risico dat we lopen is wanneer het systeem te succesvol wordt voor 1 januari 2024, 
waardoor we niet aan onze afnameverplichtingen aan Engie zouden kunnen voldoen. Hierover 
zullen we nadere afspraken moeten maken met Engie. In principe betreft het hier een luxe probleem, 
die we feitelijk zelf in de hand hebben. We hoeven ten slotte niet perse in te kopen op de EPEX.  

 
 

Is dit nodig? 
Voor de energietransitie is dit een noodzakelijke stap. Het is een gegeven dat een groot deel van de 
noodzakelijke energie lokaal opgewekt moet werden en ook lokaal een afname vindt. 
Als het lukt om vraag en aanbod goed af te stemmen levert dat de gemeenschap ook veel op: 
a. inkopen op de spot-markt levert in de regel een lagere prijs op (de prijs fluctueert meer, maar de 
eventuele risico’s die energiebedrijven op zich nemen hoeven we niet meer af te kopen in de prijs); 
b. de spotmarkt stuurt ons automatisch op inkoop wanneer er een overschot (lage prijs) is en 
verkoop als er een tekort is (hoge prijs). We zien directe voordelen als we slim weten te bufferen of 
de vraag weten te sturen; 
c. goede balancering van het net vraagt om een lagere investeringen van de netbeheerder om het 
net te verzwaren. Hoe eerder we hier meer starten hoe groter het voordeel zal zijn voor onze burgers 
en bedrijven; 
d. dit systeem werkt het beste naar mate meer bedrijven, en inwoners meedoen. Hoe dat het beste 
gerealiseerd kan worden is onderwerp van nadere studie. 

 
7. Alternatieve beleidskeuzen 
Het alternatief is een traditionele aanbesteding aangaan voor een traditioneel energiecontract. Dit is 
bekend terrein waarvan we weten wat we krijgen omdat we doen wat we deden. Dat blijkt voor de 
energietransitie niet voldoende. 

  
 

8. Risico's 
 Onder 6 zijn reeds een aantal risico’s benoemd.  

Een ander risico dat benoemd moet worden is het risico dat we tussen nu en 1 januari 2024 erachter 
komen dat de samenwerking met om | nieuwe energie niet goed loopt en dat we toch naar een 
aanbesteding moeten. Daarvoor zal dan op het laatste moment een aanbesteding gedaan moeten 
worden met als gevolg dat we mogelijk een hogere prijs voor energie moeten betalen. Dit risico is 
niet heel groot gezien er reeds voorbeelden zijn waar het systeem goed functioneert. Er is een 
financiële consequentie wanneer we genoodzaakt zijn om de energieprijs te accepteren die geboden 
wordt in december 2023 en die substantieel hoger is dan de prijs gedurende de rest van 2023. Dit 
risico wordt als beperkt ingeschat en geldt voor hooguit 1 jaar, omdat we vanaf 2024 weer een heel 
jaar kunnen inkopen.  

 
 

9. Kosten, baten en dekking 
De keuze voor het zelfleveringsmodel kost de gemeente geen geld. Wel is personele capaciteit 
vereist om het model goed in te richten. Echter die capaciteit komt beschikbaar omdat we geen 
aanbesteding hoeven te doen voor een nieuw energiecontract. 

 
10. Aanpak/uitvoering/juridische toetsing/Inkoop 

 Dit voorstel is in afstemming met de afdelingen F&C en  JIS tot stand gekomen.  
Inkoop geeft aan dat, gezien het onder 5.b genoemde bedrag, de opdracht tot dienstverlening 
rondom het zelfleveringsmodel in aanmerking komt voor een meervoudig onderhandse procedure. 
Gezien de in de toelichting aangedragen argumenten om deze dienstverlening voor de eerste jaren 
bij OM onder te brengen, steunt Inkoop de aanvraag om in dit geval een enkelvoudig onderhandse 
procedure uit te voeren. Vanzelfsprekend dienen prijs en voorwaarden marktconform te zijn. Tevens 
dient een overeenkomst opgesteld te worden waarin de looptijd en eventuele verlengingsopties 
duidelijk staan vermeld. Bij het vaststellen van deze looptijd en verlengingsopties dient er voor 



gezorgd te worden dat het drempelbedrag voor Europees aanbesteden, te weten € 214.000,- 
exclusief BTW, niet wordt overschreden. Ook de omstandigheden waarin tot beëindiging of 
ontbinding kan worden overgegaan en mogelijke escaperoutes (de gemeente kan niet zónder 
energie komen te zitten) dienen duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld.  

 
11. Communicatie 

 nvt 
 

Bijlagen 
 Bijlage 1 Presentatie Energieinkoop WEB 
 Bijlage 2 Presentatie AGEM 
 Bijlage 3 Presentatie om | nieuwe energie / Wespark 


