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Uit een onderzoek door het onderzoekbureau SOMO dat in opdracht van Greenpeace Nederland 
is uitgevoerd (”Kortsluiting op de groene energiemarkt. Onderzoek naar de duurzaamheid van 
gemeentelijke elektriciteitsinkoop” - ISBN: 978-94-6207-102-5) is op te maken dat de gemeente 
Leiderdorp op dit moment een stroomcontract heeft met E.ON. Hoewel dit contract de 
gemeente in naam van groene stroom voorziet, gaat het hier feitelijk om gewone grijze stroom 
die groen gemaakt is met zogenaamde GVO-certificaten (Garanties van Oorsprong) uit 
Scandinavië. Deze praktijk van ’groenwassen’ leidt niet tot toename in de totale hoeveelheid 
opgewekte groene stroom. 
 
- Zijn de gegevens en conclusies uit dit onderzoek juist voor Leiderdorp?  
 
Antwoord: 
Ja, de GVO-certificaten die de gemeente heeft betreffen investeringen in een bestaande 
waterkrachtcentrale. Dit leidt niet tot een toename van de totale hoeveelheid opgewekte groene 
stroom. 
 
- Is er bij de aanbesteding voor het huidige contract bewust gekozen voor deze vorm van groene 
stroom?  
 
Antwoord: 
Ja. Stroom wordt geleverd door de dichtstbijzijnde centrale en het is niet beïnvloedbaar welke 
energie wordt geleverd. Om dit te compenseren heeft de gemeente GVO-certificaten aangekocht.  
 
 



- Is het college met D66 eens dat, in het streven naar een duurzame gemeente, Leiderdorp 
werkelijk groene stroom zou moeten inkopen afkomstig uit hernieuwbare bronnen?  
 
Antwoord:  
Ja 
 
- En is het college met ons van mening dat deze groene stroom, ook in het kader van 
internationale  klimaatafspraken, eigenlijk aanwijsbaar uit Nederlandse duurzame 
productiebronnen moet komen? 
 
Antwoord:  
Ja 
 
- Kan het college aangeven welke financiële consequenties de inkoop van dergelijke groene 
stroom  heeft?  
Een GVO-certificaat uit Nederland is ca. 12 maal duurder dan een certificaat uit Scandinavië.  
 
Het huidige contract met E.ON loopt af op 31 december 2016. 
 
- Kan het college toezeggen dat bij de nieuwe aanbesteding werkelijk groene stroom zal worden  
  ingekocht, en dat deze stroom tevens geproduceerd is in Nederland?  
 
Antwoord: 
Het contract met E.ON is met een jaar verlengd om een (regionale)aanbesteding voor te bereiden 
en duurzaamheidseisen te formuleren die aansluiten op de duurzaamheidsagenda. Wij zullen 
streven om (echte) groene stroom te kopen.  
 


