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Beantwoording van de vragen 
In veel gemeenten krijgt duurzaam inkopen onder meer vorm door de inkoop van zogenoemde Garantie van Oosprong 
(GvO)-certificaten om stroom mee te vergroenen. Progressief Woerden is benieuwd of de stroom van gemeente Woerden 
ook op deze manier vergroend wordt en wat de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn. Daarom de volgende vragen:   
 
1. Is de stroom die gemeente Woerden inkoopt voor de eigen organisatie (openbare verlichting, gemeentelijk vastgoed 
etc.) groen?  
De gemeente Woerden heeft een contract met Source4Energy, dit is een adviesbureau gespecialiseerd in energie 
inkoop. Via Source4Energy koopt de gemeente duurzame energie van Nederlandse windmolens. 
 
2. Koopt de gemeente voor deze ‘klimaatneutrale stroom’ zogenoemde GvO-certificaten in?  
Ja, er worden GvO’s van Nederlandse windenergie in gekocht voor gemeente Woerden die de leverancier (Eneco) benut 
om de leveringen aan de gemeente als duurzame energie aan te kunnen merken. Dat kan alleen op deze manier, omdat 
elektronen niet traceerbaar zijn in het net (tenzij we duurzame opwek direct fysiek aan onze gebruiksassets koppelen). 
 
3. En zo ja, welk type certificaten zijn dat? Garanderen die certificaten opwek in Nederland? En garanderen die 
certificaten ook nog een bepaald type duurzame opwek?  
Het gaat over GvO’s van Nederlandse windenergie. Deze worden door CertiQ uitgegeven voor duurzame 
energieproductie en door de leverancier weer geneutraliseerd om haar leveringen aan de gemeente als leveringen van 
windenergie aan te kunnen merken. CertiQ is de certificerende en GvO uitgevende instantie, beide onderdeel van 
TenneT, een overheidsorganisatie die ook het landelijke net beheert. 
 
4. Welk bedrag is jaarlijks gemoeid met deze inkoop voor onze gemeente?  
Jaarlijks is een bedrag ca. € 3.100,- gemoeid met de inkoop van energie voor de gemeente. In totaal heeft de gemeente 
vorig jaar voor ca. € 948.000,- aan energie ingekocht.  
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Schriftelijke vragen – Groene stroom in de gemeente Woerden  

In veel gemeenten krijgt duurzaam inkopen onder meer vorm door de inkoop van zogenoemde 

Garantie van Oosprong (GvO)-certificaten om stroom mee te vergroenen. Progressief Woerden is 

benieuwd of de stroom van gemeente Woerden ook op deze manier vergroend wordt en wat de 

kosten zijn die daarmee gemoeid zijn. Daarom de volgende vragen: 

1. Is de stroom die gemeente Woerden inkoopt voor de eigen organisatie (openbare 

verlichting, gemeentelijk vastgoed etc.) groen? 

2. Koopt de gemeente voor deze ‘klimaatneutrale stroom’ zogenoemde GvO-certificaten in? 

3. En zo ja, welk type certificaten zijn dat? Garanderen die certificaten opwek in Nederland? En 

garanderen die certificaten ook nog een bepaald type duurzame opwek? 

4. Welk bedrag is jaarlijks gemoeid met deze inkoop voor onze gemeente? 

Jelmer Vierstra 

Progressief Woerden 
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