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Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

7 maart 2022    Sloot, Juul 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 4.5 Reglement van Orde over Russische 
gascontracten 

(0344) 64 / j.sloot@wsrl.nl  

Beste meneer/mevrouw,  

Sinds 24 februari is er oorlog in Europa, doordat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Deze daad van 
agressie is een ongekende inbreuk op de internationale rechtsorde en op vrede en veiligheid in de 
wereld, en zal tot veel slachtoffers leiden. Zowel internationaal als nationaal, door kabinet en 
Tweede Kamer, wordt deze invasie afgekeurd in de felste bewoordingen. 
 
Tegelijkertijd zijn er veel Nederlandse lokale overheden die hun gas afnemen bij Gazprom, een 
Russisch staatsbedrijf. De export van gas is een belangrijke inkomstenbron van de Russische staat. 
Daarom wordt nu de oproep gedaan aan Nederlandse gemeenten en waterschappen om hun 
contract met Gazprom op te zeggen om zo de Russische oorlogskas niet langer te spekken met 
Nederlands geld. Volgens onderzoek van Follow the Money neemt ook Waterschap Rivierenland 
gas af bij Gazprom. 
 
Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u de 
volgende vragen voor: 
 
1) Klopt het dat Waterschap Rivierenland gas afneemt van Gazprom? 
 
Antwoord: Waterschap Rivierenland heeft geen contract met Gazprom. Onze leverancier is 
Greenchoice, de mogelijkheid dat Russisch gas wordt gebruikt, is minimaal. 
 
2) Bent u bereid per direct dit contract op te zeggen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Waterschap Rivierenland heeft geen contract met Gazprom.  
 
3) Bent u bereid op een later moment te onderzoek hoe Waterschap Rivierenland kan overstappen 
op duurzame alternatieven voor gas? Zo nee, waarom niet?  
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Antwoord: Waterschap Rivierenland onderzoekt mede i.h.k.v. Circulariteit Energieneutraal 
regelmatig naar duurzame alternatieven voor gas. 
 
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,          de dijkgraaf,   
 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk             prof. dr. J.C. Verdaas 
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