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Maastricht, 4 maart 2022 
 
Betreft: Schriftelijke vragen van GroenLinks inzake de invasie in Oekraïne 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van de Russische invasie die op dit moment in Oekraïne plaatsvindt, is het aan de orde de 
relaties die we in Nederland hebben met grote Russische bedrijven, zeker die aan het Russische regiem zijn 
gelieerd, te heroverwegen. 
In Nederland blijken veel gemeenten een direct of indirect contract met gasleverancier Gazprom te hebben. 
Overal wordt die relatie nu ter discussie gesteld.  
Het on hold zetten van economische relaties met vooral hele grote en aan de Russische overheid gelieerde 
bedrijven is nu in heel West-Europa aan de orde. 
GroenLinks is van mening dat wij ons daar in Maastricht niet aan dienen te onttrekken. 
Om die reden willen we de volgende vragen voorleggen aan het college. 
 

1. Wat voor overeenkomst, direct of indirect, heeft onze stad met Gazprom?  
 
2. Welke omvang kennen eventuele leveranties door Gazprom in geld en hoeveelheden sinds dat con-

tract is afgesloten?  
 
3. Is het college bereid te overwegen en te onderzoeken of we zo'n contract, desnoods eenzijdig, kun-

nen beëindigen en zo ja, op welke termijn? 
 

4. Kan het college daarbij aangeven wat vanuit de landelijke regering en andere gemeenten hierover 
wordt gemeld en in hoeverre daarbij gecoördineerd c.q. in samenwerking tot een opzegging kan 
worden overgegaan? 
 

5. Kan het college, gezien de actualiteit en urgentie van een en ander, aangeven op welke termijn van 
energieleverancier kan worden gewisseld? 

 
Wij van GroenLinks roepen op om over te stappen naar een eenduidig duurzame en groene leverancier, die 
daarbij ook het gas niet van Gazprom betrekt. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
namens de GroenLinks fractie, 
Coen van der Gugten. 


