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De populariteit
van duurzaamheid
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Twaalfduizend sportaccommodaties verbruiken samen jaarlijks
200 miljoen kubieke meter gas en 1 miljard kilowattuur elektriciteit. Zelfs al is het maar een ruwe schatting en zit die er een paar
miljoen naast, het gaat om een enorme hoeveelheid energie.
Sportverenigingen hebben een klein deel van de sleutel in handen om Nederland te transformeren van een grootverbruiker van
fossiele brandstoffen in een energiezuinig en -schoon land. Maar
waar liggen voor hen de kansen en mogelijkheden?
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“In veel gemeenten is
de verduurzaming van
de sportaccommodaties
in volle gang”
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Crowdfunding
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De financiële speelruimte voor sportver-
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miljoen euro. 3 miljoen daarvan gaat naar
het Waarborgfonds, de rest direct naar de
aanvragers. “De regeling is zo populair dat
dit bedrag niet voldoende is om te voorzien in alle aanvragen”, ziet Patrick Folmer,
adviseur verduurzaming utiliteitsbouw bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Vorig jaar waren er al snel
meer aanvragen dan het beschikbare subsidiebudget, dit jaar was dit nog sneller het
geval. Sportverenigingen weten de weg
naar de subsidie dus heel goed te vinden.
De EDS-subsidie is in het leven geroepen na
afschaffing van de ecotax, waarmee sportverenigingen de energiebelasting konden
terugvragen. Per saldo gaat er dus niet meer
geld naar de sport door deze subsidie. Maar
met deze maatregel wordt wel met succes
gestimuleerd dat meer sportverenigingen
hun accommodaties verduurzamen.”

Licht en zon
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland organiseerde vorig jaar, samen met
onder andere NOC*NSF, VSG, VNG, Stichting
Waarborgfonds Sport en enkele commerci-
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ële partijen, een zogeheten Duurzaamheidstour om alle betrokken partijen bij elkaar te
brengen en te informeren over andere subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen
naast de EDS, en om sportverenigingen te
laten zien hoe zij kunnen inspelen op het
klimaatbeleid van hun gemeente. De Duurzaamheidstour was erop gericht te laten
zien welke kansen verduurzaming van sportaccommodaties biedt. Net als voor de regeling zelf was ook hiervoor de belangstelling
groot, maar er viel Folmer ook iets anders
op. “De belangstelling voor investering in
led-verlichting en zonnepanelen was zeer
het leeuwendeel van de aanvragen voor
hun rekening. Maar populair betekent in dit
geval niet altijd hetzelfde als optimaal. Vanuit het oogpunt van financieel rendement
zijn licht en zon niet automatisch de beste
investeringen. In sommige gevallen kun je
als bestuur bijvoorbeeld beter voor isolatie
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groot. Met 46 en 34 procent nemen die zelfs

kiezen of voor een smart tapwaterpomp.
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een forse investering die je slechts op ter-

Kennisdag Sport en Duurzaamheid

mijn terugverdient. Hoe snel dat is hangt

Op 7 september 2017 organiseert VSG samen met VNG en RVO de Kennisdag Sport

in grote mate af van het aantal verbruik-

en Duurzaamheid in Omnisportcentrum Apeldoorn. Bent u als gemeente verant-

suren. Dat verschilt sterk per type sport en

woordelijk voor het beheer en de exploitatie van uw sportaccommodaties? Dan

zelfs per sportvereniging. Hoe vaak zet je

weet u dat sportaccommodaties veel energie verbruiken, en dat dit een stevige

die lampen nu eigenlijk aan? Bij voetbal is

kostenpost is op de begroting van de gemeente en de sportverenigingen. Ook

dat normaliter drie tot vier avonden in de

vanuit maatschappelijk oogpunt is aandacht voor duurzaamheid en energie van

week. In de zomer heb je langer licht, maar

belang. Bij veel gemeenten leeft veel rondom dit onderwerp. Tijdens de Kennisdag

dan ligt de sport ook wekenlang stil. Wat

Sport en Duurzaamheid wordt u een afwisselend programma geboden waarin

bespaar je dus werkelijk op jaarbasis? Als je

deze vragen en best practices aan bod komen.

dat kritisch bekijkt valt het vaak vies tegen.

Kijk voor meer informatie over het programma en om u aan te melden op

Bij tennis wordt er ’s avonds vaker, langer en

www.sportengemeenten.nl.

het gehele jaar door gespeeld, dus daar mag
je kortere terugverdientijden verwachten.”

Duurdere scan
Folmer raadt besturen van sportverenigingen aan kritischer te kijken naar investeringen in duurzaamheid. “Wij subsidiëren
een scan van 500 euro. Die geeft een goede
indicatie, maar voor meer maatwerk is
soms een uitvoeriger en dus duurdere scan
nodig. En schakel daarvoor bij voorkeur
een deskundige partij in die onafhankelijk
is en geen enkel belang heeft bij de plaatsing van een installatie. Duurzaamheid
loont, maar een goede voorbereiding die
leidt tot doordachte investeringsbeslissin-

Maar die maatregelen zijn niet zichtbaar en
dus niet ‘sexy’. Ik ben bang dat veel vereni-

“Vanuit het oogpunt

gen nog meer.”

gingen de focus hebben op licht en zon en
daarmee minder oog hebben voor andere

van financieel rende-

mogelijkheden, en die ook te weinig laten
onderzoeken. Hoe dan ook: het is per defini-

ment zijn licht en zon

tie maatwerk. Wij adviseren sportverenigingen vooraf altijd zichzelf de vraag te stellen:

Op het Visie & Beleidsplein op

niet automatisch de

Waarom willen we eigenlijk verduurzamen?
Gaat het puur om het structureel verlagen

www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:

beste investeringen”

van de energierekening of vind je vanuit een
maatschappelijke

Verder lezen…
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ging heeft een grotere accommodatie dan
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Accommodaties

een biljartclub of een wielervereniging. “Er
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Werkelijke besparing

staan heel wat masten om die sportvelden

‘Mulier Instituut (2016). Sportaccommo-

Verreweg de meeste aanvragen komen van

en investeren in led-lampen lijkt dan ook

daties in Nederland, hoofdstuk 10 duur-

voetbalclubs, daarna volgen tennisvereni-

voor de hand te liggen. Toch ligt dit echt

zaamheid’ bij Sport en Accommodaties

gingen en hockeyclubs. Andere sporten zijn

wel iets genuanceerder. Led-verlichting is
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