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VAN BELEID NAAR MAATREGELEN

Drie gemeenten
besteden bijzondere
aandacht aan
verduurzaming van
sportaccommodaties
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Sportaccommodaties kunnen door verduurzaming een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van klimaat- en energieopgaven. De gemeenten Velsen, Leusden en Apeldoorn besteden daarom
veel aandacht aan het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Welk beleid voeren zij en hoe
wordt dit beleid vertaald naar maatregelen?
Tekst: IJdo Groot
sportaccommodaties willen we niet alleen

2018-2022 Velsen heeft het onderwerp duur-

de lokale sport vitaal houden, maar ook

en monitoren we het elektriciteits- en aard-

zaamheid een eigen hoofdstuk gekregen. In

ervoor zorgen dat we zuinig omgaan met

gasverbruik, kunnen we afwijkingen onder-

het hoofdstuk worden de speerpunten met

onze planeet. We willen daarom onze spor-

zoeken en maatregelen treffen om nieuwe

betrekking tot duurzaamheid uitgewerkt

taccommodaties duurzamer en het liefst

afwijkingen te voorkomen. Ook zullen we

die het college van Velsen in de Strategische

klimaatneutraal maken, om de negatieve

aan de hand van de evaluaties bekijken hoe
we het zwembad helemaal energieneutraal

giegemeenschap 2015 heeft opgenomen.

kunnen maken: door het verder aanpassen
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Agenda Velsen en de notitie Duurzame EnerDeze speerpunten betreffen onder meer
het stimuleren van een energiebesparende
economie en het verduurzamen van het
gemeentelijk vastgoed. Omdat een groot
deel van dit vastgoed bestaat uit sportac-

van de installaties of het aanbrengen van
zonnepanelen. We willen tevens de bezoekers bewuster maken van het hoge energieen waterverbruik. Door hen op te roepen
één minuut korter te douchen bijvoorbeeld.

commodaties besteedde het Team Beleid

Als iedere bezoeker zich daaraan houdt, kan

van de afdeling Sociaal Domein, in nauwe

in ons zwembad ongeveer 1 miljoen liter ver-

samenwerking met de afdeling Sportzaken

warmd water per jaar worden bespaard.”

die verantwoordelijk is voor de exploitatie
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-bewakingssysteem. Hiermee registreren

In de nieuwe Agenda Sportaccommodaties

Dit jaar zal een nieuwe energiescan in De

en het beheer van de gemeentelijke spor-

effecten voor het milieu zo veel mogelijk te

Heerenduinen worden uitgevoerd. Aan de

taccommodaties, ruim aandacht aan het

beperken.”

hand van de resultaten zal worden bepaald
welke

thema in de nieuwe Agenda Sportaccom-

energiebesparende

maatregelen

modaties. “De missie van onze gemeente is

Zwembad

worden opgenomen in het meerjarenonder-

verwoord in drie statements”, zegt Dennis

De ambitie van Velsen is de gemeentelijke

houdsplan.

de Wit, beleidsadviseur Sociaal Domein van

gymzalen, sporthallen en het zwembad bin-

de gemeente Velsen. “Naast bereikbaarheid

nen tien jaar energieneutraal te laten zijn.

Natuurgras

en ruimte voor de sport is het investeren

De ambitie is ‘0 op de meter’. Op langere ter-

Het verduurzamen van de buitensportac-

in toekomstgerichte en duurzame spor-

mijn zal deze ambitie worden uitgebouwd

commodaties in Velsen houdt mede in dat

taccommodaties voor ons een belangrijk

naar klimaatneutraal zijn door middel van

de gemeente bij de aanleg en instandhou-

item. Met toekomstgerichte en duurzame

CO2-reductie en -compensatie.
Het zwembad De Heerenduinen – met meer

“We willen onze
sportaccommodaties
duurzamer en het
liefst klimaatneutraal
maken”

dan 250.000 bezoekers per jaar – is een
grootverbruiker van energie. En milieubelastend, stelt De Wit. “Het is dan ook logisch
dat wij juist bij deze accommodatie veel aandacht zullen besteden aan verbetering. Om
te beginnen zullen we de relevante maatregelen toepassen van de lijst van erkende
maatregelen voor energiebesparing voor
de sector sport en recreatie, waaronder het
toepassen van een energieregistratie- en
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ding van voetbalvelden eerder kiest voor

sportvelden. De meest gebruikte is steen-

Het college heeft geld gereserveerd voor

natuurgras dan voor kunstgras. “We zien de

meel. Dit natuurlijke (rest)product bevat

de aanpak van de sportparken in Velsen. De

laatste jaren steeds meer positieve eigen-

veel voedingsstoffen die het bodemleven

duurzaamheidsmaatregelen zullen uit deze

schappen van natuurgrasvelden”, vertelt

verbeteren. Het draagt bij aan een hogere

andere budgetten worden betaald. “Als de

De Wit. “Eigenschappen die prima passen

kwaliteit van de sportvelden en verlaging

voorgestelde maatregelen meer zullen kos-

bij verduurzaming. Natuurgrasvelden zijn

van het gebruik van overige meststoffen. De

ten dan het budget toelaat, zullen we met

geschikt voor het vasthouden van regenwa-

komende jaren wordt deze vorm van bemes-

een integraal advies aankloppen bij het

ter, het tegengaan van het hitte-eilandeffect

ting op alle sportvelden voortgezet, zo ver-

college. Het is natuurlijk afwachten welke

in een dichtbebouwde omgeving en het vast-

meldt de Agenda Sportaccommodaties.

prioriteit het komende collegebestuur aan

leggen van CO2. Natuurgras komt tevens de

Om de duurzaamheid van de sportparken

duurzaamheid geeft, maar met de inmid-

bodemkwaliteit ten goede; met kunstgras

verder te vergroten is Velsen bezig met het

dels vastgestelde Agenda Sportaccommo-

kun je te maken hebben met zinkuitloging en

opstellen van een donkertebeleid. “Hiermee

daties en de Strategische Agenda Velsen

dergelijke. Daarnaast hoef je geen gebruik te

geven we uitvoering aan een ambitie van het

hebben we een verantwoord kader.”

maken van de instrooikorrels en microplas-

Landschapsbeleidsplan uit 2010. Het don-

tics die worden toegepast bij een kunstgras-

kertebeleid heeft onder meer betrekking op

All electric

mat, met een betere gezondheidsbeleving

de verlichting bij sportaccommodaties. We

Ook in Leusden staat duurzaamheid hoog

en luchtkwaliteit tot gevolg. Natuurgrasvel-

bekijken, samen met een deskundige op dit

op de agenda. De gemeente wil wat duur-

den passen bovendien beter bij het crad-

gebied, of de armaturen en lampen op de

zaamheid betreft haar maatschappelijke

le-to-cradle-principe: het hergebruiken van

sportparken zodanig kunnen worden aange-

verantwoordelijkheid nemen en een voor-

grondstoffen zonder dat deze hun waarde

past dat het licht geen overlast meer veroor-

beeldfunctie vervullen in de Leusdense

verliezen. Dit principe past in het duurzaam-

zaakt voor dieren – zoals vleermuizen – en

samenleving. In 2014 is het Energieakkoord

heidsbeleid van de gemeente.”

omwonenden. Het aanbrengen van ledver-

vastgesteld: hierin verbindt een aantal

De sportparken in de gemeente Velsen

lichting is de meest duurzame optie, maar we

partijen, waaronder de gemeente, zich aan

maken deel uit van groene verbindingszo-

moeten in overweging nemen dat investeren

het realiseren van een vermindering van

nes. Het college vindt het van belang dat

in led een lange terugverdientijd heeft.”

de CO2-uitstoot in Leusden. In 2016 is

deze zones een hoge biodiversiteit hebben.
“Nog een voordeel van natuurgrasvelden
is de mogelijkheid deze biodiversiteit te
versterken. In combinatie met een betere
bodemkwaliteit kunnen bijvoorbeeld op de
sportparken meer groenvoorzieningen worden aangelegd. Tot slot hebben natuurgrasvelden lagere exploitatiekosten: afschrijving
en rente, onderhoud en vervanging zijn
goedkoper dan die van kunstgrasvelden.”
Alleen als er sprake is van ruimtegebrek, in
combinatie met een noodzakelijke hogere
bespelingscapaciteit op de langere termijn,
overweegt de gemeente de aanleg van een
kunstgrasveld. Ook moet de aanleg van een
veld betaalbaar zijn voor de gemeente en de
verenigingen. “Een toereikende financiële
dekking van de aanlegkosten en de eigenaars- en onderhoudskosten is een randvoorwaarde”, stelt De Wit.

Steenmeel en donkerte
Sinds een aantal jaar past de gemeente Velsen alternatieve meststoffen toe op haar
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Boschbad Apeldoorn

“De gemeente
Apeldoorn sluit vaker
een energieprestatiecontract af met
installateurs”

energievorm is die in de gebouwen wordt

Bestaande accommodaties

gebruikt. “Om tot 0 op de meter te komen

De bestaande sportaccommodaties zul-

moet alle benodigde elektriciteit op de

len waar mogelijk worden verduurzaamd.

locatie worden opgewekt, zodanig dat

“Waar mogelijk wil zeggen dat energiebe-

gemiddeld per jaar de gebruikte en gepro-

sparende maatregelen in het bestaande

duceerde hoeveelheden elektriciteit gelijk

gemeentelijk vastgoed financieel renda-

zijn”, zegt Jan Nijdeken, beleidsadviseur

bel dienen te zijn”, licht Nijdeken toe. “Als

Sport bij de gemeente Leusden. “Dit prin-

uitgangspunt hanteert de gemeente een

cipe is toegepast bij de ontwikkeling van

terugverdientijd van vijftien jaar. In de afge-

ons nieuwe sportcentrum Burgemees-

lopen jaren hebben we onze sportaccom-

ter Buiningpark. De nieuw gebouwde

modaties doorgelicht en bekeken welke

de Duurzaamheidsagenda vastgesteld.

sporthal is volledig energieneutraal en

mogelijkheden voor rendabele duurzaam-

Hierin is onder andere de ambitie opge-

all electric. Er is dus geen gasaansluiting.

heidsmaatregelen er binnen dit kader zijn.

nomen al het gemeentelijk vastgoed voor

De totale energiebehoefte wordt nu opge-

Daarbij hebben we gekeken naar de te ver-

2040 energieneutraal te maken, dus ook

wekt door een PV-installatie op het dak.

wachten instandhoudingsperiode van een

de sportaccommodaties.

Deze zet zonne-energie om in elektriciteit.

pand, de huidige energetische en fysieke

Om dit te bereiken wordt – op alle door

Dit gebeurt in combinatie met een warm-

staat, de intensiteit van het gebruik en de te

de gemeente uit te geven gronden – ener-

tepomp. Door deze combinatie staat in de

realiseren terugverdientijd.”

gieneutraal en circulair gebouwd. Hierbij

accommodatie niet alleen 0 op de meter,

Daarnaast wil de gemeente bewonersgroe-

wordt het all electric-concept toegepast.

maar zal ook de CO2-uitstoot drastisch

pen en verenigingen de mogelijkheid bie-

Dit houdt in dat elektriciteit de enige

verminderen.”

den om zelf duurzaamheidsinitiatieven te
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Aquacentrum Malkander Apeldoorn

nemen. Voor deze initiatieven kunnen de (gro-

gelijke zonne-energiecentrale aangebracht.

is onze subsidierelatie met de gemeente

tere) daken van het gemeentelijk vastgoed

Verwacht wordt dat hiermee elektriciteit kan

Apeldoorn omgezet in een dienstverle-

beschikbaar worden gesteld voor de exploita-

worden opgewekt voor 20 tot 25 huishoudens.

ningsovereenkomst”, vertelt de directeur
van Accres, Piet-Hein Kolff. “In deze overeen-

tie van zonne-energiecentrales. Op basis van

48

een eerste inventarisatie schat de gemeente

Dienstverleningsovereenkomst

komst zijn per accommodatie – dus voor

ongeveer 5.400 vierkante meter gemeentelijk

De gemeente Apeldoorn is eigenaar van

elk zwembad, elke gymzaal, enzovoort

dak rendabel te kunnen voorzien van zonne-

de

– afspraken vastgelegd, onder andere

panelen. Deze kunnen ongeveer 300 kWu leve-

maar heeft de verantwoordelijkheid voor

met betrekking tot de uit te voeren duur-

ren: het verbruik van tachtig huishoudens.

zowel het eigenarenonderhoud als het

zaamheidsmaatregelen. Bij het beheren

Op het dak van activiteitencentrum De Korf,

gebruikersonderhoud van de – onder meer

en exploiteren focussen we nu sterker

dat onder meer een sporthal en een bow-

– gymzalen, sporthallen en zwembaden

op het maatschappelijk rendement dan

lingcentrum huisvest, is inmiddels een der-

uitbesteed aan het bedrijf Accres. “In 2016

tijdens de subsidierelatie. Samen met de
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nieuwbouw achteraf zaken moet veran-

gymzalen bezuinigt Accres op energie.

deren omdat iets niet blijkt te passen,

“De gymzalen zijn na schooltijd te huur.

niet werkt of niet praktisch in het gebruik

De huurder regelt dit online. Doordat het

is. Door gezamenlijk vooraf ideeën goed

gebouwbeheersysteem is gekoppeld aan

te bespreken is de kans dat je achteraf

dit systeem worden de verwarming en het

iets moet vervangen veel kleiner. Welbe-

licht minder intensief gebruikt. Nu er in

schouwd is dit duurzamer.”

vakanties minder wordt gestookt, dragen
we met dit systeem bij aan een verlaging

Slim

van de CO2-uitstoot.”

Accres vertaalt het duurzaamheidsbeleid
maatregelen. “De gemeente Apeldoorn sluit
vaker een energieprestatiecontract af met
installateurs. Dit zijn geïntegreerde contracten die kunnen gaan over bouwwerkzaamheden in de schil van het gebouw, de
levering van installaties en energie, financiering, diensten op het gebied van beheer

“We zien de laatste
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van de gemeente naar slimme en praktische

jaren steeds meer positieve eigenschappen
van natuurgrasvelden”

en onderhoud van de installaties en energiebesparingsgaranties. Wij geven hierbij
aan wat de te behalen energiebesparing
in een bepaalde accommodatie moet zijn;
het is aan de leverancier om innovatieve
oplossingen te bedenken om die waarden
te bereiken. Hierdoor zijn grotere energiereducties te behalen.”
Een andere praktische uitwerking van het
gemeentebeleid is de overeenkomst die
Accres heeft gesloten met Remeha, een
Apeldoorns bedrijf dat onder meer cv-ketels
ontwikkelt. “In hun cv-laboratorium worden
deze ketels getest. Hierbij komt veel warmte
vrij. Onlangs zijn ketels van Remeha in de

Verder lezen…

ketelruimte van Aquacentrum Malkander

Op het Visie & Beleidsplein op

geplaatst ter vervanging van een grote

www.sportengemeenten.nl kunt u de

WKK-installatie. Nu wordt de opgewekte

volgende documenten downloaden:

energie nuttig gebruikt om het zwemwater
gemeente bedenken en realiseren we het

te verwarmen. Door deze duurzame oplos-

NOC*NSF (2015). Stappenplan verduur-

beste voor de opdrachtgever, de gebrui-

sing wordt samen met Remeha 720.000 kilo

zamen sportaccommodaties, bij Sport &

kers en het milieu. Dit betekent dat we

minder CO2 uitgestoten en hoeven zowel

Accommodaties

een veel intensiever contact hebben met

Remeha als het zwembad aanzienlijk min-

de gemeente dan voorheen. Er zijn ook

der energie in te kopen. Daarnaast bespa-

Rijksdienst voor Ondernemend Neder-

meer gemeentelijke afdelingen bij dit

ren we in deze accommodatie energie door

land (2015). Verduurzamen sportaccom-

contact betrokken.”

’s nachts het zwembassin af te dekken.

modaties, bij Sport & Accommodaties

Kolff ervaart dat door dit intensievere

Omdat hierdoor het water minder sterk

overleg de zogenoemde faalkosten van

afkoelt, besparen we de volgende ochtend

Gemeente Velsen (2018). Agenda spor-

de

energie om het weer tot een aangename

taccommodaties 2018-2022, bij Sport &

nen worden gereduceerd. “Je bent veel

temperatuur op te warmen.”

Accommodaties

faalkosten kwijt als je bijvoorbeeld bij

Ook bij het verhuren van de gemeentelijke

duurzaamheidsmaatregelen

kun-

Sport & Gemeenten • juni 2018

49

