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Onderwerp: Verduurzaming sportaccommodaties in campagne gemeenteraadsverkiezingen
Geachte leden van de gemeenteraad,
Het onlangs verschenen IPCC-rapport maakt opnieuw de urgentie voor het terugdringen van
de CO2-uitstoot duidelijk. Welke stappen heeft uw gemeente al gezet? En waarmee profileert
u zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart? Als gemeente staat u voor
een groot aantal diverse opgaven. Het verduurzamen van grote sportaccommodaties biedt
kansen om een aantal uitdagingen tegelijk op te pakken:
•
•
•
•
•

CO2-reductie en besparing op energiekosten/exploitatiesubsidies
Ondersteunende rol in de energietransitie (potentieel netto opwekker van energie,
ruimte voor het bieden van buffercapaciteit), o.a. in de Transitievisie Warmte en de
Regionale Energie Strategie (RES)
Aanjager van een klimaatadaptieve én beweegvriendelijke openbare ruimte
Voorbeeldrol/inspiratie richting brede groep inwoners op het gebied van verduurzaming
Faciliterende rol sport- en beweegbeleid voor gezonde en vitale inwoners.

Laten we dus vooral verder kijken dan het één-op-één renoveren of vernieuwen van een
sporthal. Dat deze vraagstukken gaan komen in de aankomende termijn is zeker: liefst 60%
van de sportaccommodaties in Nederland is gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80. Deze zullen de
komende jaren fors gerenoveerd, dan wel vervangen moeten worden.
Factsheet verduurzaming grote gemeentelijke sportaccommodaties
Met de bijgaande factsheet maak ik u graag attent op een ‘schot voor open doel’ voor uw
campagne: de verduurzaming van grote gemeentelijke sportaccommodaties (zwembaden en
sporthallen).
Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om hier grote
CO2-reductie te realiseren. De zwembaden en
sporthallen stoten samen 58% uit van de totale
CO2-uitstoot van het Nederlandse sportvastgoed.
Daarnaast laat de factsheet zien dat hiermee op
energiekosten bespaard kan worden. Die jaarlijkse
besparing kan vervolgens vertaald worden naar een
verlichting op de gemeentebegroting.

Naar de factsheet

Benieuwd hoe andere gemeenten dit hebben aangepakt? Lees hier de praktijkvoorbeelden
van de gemeente Zeist (via Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de gemeente Kapelle.
Kijk voor meer informatie en inspirerende voorbeelden ook eens op Duurzame Sportsector.
Kennis,
advies
en
ondersteuning
Wij herkennen dat het snel complex wordt als er meerdere doelen (besparing op energiekosten
en CO2-uitstoot, maatschappelijke doelen als gezondheid en welzijn, klimaatbestendig
bouwen en inrichten) integraal in één project samengebracht worden. Maar daar helpen wij
graag
bij.
Als Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben we namelijk veel kennis beschikbaar over
bijvoorbeeld CO2-reductie van sportvastgoed, circulariteit, klimaatadaptief bouwen,
beweegvriendelijke omgeving, de waarde van sport en bewegen en wat wel of niet werkt. En
we adviseren en ondersteunen professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van
hun
doelen.
We stellen instrumenten ter beschikking zoals de verdieping op de leidraad verduurzamen
gemeentelijk vastgoed, een subsidiewijzer en de whitepaper over eigendomsverhoudingen bij
sportvastgoed. Wij bieden hulpmiddelen bij het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving
en die inzicht geven in het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen.
Het antwoord op uw vraag nog niet gevonden? Neem vooral contact op via onderstaand
mailadres: onze specialisten staan voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
Bert van Oostveen, directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen
E info@kenniscentrumsportenbewegen.nl
W www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

Thema’s
Onze dienstverlening
Producten
Actueel
Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief
Kenniscentrum Sport & Bewegen, Horapark 4, 6717 LZ Ede, The
Netherlands
Deze e-mail is verzonden aan griffier@beemster.net

Volg ons ook op:

