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Landelijk
coalitieakkoord
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Verduurzaming Sport

Vitale en gezonde
inwoners

Sturing in gemeentelijke
begroting

Nederland heeft grote ambities op het
gebied van klimaat en energie. Het
doel CO2-reductie wordt aangescherpt
tot tenminste 55% in 2030. Er wordt
landelijk vol ingezet op klimaatdoelen
als energiebesparing, duurzame energiebronnen, energieopslag, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Dit doen we om toekomstbestendig
te zijn voor elkaar, de planeet én voor
de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties. Sport wil, kan en
gaat hierin zijn/haar bijdrage leveren.

In de Routekaart Verduurzaming
Sport heeft de sportsector de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord
vastgesteld. Daarin staat de sport
accommodatie als maatschappelijk
vastgoed omschreven als open en
toegankelijk, verbindend tussen
binnen- en buitenruimte, dienstbaar
aan biodiversiteit, klimaatuitdagingen en de energietransitie in de
omgeving. Kijk met een brede blik
naar de sportaccommodatie en
positioneer deze als een oplossing.

De effecten van sport en bewegen
zijn op allerlei vlakken zichtbaar.
Het zorgt voor een betere fysieke en
mentale gezondheid en bijvoorbeeld
een betere kwaliteit van leven. Corona heeft dit nog duidelijker gemaakt.
Sport en bewegen heeft, naast fysiek
effect, ook effecten op sociaal, emotioneel, persoonlijk, intellectueel en
financieel vlak. Investeren in sport
en bewegen heeft hierdoor een
maatschappelijke meerwaarde.

Energiebesparende maatregelen
zorgen voor een lagere energierekening. Met de stijgende energieprijzen
wordt dat voordeel alleen maar
groter. Afhankelijk van de gekozen
tijdspanne kan dit leiden tot een
directe jaarlijkse besparing. Dit
biedt daarmee een besparingskans
op de exploitatiesubsidie vanuit de
gemeente en het zorgt voor ruimte
binnen de gemeentelijke begroting.

What and How

Lokale coalitieakkoorden

FACTSHEET

duurzame sportaccommodaties

What

How

Focus op het grootste reductiepotentieel:
zwembaden, sporthallen en gymzalen
60 tot 70% van de sportaccommodaties is eigendom van de gemeenten. Meer
dan de helft van de CO2-uitstoot binnen sportvastgoed wordt veroorzaakt
door zwembaden, sporthallen en gymzalen, terwijl deze twee typen sport
accommodaties samen maar 27% van dit sportvastgoed betreft. Pak daarom
de zwembaden en sporthallen als eerste aan om direct grote stappen richting
de klimaatdoelstellingen te maken.
• Reductie op CO2-uitstoot

• Besparing op de energiekosten

Lees de Factsheet

Vertaal de landelijke ambities vanuit het thema duurzaam
Nederland door in uw eigen lokale duurzaamheidsdoel
stellingen voor uw sportaccommodaties, door bijvoorbeeld:
•	Een groen, duurzaam meerjarenonderhoudsplan;
•	Het opzetten van ondersteuningsprogramma’s voor accommodatie
eigenaren (bijvoorbeeld in lijn met het ‘Nationaal Isolatieprogramma’);
• Duurzaamheidsleningen voor accommodatie eigenaren en/of
het verstrekken van gemeentelijke garanties;
• Stimuleringssubsidies renovatie of nieuwbouw van sportaccommodaties;
•	Faciliteren door het wijzigen van bestemmingsplannen.

Verdeling CO2-uitstoot
per soort accommodatie

14% Sporthallen

Kenniscentrum Sport & Bewegen stelt instrumenten
ter beschikking in de realisatie van uw plannen:
• Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
• Whitepaper over eigendomsverhoudingen
bij sportvastgoed

58%

42% Overige
sportaccommodaties

Why

€

44% Zwembaden

• Subsidiewijzer

Wilt u inzicht krijgen in maatregelen voor de sportaccommodaties
in uw gemeente, kijk dan ook eens op Sport NL Groen.

