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Column Remco Hoekman

In de sportsector nemen duurzaam-
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sportvastgoed bij sportverenigingen en

heidsmaatregelen. In deze categorie

heidsaspecten een prominente plaats in.

-stichtingen. Hierbij kan gedacht worden

is tot 31 oktober 2019 voor €15 miljoen

Gemeenten maken massaal melding van

aan clubhuizen, kleedkamers en veldver-

aan subsidie verstrekt. Deze subsidie is

duurzaamheidsopgaven en gerelateerde
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duurzaamheidsmaatregelen, waarmee de
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stichtingen in duurzaamheidsmaatregelen
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Hiermee is door sportverenigingen en

leerd om het thema duurzaamheid te
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Van 2016 tot en met 2018 ging het daarbij

dan vier jaar, € 108 miljoen uitgegeven aan
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duurzaamheidsmaatregelen. Positief is
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(EDS-regeling). Deze regeling heeft, mede

jaar toeneemt en een groter deel van de

aandacht voor duurzaamheid is daar in de

vanwege de geboden voorfinanciering,

sportverenigingen en sportstichtingen het

afgelopen jaren flink toegenomen. Waar in

mogelijkheden gegeven voor verenigingen

thema heeft omarmd. Tel daar in gedachten

het verleden in gemeentelijke collegepro-

om maatregelen door te voeren. In totaal

de inspanningen van gemeenten bij op,

gramma’s maar zelden in werd gegaan

is door 1.500 sportverenigingen en 300

en dan is de sportsector mooi op weg.

op aspecten van duurzaamheid, stond

sportstichtingen via deze regeling voor € 66

Een peiling onder de bevolking laat zien dat

dit onderwerp centraal in de collegepro-

miljoen geïnvesteerd in energiebesparende

duurzaamheidsmaatregelen bij sportvereni-

gramma’s voor 2018-2022. Ook waar

maatregelen en duurzame energieopwek-

gingen ook een bredere uitwerking hebben.

het ging om de inspanningen op sport,

king. Hierbij is wel vooral gekozen voor

Een derde van de groep die lid is van een
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blijkt verduurzaming van het vastgoed

geeft aan dat investeringen in energiebe-
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sparende maatregelen en/of duurzame

zaamheidsmaatregelen en welke uitgaven

In 2019 is de BOSA-regeling ingevoerd,

energieopwekking bij deze sportvereniging

hiermee gemoeid gaan, is nog onbekend.

die de optie in zich heeft om aanvullende
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Voor een deel ligt het eigenaarschap van

subsidie aan te vragen voor duurzaam-

te denken over deze maatregelen.
Reden te meer dus om de inspanningen
binnen de sportsector voort te zetten

SPORTVERENIGINGEN,
SPORTSTICHTINGEN EN BEDRIJVEN
WORDEN UITGEDAAGD EN
GESTIMULEERD OM HET THEMA
DUURZAAMHEID TE OMARMEN.
EN MET SUCCES, ZO BLIJKT

en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Op 23 januari 2020 wordt met
de ondertekening van de Routekaart
Duurzame Sportsector en de start
van de Duurzaamheidstour van VSG
een volgende stap gezet. Kun je niet
wachten en wil je alvast bijdragen aan
een duurzame sportsector, kijk dan eens
op www.duurzamesportsector.nl. ■
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