
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 

2e Exloërmond, 26 januari 2019 

 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende stagnering  
   verduurzaming sportverenigingen. 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
In de provincie Drenthe lopen we voorop als het gaat om het verduurzamen van 
accommodaties van sportverenigingen. 
Veel buitensportverenigingen hebben de afgelopen jaren stappen gezet om te komen tot 
verduurzaming. Vanuit de provincie Drenthe hebben we dat gefaciliteerd vanuit het 
programma Drenthe Sport Duurzaam. 
 
De PvdA ontvangt vanuit de sportwereld verontrustende signalen over de huidige 
randvoorwaarden om te investeren in verduurzaming. Natuurlijk spelen de afschaffing van 
de salderingsregeling en de beperkingen op het elektriciteitsnet een rol, waar we al eerder 
aandacht voor hebben gevraagd. 
Maar met name de wijziging in de landelijke subsidie, van EDS naar BOSA (Bouw en 
Onderhoud Sportaccommodaties) per 1 januari 2019, zorgt voor grote belemmeringen in de 
mogelijkheden om te verduurzamen. 
Voor de meeste sportverenigingen geldt dat zij pas na investering subsidie aan kunnen 
vragen, waarbij vooraf onduidelijk is of deze subsidie wordt toegekend. Daardoor moeten 
verenigingen grote risico’s nemen en grote bedragen voorfinancieren. Veel verenigingen 
kunnen en willen dit risico niet nemen. 
Deze landelijke ontwikkelingen zorgen voor een uiterst ongewenste situatie. De 
Rijksoverheid belemmert daarmee het beleid van de provincie Drenthe, waar we juist 
stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren. 
De Statenfractie van de PvdA maakt zich hierover zorgen en zou graag zien dat 
belemmeringen voor verduurzaming van deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen 
worden weggenomen.  
 



De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van het stagneren van de verduurzaming van 
sportverenigingen? 
 

2. Deelt u de mening van PvdA Drenthe dat het huidige Rijksbeleid zorgt voor deze 
stagnering?  
 

3. Ziet u mogelijkheden om dit knelpunt bij de Ministers onder de aandacht te brengen? 
 

4. Ziet u andere provinciale mogelijkheden om sportverenigingen te helpen alsnog te 
kunnen verduurzamen? Zo ja, hoe? 

 
 
 
Namens de fractie van de PvdA, 
 
Peter Zwiers  
 
 


