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Onderwerp: Uitvoering initiatiefvoorstel 'Sport en duurzaamheid'; pilot LED-

veldverlichting

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van uw initiatiefvoorstel

'Sport en duurzaamheid', dat u op 13 april 2016 hebt aangenomen. Dit voorstel was

drieledig, namelijk:

1. het uitvoeren van energiescans bij sportverenigingen

2. het realiseren van een energieloket voor sportverenigingen

3. het opzetten van een pilot voor LED-veldverlichting

ln onze brief van 15 september 2016, kenmerk 3713.612016003952, hebben wij u laten

weten dat wij Sport Drenthe voor een periode van vier jaar in totaal € 364.150,- sub-

sidie hebben verleend voor de uitvoering van de punten 1 en2.
Op '16 januari 2017 heeft de formele kick-off in het gemeentehuis te Assen plaatsge-

vonden.

Met deze brief informeren wij u over punt 3 van uw initiatiefvoorstel. De wens tot een
pilot LED-veldverlichting is voor ons aanleiding geweest om nader onderzoek te doen

naar de behoeften en mogelijkheden van sportverenigingen op dit vlak. Sport Drenthe

heeft 236 verenigingen met buitenvelden benaderd met een vragenlijst. Met een res-
pons van ongeveer 100 verenigingen (40%) heeft Sport Drenthe de conclusie getrok-

ken dat de meeste sportclubs (tussen 50% en 80%) geÏnteresseerd zijn in de aan-
schaf van LED-veldverlichting of dit overwegen. Daarbij bestaat behoefte aan feitelijke

en objectieve informatie om een verantwoorde investering te kunnen doen.
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Zoals u ook beoogt met het initiatiefvoorstel is die informatie gericht op

- de echte energiebesparing
- de lichtopbrengst op het veld
- de ervaringen van omwonenden
- de terugverdientijd
- de ervaringen van gebruikers

- de verschillen bij gebruiksintensiteit

De Asser voetbalvereniging Achilles 1894 heeft sinds 2013 geinvesteerd in het duur-

zaam maken van de sport. De vereniging is bereid mee te denken en te werken aan

de verdere uitrol van energiebesparing bijde achterban van de verenigingen.

Achilles 1894 wil de door haar opgedane ervaringen delen met andere buitensport-
verenigingen en ze objectief voorlichten over het gebruik van LED-veldverlichting.

Achilles 1894 heeft daartoe een aanvraag voor een subsidie van € 15.000,-- bij ons

ingediend. Deze aanvraag is via de gebruikelijke procedure van de Algemene subsi-
dieverordening Drenthe (arrangement l) behandeld.

Achilles 1894 zal de resultaten van de pilot tot 2020 door middel van vier bijeenkom-

sten per jaar delen met de ruim 200 buitensportverenigingen in Drenthe. Wij zijn van

mening dat door de inzet van Achilles 1894 en het toekennen van de subsidie voldaan

is aan hetgeen met punt 3 van uw initiatiefvoorstel 'Sport en duurzaamheid' beoogd is.

De resultaten van het initiatiefvoorstel zullen worden meegenomen in de evaluatie van

de Energieagenda.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,
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