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Onderwerp: Continuering project Drenthe Sport Duurzaam

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 389.250,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Sport-
Drenthe voor het adviseren en/of begeleiden van 155 buitensportverenigingen uit
Drenthe bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties in de periode 2021-2024.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

lnitiatiefvoorstel'Sport en duurzaamheid'
ln 2015 gaven de Statenfracties van de PvdA, WD, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks,
Sterklokaal en 50PLUS met het lnitiatiefvoorstel 'Sport en duurzaamheid' (Statenstuk

2016-728) ons college de opdracht om sport in Drenthe toegankelijk houden, onder
andere door de energielasten van de buitensportverenigingen omlaag te brengen. De

Stichting SportDrenthe heeft van ons toen de opdracht gekregen om hieraan uit-
voering te geven. Op 1 januari2OlT is het project Drenthe Sport Duurzaam van start
gegaan met als doel om tot en met 2020 vele tientallen buitensportverenigingen in
Drenthe te ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties.

Project Drenthe Sport Duurzaam succesvol

De samenwerking tussen de Stichting SportDrenthe, de Natuur en Milieufederatie
Drenthe en het Drents Energieloket heeft tot mooie resultaten en bemoedigende
spin-off-effecten geleid. Vele sportverenigingen zijn geadviseerd en begeleid in het
nemen van stappen op weg naar een lagere energierekening. Concreet resulteerde
het project in '130 energiescans, 102 begeleidingstrajecten en de uitvoering van een
groot scala energiebesparende maatregelen bij 80% van de Drentse sportvereni-
gingen, waarbij een energiescan is uitgevoerd. Gemiddeld is daarmee een be-spa-

ring gerealiseerd van 27Vo op het aardgasgebruik en bijna 60% op elektra.
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Ongeveer 55% van de genomen maatregelen is uitgevoerd door bedrijven uit
Drenthe en veel werkzaamheden zijn door leden van de verenigingen zelf uit-
gevoerd. Daarnaast hebben vele leden van de begeleide sportverenigingen kennis-
gemaakt met het Drents Energieloket en daar informatie ingewonnen voor de ver-
duurzaming van hun woning en is een deel daarvan getriggerd om met de opge-
dane kennis tot actie over te gaan.

Het project en de samenwerking met de Drentse gemeenten hebben tot bredere
spin-off geleid dan vooraf verwacht. Zo kwamen van enkele Drentse gemeenten
extra subsidies en laagrentende leningen beschikbaar voor sportverenigingen,
waardoor bijvoorbeeld LED-veldverlichting is aangeschaft en verwarmingsinstallaties
(eerder) konden worden vervangen. Ook is enkele keren gebruik gemaakt van de
Energielening Drenthe van de Stichting Drentse Energieorganisatie (DEO), alsook
van de BOSA-regeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
een regeling ter stimulering van Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties.
Door deze acties is bij de Drentse sportverenigingen een serieuze versnelling in de
verduurzaming gerealiseerd.

Drenthe Sport Duurzaam klaar voor volgende stap
Dit succes vraagt om een vervolg. SportDrenthe wil graag de komende jaren

vervolgstappen zetten met het project'Drenthe Sport Duurzaam: op weg naar
klimaatneutraal'. De ambitie is om tot en met juni 2024 bij 80 sportverenigingen
energiescans uit te laten voeren, ten minste 65 sportverenigingen te activeren om
te investeren in de verduurzaming van hun sportaccommodaties en daarvan
10 sportverenigingen actief te begeleiden naar een energieneutrale accommodatie.
Daarnaast wordt een Community of Practise opgezet en een speciale toolkit ont-
wikkeld met daarin een stappenplan, zodat besturen van buitensport-verenigingen
beter weten wanneer welke acties ondernomen moeten worden bij de verduur-
zamingsopgave van hun accommodaties.

Provi nciaa I ontzorgi ngsprogra m ma maatscha ppel ij k vastgoed
Ten slotte is het interessant te melden dat de provincie op 1 december 2020 van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ruim €'1,8 miljoen ont-
vangen heeft om daarmee tot eind 2023 ongeveer 160 kleine maatschappelijk vast-

goedeigenaren te laten adviseren en begeleiden bij de verduurzamingsopgaven van

hun vastgoed of vastgoedportefeuille. Op basis van de voorwaarden van de BZK-

regeling kunnen wij voor sportverenigingen helaas geen middelen uit deze regeling
inzetten. Door de bijdrage vanuit de provincie krijgen de meer dan 150 sportvereni-
gingen wel dezelfde kansen om geadviseerd en begeleid te worden in hun verduur-
zamingsopgaven. Ook kunnen ze meeliften in de voordelen die collectieve inkoop
met zich meebrengt en de mogelijkheden om met andere kleine maatschappelijk
vastgoedeigenaren kennis te delen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage lnfographic Drenthe Sport Duurzaam

, secretaris



Drenthe Sport Duurzaam
NEXT STEP  2021 - 2024

Doelgroep

Starters (75 - 100)

Peleton (75)

Koplopers (25 - 50)

Sprinters (3 - 5)

Intake

Begeleiding 

Servicepunt DSD

Community of practice (20)

Innovatie 
(productontwikkeling)

Toolkit
Opwek & opslag energie 
in combinatie met
Laadpalen & deelautos

Ambassadeurs

Communicatie
Werven, informeren, inspireren

Op weg naar klimaat neutraal 

Aanpak

Actieve leden delen hun 
ervaringen, tips en 
aanpakken

Gezonde voeding
Hergebruik sportkleding
Waterverbruik
Afval scheiden
Op Fietse naar de club

Sociaal maatschappelijke 
component


