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Verduurzamingbijdrage 2017
In de gemeente Stichtse Vecht bevinden zich ongeveer 15 buitensportlocaties die mogelijk een
bijdrage kunnen vragen voor het verduurzamen van hun sportaccommodatie. De binnensportlocaties
zoals gymzalen zijn hier niet bij gerekend omdat deze worden meegenomen in het project
verduurzaming gemeentelijke panden. De gebruikers van de15 buitensportlocaties hebben het
clubhuis en kleedkamers in eigendom en betalen de eigen energierekening. Het beheer van de
lichtmasten is niet eenduidig belegd: in het ene geval doet de gemeente dit, in het andere is de
vereniging er voor verantwoordelijk. In principe betaald de vereniging de energielasten zelf.
Voor de buitensportlocaties stellen we in 2017 een incidentele subsidie op om het verduurzamen van
sportaccommodaties te stimuleren. Een samenwerking tussen topdossier sport en duurzaamheid.
In 2018 wordt bekeken of de subsidie een succes is en of er een (jaarlijks) vervolg komt. Op grond
van de AWB zal het een incidentele subsidie zijn, welke door een beschikking aan de sportclubs kan

worden verstrekt.
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Criteria
Een aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:
- De vereniging heeft een integraal verduurzamingplan voor de club gebaseerd op een
energiescan voor de gehele club (energieverbruik en installaties).
- De besparing moet aantoonbaar zijn en zijn gecalculeerd door een expert.
- De aanvraag moet betrekking hebben op eigendommen van de vereniging.
- De aanschaf moet betrekking hebben op een installatie of apparatuur. Arbeidskosten vallen
hier niet onder.
- De vereniging dient tevens bij het Rijk een aanvraag in voor de subsidieregeling
‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)’
- Indien een vereniging tijdig bij het Rijk een aanvraag heeft gedaan, maar het budget van het
Rijk op is, verstrekt de gemeente ook financiering op de aanschafkosten.
- Voor 2017 is maximaal € 30.000 budget beschikbaar.
- De regeling volgt beleidslijn voor investeringen nieuwe sportvoorzieningen:
e
o Max 1/3 van de investering wordt door gemeente gefinancierd
o Cofinanciering is noodzakelijk (crowdfunding/sponsoring etc.)
o Een maximum van € 10.000 per vereniging/locatie
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Financiën
Het beschikbare budget is € 30.000. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde aanvraag van
€ 10.000 (=10% van een gemiddelde investering). Er kunnen dus 3 initiatieven worden gehonoreerd
in 2017. Op basis van ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.
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o Besparingen komen 100% ten goede aan de vereniging.
De vereniging deelt haar kennis op het gebied van verduurzaming en/of subsidieaanvraag bij
het Rijk aantoonbaar met andere sport verenigingen in de gemeente Stichtse Vecht.
Per 5 jaar mag er éénmaal door een vereniging gebruik worden gemaakt van deze regeling.
Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij
NOC*NSF aangesloten is.
Een sportstichting ontvangt een lagere bijdrage (-15%), omdat zij BTW kunnen verrekenen.
Een vereniging kan dit niet.
De sportvereniging dient achteraf een bewijs te overleggen van de werkzaamheden.
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