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Motie kadernota 2018: invulling scenario 4 Klimaat & Energie, het verledden van 
bu itensportlocaties 
Z.014390/D.018960 

Geachte raadsleden, 

U heeft bij de behandeling van de kadernota 2018 een motie 
aangenomen over de invulling van scenario 4 Klimaat & energie. 

U verzocht het college: 
I te inventariseren welke buitensportlocaties voor 'verledden' in 
aanmerking komen. 
II aan de hand van deze gegevens een voorstel met financiële 
onderbouwing in de handen van de raad te stellen voor begroting 2018. 

I Inventarisatie 
Geïnventariseerd is welke locaties/accommodaties in aanmerking komen. 
In totaal gaat het in De Wolden om 15 locaties, namelijk 7 voetbal-, 4 
korfbal- en 4 tennislocaties. TC Suthwalda heeft dit jaar de 
veldverlichting reeds volledig zelf 'verled'. 

II voorstel met financiële onderbouwing 
Uit gegevens van het project Drenthe Sport Duurzaam blijkt dat het 
aanpassen van een veldlocatie gemiddeld circa€ 30.000,- kost. Voor De 
Wolden worden de totale kosten voor het toepassen van LEDverlichting 
geraamd op circa€ 450.000,- (15 X c 30.000,-) 
De exacte investering hangt af van het aantal armaturen en lichtmasten 
per locatie en de mogelijkheid om te kunnen dimmen. 

Er heeft nog geen afstemming plaatsgevonden met de betreffende 
verenigingen. Derhalve is nog niet duidelijk welke verenigingen, op basis 
van onderstaand financieel voorstel, gebruik willen maken van de 
regeling om hun veldverlichting te verledden. Als uw raad akkoord is met 
onderstaand voorstel, zullen we met de verenigingen in overleg gaan om 
het verledden van de betreffende accommodatie nader te concretiseren. 
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Voorgesteld wordt om uit te gaan van cofinanciering van gemeente en 
vereniging. 
Zoals bij de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018 draagt 
de gemeente maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief. 
De totale bijdrage van de gemeente bedraagt dan € 225.000,-. 

Voorgesteld wordt om de uitvoering over een looptijd van drie jaar te 
spreiden. Dit betekent een jaarlijkse bijdrage gedurende de looptijd 
2018-2020 van€ 75.000,-. Voorstel is om voor 2018 € 75.000, 
beschikbaar te stellen voor cofinanciering van het 'verledden' van de 
bu itensportaccom modaties. 
In 2018 bekijken we hoe deze regeling loopt. Indien deze succesvol is, 
volgt er in 2018 een voorstel voor vervolgfinanciering voor de resterende 
jaren. 

Andere financieringsmogelijkheden 
Om de totale investering te kunnen financieren hebben verenigingen ook 
andere financieringsmogelijkheden. 

Zo kunnen sportverenigingen die willen investeren in energiebesparing of 
energieopwekking gebruik maken van de Energielening SportDrenthe. Ze 
kunnen dan maximaal 75% van het te investeren bedrag lenen 
(min. € 5.000,- en max. € 50.000,-). 
Ze kunnen een rentevoordeel verdienen als leden of derden via de 
organisatie privé gaan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. De rente 
na rentevoordeel bedraagt minimaal 0,5%. 

Daarnaast is er de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en 
duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Met de subsidie kunnen 
investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie 
worden gedaan bij sportaccommodaties. Het subsidie percentage voor 
sportverenigingen bedraagt 30%. Aanvragen kan vanaf 2 januari 2018. 
Dit dient snel te gebeuren, in 2017 was het budget zeer snel uitgeput. 

Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten (landelijk, 
provinciaal en lokaal) en zullen waar mogelijk aansluiten bij 
regelingen/mogelijkheden. 

In 2018 wordt deze regeling geëvalueerd. Indien deze regeling succesvol 
is, volgt er een voorstel aan de raad voor vervolg. 
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Samenvatting voorstel 
Het college stelt de raad het volgende voor: 

De gemeente cofinanciert maximaal 50% van de totale 
investering voor het 'verledden' van de buitensportlocaties. 
Er wordt een budget van € 75.000,- gereserveerd voor 
cofinanciering in 2018. 
Eind 2018 wordt de regeling geëvalueerd. Indien de regeling 
succesvol is volgt er een voorstel aan de raad voor vervolg. 
De financiering hiervan als eerste begrotingswijziging mee te 
nemen ten laste van het begrotingssaldo 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris 
Nanne Kramer 


