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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het plan voor grootschalige uitrol van de pilot Duurzame Sportaccommodaties
Aanleiding
In 2017 heeft Sportservice Noord-Brabant (SSNB) in samenwerking met de
Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
(MOED) in opdracht van de provincie Noord-Brabant een pilot uitgevoerd
waarbij ze circa 50 sportclubs in Brabant op weg hebben geholpen met de
verduurzaming van hun accommodatie. Energiebesparing en –opwekking zijn
maatwerk. Het energieverbruik, de accommodatie, de eigendomssituatie van
velden en gebouwen en de financiële mogelijkheden verschillen per sportclub.
Om die reden werd voor de pilot een zo divers mogelijke selectie gemaakt van
sportaccommodaties. Op die manier kon voor iedere situatie een passende
oplossing in kaart worden gebracht met als doel: het ontwikkelen van een
instrument waarbij op een efficiënte manier zoveel mogelijk van de 2500
sportaccommodaties in Brabant duurzamer gemaakt kunnen worden. De pilot is
inmiddels succesvol afgerond en de grootschalige uitrol kan van start gaan.
Bevoegdheid
De ambitie om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen staat beschreven in
het Uitvoeringsprogramma energie. Sportaccommodaties maken hier onderdeel
van uit. GS hebben de bevoegdheid dit onderdeel van de Energieagenda
verder te ontwikkelen.
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1. Om alle sportclubs in Brabant te verduurzamen is een ondersteunings- en
ontzorgingsstructuur nodig.
SSNB en MOED hebben in de pilot aangetoond dat er een aanzienlijke
potentie zit in het verduurzamen van sportaccommodaties. Een doorvertaling
van de resultaten uit de pilot laat zien dat de besparingspotentie op
sportaccommodaties in Brabant gelijk staat aan ca. 20.000 huishoudens.
Om de potentie voor heel onze provincie om te zetten naar het uitvoeren
van duurzame maatregelen is een ondersteunings- en ontzorgingsstructuur
nodig. SSNB, MOED, Energiefonds en marktpartijen staan klaar om deze
structuur op te tuigen en operationeel te maken, door middel van een
duurzaamheidsloket Sport.
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2. Er wordt zowel een fysiek als digitaal duurzaamheidsloket Sport ingericht
waarbij gemeenten en sportverenigingen terecht kunnen.
SSNB en MOED richten als duurzaamheidsexperts binnen de Brabantse
sportsector een fysiek en digitaal duurzaamheidsloket Sport in. Vanuit dit
loket werken zij aan:
-

De werving van gemeenten, sportverenigingen, exploitanten en andere
sportorganisaties voor het verduurzamen van sportaccommodaties;
Een vraagbaakfunctie via een back office, waar zowel gemeenten,
sportclubs als particulieren terecht kunnen met vragen;
Het matchen en verbinden van sportaccommodaties en het Brabantse
energienetwerk;
Het managen van het netwerk aan partners, dienstverleners,
leveranciers, installateurs en financiers;
De communicatie via online en offline campagnes rondom het
verduurzamen van sportaccommodaties in Brabant;
Het monitoren van de voortgang en de resultaten.

Operationeel zal het loket in handen liggen van SSNB. SSNB heeft hiertoe
een begrotingssubsidie aangevraagd die momenteel in behandeling is.
Indien de marktbehoefte vraagt om een grotere inzetbaarheid, dan heeft
SSNB een netwerk aan externe experts klaar staan, welke kunnen worden
ingeschakeld.

3. Beoogde resultaten
Het opschalen van de pilot duurzame sportaccommodaties over heel
Brabant dient in ieder geval te leiden tot de volgende resultaten:
-

Concrete duurzaamheidsprojecten in ten minste 2/3 van de Brabantse
gemeenten;
Functionerende ESCO-constructie van het Energiefonds Brabant als
aanvullende financieringsoptie voor clusteraanpak;
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-

Brabantse economische spin-off* door de inzet van het lokale netwerk
aan leveranciers en installateurs;
Bewustwording onder de achterban van sportverenigingen als aanjager
van bestaande particuliere duurzaamheidsinitiatieven;
Goede aanhaking bij gemeenten die voortvarend met dit thema bezig
zijn, zoals gemeenten Roosendaal en Helmond;
De provincie Noord-Brabant is landelijk het voorbeeld in energietransitie
binnen de sportsector.
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*De resultaten uit de pilot laten zien dat de gemiddelde investering op een
sportaccommodatie €50.000,- bedraagt. Door de inzet van een lokaal en
regionaal netwerk betekent dit bij de opschaling over heel Brabant een
potentiele economische spin-off voor Brabantse bedrijven van ca.
€125.000.000,-.

Consequenties
De provincie krijgt verschillende vragen binnen van gemeenten, sportclubs en
particulieren over de verduurzaming van sportaccommodaties. Met dit
duurzaamheidsloket creëren we één centrale plek in Brabant waar alle
gemeenten en sportverenigingen terecht kunnen. Bij het duurzaamheidsloket is
alle expertise gebundeld en is er een stevig netwerk aanwezig, zodat er snel
contact gelegd kan worden met financiers zoals het Energiefonds Brabant en
leveranciers.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
We vinden het belangrijk dat de uitrol evenals de pilot dichtbij de leden van de
sportverenigingen plaatsvindt, zodat zij worden geïnspireerd om in hun eigen
woningen ook energiebesparende maatregelen toe te passen. Gedurende de
duur van de pilot communiceren we actief naar de leden, zodat op die manier
(sportende) inwoners van Brabant van begin tot eind meegenomen worden in
het traject. Bij iedere behaalde mijlpaal communiceren we actief naar buiten toe
via verschillende (sociale) media-kanalen. Dit geldt uiteraard ook op het moment
dat het duurzaamheidsloket dit voorjaar daadwerkelijk operationeel zal zijn.

Vervolg
Ieder half jaar kijken we naar de stand van zaken op dit thema, en we houden
uw Staten middels de P&C-cyclus op de hoogte van het project.
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Bijlagen
N.v.t.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw N. Wester, (073) 681 27 02, nwester@brabant.nl,
afd. Projecten- en Programmamanagement C van cluster Natuur en Milieu.
Opdrachtnemer: mevrouw L.A.C.M. Bouwmans, (073) 681 24 34,
lbouwmans@brabant.nl, afdeling Innovatie en Energie van cluster Economie en
Internationalisering.
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