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Geacht collega, geachte raadsleden van de gemeente Noordoostpolder, 
 
Inleiding:   
v.v. Flevo Boys huurt de sportvelden en de verlichting rond de sportvelden van de gemeente 
Noordoostpolder. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud van en vervanging van de lampen 
indien deze vervangen dient te worden. De gebouwen zijn in eigendom van de vereniging.  
 
Energiekosten 
Als gevolg van de explosieve stijging van de energielasten is v.v. Flevo Boys al geruime tijd bezig om te 
kijken wat zij kunnen doen om de energiekosten te beperken. Er zijn al diverse investeringen gedaan 
zoals: 

- Vervangen van de binnenverlichting door LED verlichting; 
- Isoleren van alle ruimten die verwarmd moeten worden; 
- Vervangen van boilers; 
- Etc. 

 
Uit onderzoek, door onafhankelijke partijen, is daarnaast als belangrijke bezuinigingsmogelijkheid het 
vervangen van de oude veldverlichting door LED verlichting genoemd. Ook het plaatsen van 
zonnepanelen zou een aanzienlijke bezuiniging op de energienota opleveren. 
 
Inmiddels is bekend dat de kosten voor gas en elektrisch vanaf 2023 voor Flevo Boys zullen stijgen van 
€ 35.000,00 per jaar naar € 150.000,00 per jaar bij gelijkblijvend verbruik. U zult begrijpen dat wij een 
dergelijk bedrag niet op onze leden kunnen verhalen. Dit zou een verhoging van de contributie met 
zich meebrengen van meer dan € 100,00 per jaar. 
 
Waarom deze noodkreet 
Als eigenaar van de veldverlichting is de gemeente Noordoostpolder door Flevo Boys gevraagd of deze 
verlichting vervangen kon worden door LED verlichting. De verantwoordelijk ambtenaar van de 
gemeente heeft aangegeven dat de gemeente dit verzoek niet inwilligt. Daarop is gevraagd of Flevo 
Boys met de gemeente een regeling kan treffen, waarbij Flevo Boys zelf de LED verlichting aanschaft, 
waarbij gedurende een aantal jaren Flevo Boys een bedrag ontvangt van de gemeente dat gelijk is aan 
de jaarlijkse kosten die de gemeente Noordoostpolder betaalt voor vervanging en onderhoud van de 
huidige veldverlichting. Daarna zou Flevo Boys de verlichting en het onderhoud hiervan overnemen. 
Ook hierop is door de verantwoordelijk ambtenaar aangegeven dat de gemeente Noordoostpolder 
hieraan niet meewerkt. 



 

 

De enige, door de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Noordoostpolder, aangeboden 
optie is dat Flevo Boys de verlichting overneemt van de gemeente Noordoostpolder en hierbij een 
bedrag aan de gemeente Noordoostpolder overmaakt van € 1,00. Daarna zou de gemeente 
Noordoostpolder geen kosten meer maken aan de veldverlichting. 
 
U zult begrijpen dat wij erg teleurgesteld zijn in de gemeente Noordoostpolder. In een tijd waarin zulke 
exorbitante stijgingen opgevangen kunnen worden door een ogenschijnlijk simpele investering die 
binnen 3 jaar terugverdiend is, kunnen wij deze houding niet begrijpen. 
 
Het aanbrengen van zonnepanelen lijkt ook al niet op te leveren wat het zou kunnen opleveren, 
aangezien aangegeven is dat teruglevering (vooralsnog) geen mogelijkheid is. Dit zou het net niet 
aankunnen. Aangezien de meeste activiteiten die veel stroom vragen in de avonduren plaatsvinden, is 
daarmee de investering in zonnepanelen ook niet direct een bezuiniging op de energienota. 
 
Wat vragen wij van het college en u als raadsfacties: 
Als bestuur zitten wij met onze handen in het haar. 6 jaar geleden zijn wij aangetreden als interim 
bestuur omdat de vereniging af koerste op een faillissement. Na een periode van 2 jaar, waarin elk jaar 
afgesloten werd met een (klein) positief resultaat, zijn wij nadrukkelijk door de Rabobank (de 
huisbankier) gevraagd om aan te blijven om de vereniging toekomst bestendig te maken. De afgelopen 
6 jaar zijn wij bezig geweest om hier een goede basis voor te leggen en hebben dit dan ook gedaan. 
Echter, met de huidige energiecrisis in combinatie met de houding van de huidige houding van de 
gemeente Noordoostpolder zien wij de toekomst van Flevo Boys niet goedkomen en vragen ons af of 
wij hiervoor de verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. 
 
Wij vragen u om, met de grootst mogelijk spoed, concrete voorstellen te doen die bijdragen aan het 
kunnen voortzetten van een gezonde vereniging.  
 
Graag zijn wij bereid om in onze drukke agenda tijd te maken om hierover met u van gedachten te 
wisselen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van V.V. Flevo Boys 
 
 
H. Oostra 
Voorzitter 


