
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Yvonne Knobbout 

Onderwerp: Kostenstijging energie zwembad en sportverenigingen 

Datum indiening vragen: 11-9-2022 

 
 
 

Vragen: 

 
Naar aanleiding van onderstaand artikel heeft de Politieke Unie de volgende vragen;  
Omroep Flevoland - Nieuws - Almeerse zwembaden vrezen voor sluiting door energieprijzen 

 
- In bovenstaand artikel staat vermeld dat het Bosbad in gesprek is met de gemeente in 

verband met de kostenstijging voor energie. Is dit juist? 
Antwoord:  
Ja, wij zijn op reguliere basis in gesprek met het Bosbad over de voortgang van hun 
activiteiten waarvoor zij subsidie ontvangen. De huidige stijging van de energieprijzen 
is hierbij afgelopen periode een terugkerend aandachtpunt geworden. Voor het bestuur 
en directie van het Bosbad is de stijging een zorgwekkende ontwikkeling. De gemeente 
is eigenaar van het Bosbadhallencomplex en rekent de energielasten van het zwembad 
door aan de Stichting Exploitatie Bosbad. Volgend jaar moet de gemeente over naar 
nieuwe contracten voor energie, gas en water. Als grootverbruiker van energie zien 
directie Bosbad en gemeente dat aanpassingen van de energieprijzen grote gevolgen 
gaat hebben voor het zwembad. De kosten voor energie zullen sterk stijgen. 
Daarnaast werken we samen met het Bosbad aan renovatie en verbouw van het 
zwembad zoals u in mei 2020 heeft besloten. Inzet hierbij is een zo duurzaam mogelijk 
zwembad waarbij we inzetten op energiebesparing en -opwekking. We zien dat de 
duurzaamheidsmaatregelen die wij nu uitwerken een zeer gunstig effect gaan hebben 
op de energielasten in die zin dat die minder zullen stijgen dan wanneer we de huidige 
situatie handhaven. Maar de prijzen zijn momenteel zo hoog dat we sowieso rekening 
moeten houden met een verhoging van de lasten. In november ontvangt u een 
raadsvoorstel voor het Bosbad, hierin zal ook een nadere uitwerking van de 
energielasten opgenomen zijn.   
 

- Zijn er op dit moment knelpunten? Zo ja, welke knelpunten worden er benoemd? 
Antwoord:  
Zie hierboven. 
 

- Wat zijn de gevolgen voor het Bosbad door deze kostenstijging? 
Antwoord:  
De gevolgen kunnen groot zijn, een verdubbeling of meer van de energielasten kan het 
zwembad niet in hun begroting opvangen. Het Bosbad kijkt natuurlijk wat zij op korte 
termijn kunnen doen, zo is bijvoorbeeld de temperatuur van het water een graad lager 
dan regulier, maar dit zal de grote stijging in energielasten niet kunnen opvangen.  
 

- Zijn er afspraken gemaakt om het Bosbad te ondersteunen? Zo ja, wat zijn die afspraken en 
zo nee, waarom niet? 
Antwoord:  
Momenteel zien we dat er landelijk een beroep gedaan wordt op de Rijksoverheid om, in 
lijn met de ondersteuning bij de gedwongen sluitingen door COVID-19, zwembaden te 
ondersteunen. In afwachting hiervan zullen we nog geen concrete afspraken met het 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/300615/almeerse-zwembaden-vrezen-voor-sluiting-door-energieprijzen


Bosbad. We hopen dat bij de beoordeling van de begroting van het Bosbad hier 
duidelijkheid over is.  
 

 
Daarnaast zijn er een aantal aanvullende vragen over sportverenigingen met een eigen 
accommodatie.  
 
De Politieke Unie is van mening dat de sportverenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan een 
vitale en een sociale gemeenschap. Op het moment dat er door ‘externe omstandigheden’ situaties 
ontstaan die het functioneren van de verenigingen in de weg staan is de Politieke Unie van mening 
dat we moeten nadenken over mogelijkheden om de verenigingen te ondersteunen; 

 

 
- Heeft het college een beeld van de financiële uitdagingen die de verschillende 

sportverenigingen met een eigen accommodatie krijgen door de situatie op de energiemarkt? 
Antwoord:  
Ja, wij verwachten dat door de sterke stijgingen van de energielasten het een uitdaging 
gaat worden om de vitaliteit van verenigingen op peil te houden.  
 

- Als dat beeld er niet is, wilt u dan een inventarisatie maken onder die verenigingen om een 
helder beeld te krijgen? 
Antwoord:  
Sportverenigingen kennen de weg naar de gemeente goed. Een aantal verenigingen 
hebben al aangegeven dat zij zich zorgen maken over de prijsstijgingen. Om een 
volledig beeld te krijgen staat er voor begin oktober een bijeenkomst met de 
sportverenigingen gepland.  
 

- Heeft het college eventueel middelen om deze verenigingen financieel te ondersteunen? 
Antwoord:   
In principe zijn verenigingen verantwoordelijk voor eigen accommodaties. Echter 
gezien de stijgingen en de druk die dit zal leggen op hun begrotingen kijken wij nu naar 
hoe we verenigingen kunnen stimuleren om aan actief aan de gang te gaan met 
verduurzaming. Hierbij koppelen we ze aan energie-expertisecentrum Flevoland.  
In onze begroting zijn geen middelen opgenomen voor ondersteuning sportvereningen 
anders dan een post voor incidentele subsidies voor activiteiten. Mogelijk zal er in lijn 
de corona aanpak vanuit het rijk ook maatregelen aangekondigd worden om 
verenigingen te ondersteunen. Als zo’n regeling er komt zullen wij voor de 
verenigingen dit aanvragen. Wij blijven in ieder geval intensief met de verenigingen in 
contact en hopen zo vroegtijdig te kunnen ondersteunen om zo erger te voorkomen.  
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