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Beste heer Oostra,

Op 6 oktober ontvingen wij uw brief met als onderwerp Noodkreet. In de brief geeft u aan zich zorgen 
te maken over de stijgende energiekosten. Zoals bij u bekend is, delen wij deze zorg. Daarom zijn wij 
hierover met elkaar in gesprek gegaan.

De Rijksoverheid werkt een regeling uit
Uw vereniging is niet deze enige vereniging die te maken heeft met stijgende energiekosten. De 
Rijksoverheid werkt een regeling uit waar onder andere sportverenigingen gebruik van kunnen maken. 
De eerste contouren zijn bekend1. Daarnaast wordt in de Najaarsnota 2022 van de Rijksoverheid ook 
extra budget voor onder andere sportverenigingen voorgesteld en werken wij aan een Noodfonds. Na 
publicatie informeren wij u, net als alle andere verenigingen, over deze regelingen en mogelijkheden.

Verduurzamen van de accommodatie
Een langdurige oplossing zal dit niet zijn. Het is daarom goed om te lezen dat u zelf al de nodige 
duurzaamheidsmaatregelen genomen heeft en met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) in 
gesprek bent over advies en de financiering van deze duurzaamheidsmaatregelen. Een concreet 
financieringsvoorstel van jullie gemaakt door EEF ontvangen wij graag zodra dit er is.

Verlichting
In uw brief gaat u specifiek in op uw wens de verlichting te willen vervangen door ledverlichting. De 
lichtmasten zijn eigendom van de gemeente. De energierekening betaalt u zelf. Zoals in de gevoerde 
gesprekken is aangegeven, is het voor ons als gemeente vanuit duurzaamheid minder interessant om 
in ledverlichting te investeren. Deze maatregel levert de gemeente, in verhouding tot andere 
maatregelen die de gemeente kan nemen, weinig op. Dit neemt niet weg dat we vanuit vitale 
sportverenigingen het belang in zien. In de gesprekken en mailwisseling is aangegeven dat wij 
meekijken naar mogelijkheden, maar dat dit altijd maatwerk per vereniging is.

U diende een voorstel in
In uw voorstel van 19 juli 2022 vroeg u ons om de lichtmasten, na een keuring, voor€ 1,-over te 
dragen naar Flevo Boys. Daarnaast wilde u de komende vijfjaar een bijdrage van € 4.000 van ons. Dit 
in verband met een door u berekende besparing voor de gemeente op de onderhoudskosten van de 
lichtmasten. Wij gaan niet mee in dit voorstel en leggen u hieronder uit waarom.

Bij een aantal verenigingen zijn de lichtmasten van de vereniging en bij een aantal andere 
verenigingen zij deze van de gemeente. De huurtarieven voor het gebruik van de sportaccommodatie 
zijn voor alle verenigingen zijn gelijk. In de praktijk betekent dit dat uw vereniging voordeel heeft

1 Contouren TEK-regeling: https://nocnsf.nl/nieuws/2022/10/eerste-contouren-enerqiecompensatie- 
voor-de-sport-hoopqevend-maar-noq-niet-voldoende

GEMEENTEHUIS Harmen Visserplein 1 | 8302 BW Emmeloord | T+31 (0)527 63 39 11 | www.noordoostpolder.nl

CORRESPONDENTIE Postbus 155 | 8300 AD Emmeloord | F+31 (0)527 61 70 20 | info@noordoostpolder.nl

mailto:c.binnenmars@noordoostpolder.nl
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/10/eerste-contouren-enerqiecompensatie-voor-de-sport-hoopqevend-maar-noq-niet-voldoende
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/10/eerste-contouren-enerqiecompensatie-voor-de-sport-hoopqevend-maar-noq-niet-voldoende
http://www.noordoostpolder.nl
mailto:info@noordoostpolder.nl


gehad ten opzichte van andere verenigingen die wel het eigendom over de lichtmasten hadden en zelf 
onderhoud moesten (laten) uitvoeren. Ook voor toekomstige keuringen en vervanging van de 
lichtmasten zijn de verenigingen zelf aan zet. Daarnaast zijn er soms afspraken gemaakt die specifiek 
betrekking hebben op de betreffende sportaccommodatie. Zoals in uw geval de huurkorting die u 
jaarlijks ontvangt voor één volledig natuurgras sportveld, omdat er een zendmast naast het sportveld 
staat.

Wij streven naar gelijkwaardigheid tussen de verenigingen
Dit doen wij in stappen. Daarom bekijken wij iedere aanvraag apart en zoeken wij gezamenlijk naar 
maatwerk. We kijken daarbij naar eerdere investeringen en lopende afspraken. Zo hebben wij ook 
naar uw voorstel gekeken. Ook in gesprekken in het verleden is door ons aangegeven dat er wat gaat 
veranderen voor uw vereniging, zodat er meer gelijkheid ontstaat.

Overdracht lichtmasten
Zoals al eerder via de e-mail is aangegeven zijn wij bereid om de lichtmasten na een keuring en 
eventuele vervanging aan u over te dragen. Daarnaast hebben wij u, een paar dagen voordat u deze 
brief stuurde, nog telefonisch gesproken. In dit gesprek is aangegeven dat wij nadenken over een 
eenmalige stimuleringsbijdrage. De hoogte van dit bedrag hebben wij destijds nog niet genoemd, 
omdat wij hier nog niet over uit waren.

Wij zijn bereid u een eenmalige tegemoetkoming van drie keer € 3.000 te verlenen (totaal € 9.000) 
voor de investering in ledverlichting voor drie sportvelden. Dit is een eenmalige stimuleringsbijdrage 
en past binnen één van de doelstellingen van de subsidieregeling Sportstimulering, namelijk bijdragen 
aan de vitaliteit van verenigingen of stichtingen. We hebben hierbij rekening gehouden met de 
huurcompensatie voor de zendmast en de jarenlange onderhoudskosten voor de lichtmasten. 
Daarnaast is in het verleden aangegeven dat er wat gaat veranderen rondom de compensatie die u 
ontvangt voor de zendmast. Tijdens de gesprekken over de renovatie van het hoofdveld in 2024 
bespreken wij ook concreet de afbouw van deze korting.

Wij ontvangen graag bewijslast van de financiering
Wij ontvangen graag het bewijs dat u uw financiering voor de investering in ledverlichting rond heeft 
met EEF en daadwerkelijk aan de slag gaat. Daarna zetten wij het proces om tot een keuring over te 
gaan in gang en maken de eenmalige bijdrage aan u over.

Wij staan altijd open voor een gesprek over uw situatie
Uiteraard begrijpen wij dat de huidige situatie zorgen met zich meebrengt. Wij zijn te allen tijde bereid 
om met u in gesprek te gaan over de financiële positie van uw vereniging en te bespreken of en op 
welke manier we u kunnen ondersteunen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


