
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Sportclub Emmeloord
T.a.v. dhr. van der Zwaard en dhr. Verduin
Espelerlaan 84
8302 DC Emmeloord

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum
9 december 2022 2022122079099 21 december 2022

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Compensatie stijging energie Geen mw. C.E. Binnenmars, (0527) 63 32 77
prijzen c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Beste heer van der Zwaard en heer Verduin,

Op 9 december ontvingen wij uw brief met als onderwerp ‘Compensatie stijging energie prijzen’. In 
deze brief geeft u aan zich zorgen te maken over de stijgende energiekosten. Uw vereniging wordt 
binnenkort geconfronteerd met een forse stijging van de kosten voor elektriciteit en gas. U verzoekt 
het College om met uw vereniging mee te kijken naar financiële hulp voor deze grote uitdaging. Ook 
wij zien dat deze energiecrisis opnieuw een uitdagende situatie is voor veel sportverenigingen en 
denken graag met u mee.

Er wordt gewerkt aan compensatieregelingen
De Rijksoverheid werkt aan een compensatieregeling voor onder andere verenigingen. De 
zogenoemde TEK-regeling1. Daarnaast stelde de Rijksoverheid in de Najaarsnota 2022 extra budget 
beschikbaar voor sportverenigingen. Het is nog onduidelijk hoe deze compensatieregelingen er 
precies uit komen te zien. Wij informeren u zodra er meer duidelijkheid is.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners uit de Noordoostpolder kunnen blijven sporten. Mede daarom 
werkt het College aan de uitwerking van een Noodfonds voor maatschappelijke instellingen. De 
gemeenteraad stelde hiervoor € 500.000 beschikbaar. Op dit moment staat een inventarisatie uit 
onder de sportverenigingen om de situatie zo goed als mogelijk in beeld te brengen. Heeft u deze 
digitale enquête ook al ingevuld? De verwachting is dat de uitwerking van het Noodfonds in 
januari/februari 2023 ter besluitvorming aan het College voorgelegd kan worden. Na besluitvorming 
informeren wij u hierover.

Verduurzamen van de accommodatie
Een langdurige oplossing zal dit niet zijn. Daarom is het goed om te lezen dat u zelf al de nodige 
energiebesparende maatregelen genomen heeft. U geeft ook aan dat dit nog niet voldoende is en er 
wellicht verdergaande kritische maatregelen genomen moeten worden. Het College adviseert u om 
ook contact op te nemen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) om te onderzoeken of er 
nog meer energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Zij bieden vrijblijvend advies en 
ondersteunen bij het verduurzamen van de accommodatie.

1 TEK-regeling: https://www.rvo.nl/subsidies-financierina/hulD-bii-eneraiekosten/tek
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Verlichting
In uw brief spreekt u ook over de verlichting op de sportvelden. De huidige lampen verbruiken veel 
energie en de verwachting is dat het vervangen door ledverlichting een enorme besparing zal 
opleveren. De lichtmasten zijn echter in eigendom van de gemeente. Als vereniging betaalt u de 
energiekosten en de gemeente vervangt lampen als deze stuk zijn. U verzoekt de gemeente om de 
vervanging van lampen door ledverlichting nogmaals op de agenda te zetten.

Wij vragen uw vereniging om met een concreet plan te komen
Vanuit duurzaamheidsmotieven is het voor de gemeente minder interessant om te investeren in 
ledverlichting. 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. Wij zijn altijd bereid om met uw vereniging mee te zoeken naar mogelijkheden. Dit is maatwerk 
per vereniging en passend bij de eerdere investeringen die de gemeente eerder gedaan heeft en 
lopende afspraken met verenigingen. Daarom vragen wij uw vereniging om met een concreet 
investeringsplan te komen voor de aanschaf van ledverlichting op de sportvelden bij Sportclub 
Emmeloord. Aan de hand van dit plan gaan wij met elkaar in gesprek over de eventuele 
mogelijkheden die er zijn om als gemeente bij te dragen.

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.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust 
contact op met mevr. C. Binnenmars door haar een e-mail te sturen: c.binnenmars@noordoostpolder.nl 
of telefonisch via: 06-22257684.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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