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• Waarom verduurzaming?

• Sportbonden werken samen!

• Routekaart Duurzame Sport

• Aanbod: begeleidingstraject voor de club

• Discussie na voorbeeld: HC IJsseloever



Waarom verduurzaming?

• Klimaatakkoord

• 2030: 49% reductie CO2

• 2050: 95% reductie CO2

• Als club hieraan bijdragen!

• Naar nul op de meter én geld besparen?

• Onderhoud: wat staat er in de medicijnkast?

• Wat gebeurt er met dat kunstgras?

• Wat zijn goede investeringsmomenten?

• Hoe duurzaam is onze inkoop?

• Gedrag bestuur en leden?

• ….



Sportbonden werken samen!

• Nationaal Klimaatakkoord

• Sportakkoord

• één programma Verduurzaming Sportaccommodaties!

• NOC*NSF en 15 sportbonden

• (Sociaal) veilige, eerlijke én duurzame sportaccommodaties

• Eind 2021:  1.500 sportaanbieders verduurzaamd



Routekaart

Duurzame Sport
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Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur
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Drie sporen

- Energie

- Circulair

- Milieuvriendelijk beheer



Energie
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Doel 2020-2050: bij 
9.000 accommodaties
transitie klaar

- Ong. 2/3 van 
gemeenten

- Ong. 1/3 van 
sportverenigingen / 
sportondernemers 
(POS, NL Actief)

- Mogelijk maken door 
innovatie en informatie

- Gemeenten stellen 
integrale plannen op

- Sportverenigingen en 
de ondernemers 
professioneel 
begeleiden
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Nulmeting en analyse verduurzaming 9.000 
sportaccommodaties voor 22.000 
sportverenigingen

60% van de sportaccommodaties 
tussen 1970 en 1990 gebouwd

Duurzame maatregelen toepassen 

op natuurlijke momenten



Sportaccommodaties
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Circulair kunstgras en milieuvriendelijk 
beheer
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- Wie is probleem eigenaar?

- Innovatie Milieuvriendelijke Sportvelden 

- Beheer van velden: start onderzoek gebruik biociden, etc.



Proces: nu en verder
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- 23 januari 2020, Jumping Amsterdam: ondertekening definitieve 
Routekaart Duurzame Sportsector en kennissessies

- Regionale bijeenkomsten voor kennisverspreiding (2020-2021)

- Innovatie stimuleren

- Periodieke evaluaties en het zichtbaar maken van de resultaten en 
goede voorbeelden



Aanbod:

• Het begeleidingstraject voor verenigingen

• Standaardaanpak 

• Kwaliteitswaarborgen

• Met subsidie

• Geselecteerde adviespartijen & audit

Programma 

Sportaccommodaties



Doelgroep

De subsidieregeling van 2.000 euro per begeleidingstraject voor 

sportclubs die:

• (Gedeeltelijk) Eigenaar zijn van de accommodatie,

• De energierekening zelf betalen

• Zelf investeren in de verduurzaming



Het begeleidingstraject

Om sportverenigingen volledig te ontzorgen is een begeleidingstraject 

ontwikkeld, die wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde 

adviespartijen.

Begeleiding dmv 5-stappenplan

Energiescan
Plan van 
Aanpak

Best value
maatregelen

Financien & 
subsidies

Realisatie & 
monitoring



Adviespartijen & Externe audit

NOC*NSF wil:  

- hoge kwaliteit van 

de adviespartijen

- Een standaard 

aanpak

- Die te toetsen is

- Met een externe 

auditor



Informatie voorziening
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- Kenniscentrum sport (voor 
iedereen): 
www.duurzamesportsector.nl

- VSG (gemeenten): 
https://sportengemeenten.nl

- RVO (algemene informatie 
vanuit rijksoverheid): 
https://www.rvo.nl/onderwer
pen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/maa
tschappelijk-vastgoed

- NOC*NSF

http://www.duurzamesportsector.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/maatschappelijk-vastgoed


Waarom verduurzaming?

• Klimaatakkoord

• 2030: 49% reductie CO2

• 2050: 95% reductie CO2

• Als club hieraan bijdragen!

• Naar nul op de meter én geld besparen?

• Onderhoud: wat staat er in de medicijnkast?

• Wat gebeurt er met dat kunstgras?

• Wat zijn goede investeringsmomenten?

• Hoe duurzaam is onze inkoop?

• Gedrag bestuur en leden?

• ……



Een goed voorbeeld

• HC IJsseloever

• Voorzitter John Reinerie

• Vragen, discussie, tips!


