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Motie naar VNG in verband met de energielasten in de sport

Aanleiding
De energielasten voor het zwembad en de sportverenigingen worden zwaar. "Het risico op
serieuze en blijvende verarming van sport in de volle breedte is groot”, zegt Marc van den
Tweel, algemeen directeur NOC*NSF.
“Als accommodaties noodgedwongen moeten sluiten, zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen
verenigingen hun leden niets meer bieden. De coronacrisis heeft geleid tot ernstige
vermindering van sportdeelname en daarmee beweegarmoede, met alle gevolgen van dien.
We kunnen ons niet permitteren dit te laten gebeuren.”
Ook in Leusden hebben wij concreet te maken met de hoge lasten voor het zwembad en
voor de sportverenigingen. Zowel het zwembad als de verenigingen hebben tijd en middelen
nodig om hun voortbestaan veilig te stellen.
Motie
Voor de ledenvergadering van de VNG op 2 december a.s. heeft het college van Leusden
een motie ingediend met de volgende strekking:
De VNG wordt gevraagd:
1. haar invloed aan te wenden bij de Ministeries van VWS en Economische Zaken en
Klimaat om het belang van de instandhouding van zwembaden, sportaccommodaties en
sportverenigingen te onderstrepen;
2. het Kabinet aan te sporen een energie-compensatieregeling te realiseren voor
zwembaden, sportaccommodaties en sportverenigingen, teneinde sluiting of faillissement
te voorkomen.
Andere gemeenten hebben bij de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) gemeld zich aan
te willen sluiten bij de motie. De VSG zorgt voor de aansluiting.
Timing
De ontwikkelingen zijn onzeker en gaan snel. Op dit moment zijn er al gesprekken gaande
met de VNG, VSG, en de ministeries. Op de vraag of deze motie niet ‘mosterd na de
maaltijd’ is, antwoordt de VSG dat dat wellicht zo kan zijn, maar dat de motie, waar veel
gemeenten zich bij aansluiten, zeker ondersteunend is bij de gesprekken met de ministeries.

