
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

• Vragensteller: Jeroen Rijsdijk, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

• Onderwerp/vergaderstuk: Compensatie exploitatie 2023 SSR 

• Vergaderdatum: 1 december 2022 

• Portefeuillehouder: H. van Os 

• Datum indiening vraag: 30 november 2022 

• Datum ontvangst antwoord: 1 december 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

De afgelopen jaren is veel maatschappelijk vastgoed (gedeeltelijk) verduurzaamd. Dit helpt om het 

energieverbruik en daarmee de energiekosten te verlagen.  

Zijn er ook maatregelen genomen om De Fakkel te verduurzamen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 1 

Er heeft in beperkte mate verduurzaming plaatsgevonden waarbij rekening is gehouden dat de 

maatregelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter. Hierbij valt te denken aan de toepassing van 

ledverlichting, lichtsensoren en het isoleren van appendages.  

Vraag 2 

De landelijke overheid heeft aangekondigd dat het voor de stijging van de energielasten met een 

maatregelenpakket komt voor maatschappelijk vastgoed.  

Op welke termijn is dit maatregelenpakket naar verwachting beschikbaar? 

Antwoord 2 

Zodra het maatregelenpakket beschikbaar is wordt de gemeente of exploitant SSR op de hoogte gebracht 

door de centrale overheid. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit gaat zijn. 

Vraag 3 

Is het de verwachting dat Ridderkerk het bedrag waarvan nu wordt voorgesteld om het beschikbaar te 

stellen voor De Fakkel volledig gecompenseerd krijgt van de landelijke overheid? Zo nee, hoeveel bedraagt 

de maximale compensatie naar verwachting?  



Antwoord 3 

Zodra het maatregelen pakket beschikbaar komt zullen naar verwachting ook de condities voor de 

toekenning en de grote van de compensatie bekend worden. Op dit moment is dit nog niet bekend. 

Vraag 4 

Bestaat het risico dat de compensatie later als ongeoorloofde staatsteun wordt aangemerkt? In Hilversum 

gaat hierover (mogelijk) een juridische procedure worden gevoerd (te lezen in dit artikel van het Algemeen 

Dagblad d.d. 25-11-2022) 

Antwoord 4 

Wij verwachten niet dat de compensatie als ongeoorloofde staatsteun wordt gezien. Het is een bijdrage in 

de exploitatiekosten zoals we al jaren doen. Daarnaast is De Fakkel door de gemeenteraad aangemerkt 

als economische activiteiten in het algemeen belang in het kader van de Wet Markt en Overheid. 

https://www.ad.nl/het-gooi/hilversumse-zwemschool-stelt-gemeente-voor-ultimatum-over-financiele-steun-aan-ander-zwembad%7Eaec0da75/
https://www.ad.nl/het-gooi/hilversumse-zwemschool-stelt-gemeente-voor-ultimatum-over-financiele-steun-aan-ander-zwembad%7Eaec0da75/

	Algemene informatie
	Vragen en antwoorden
	Vraag 1
	Vraag 2
	Vraag 3
	Vraag 4


