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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) inzake gevolgen stijgende energieprijzen voor
verenigingen en zwembad De Fakkel

Geachte heer Mijnders,

Op 13 september 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de gevolgen van de stijgende
energieprijzen voor verenigingen en zwembad De Fakkel. Onderstaand treft u de beantwoording van uw
vragen aan

Vraag 1
Heeft het college signalen ontvangen van sport- en culturele verenigingen die in de financiëte problemen
komen door de gestegen energiekosten? Zo ja: hoeveel signalen heeft u ontvangen en welke acties zijn
daarop ondernomen? Zo nee: bent u bereid navraag te doen bij de verenigingen over de gevolgen van de
gestegen energiekosten voor hun financiële positie en deze informatie aan de raad ter beschikking te
stellen

Antwoord :
De gemeente heeft van drie verenigingen het signaal gekregen dat ze zich zorgen maken over de
stijgende kosten voor energie. Ook Sportservice Ridderkerk (SSR) heeft deze signalen ontvangen. De
verenigingen hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over de winterperiode maar op dit moment
nog geen problemen hebben, Aangezien het nu slechts gaat om het uitspreken van zorgen om de
toekomst is hier vanuit verenigingsondersteuning (Facet) nog geen actie op ondernomen. Wel blijft Facet
dit monitoren bij de verenigingen en is het onderwerp van gesprek bij de accounthouders-overleggen.

Vraag 2
Welke mogelijkheden ziet het college om bijvoorbeeld onze sport- en culturele verenigingen tegemoet te
komen in de gestegen energiekosten zodat dit niet tot forse stijging van contributie hoeft te leiden? En op
welke termijn kan deze tegemoetkoming dan gerealiseerd worden?

Antwoord
Het betreft een maatschappelijk probleem dat veel doelgroepen raakt. Er zijn op dit moment nog geen
steunpakketten dan wel regelingen van de centrale overheid beschikbaar. Mochten deze wel beschikbaar
worden gesteld dan zullen wij de verenigingen hierover informeren



Vraag 3
In het artikel van RTL Nieuws 'Energierekening van 250.000 euro per jaar: sluiting dreigt voor 200
zwembaden’ (8 september 2022) zegt men: “Door extreme stijging van energieprijzen zullen ongeveer
200 van de 637 openbare zwembaden in de loop van 2022 niet meer te exploiteren zijn, (...) van de 200
zwembaden (...), loopt eind dit jaar het energiecontract af." is er bij zwembad De Fakkel ook sprake van
een aflopend energiecontract? En wat zijn effecten hiervan op de exploitatie (bijvoorbeeld op de
entreegelden)?

Antwoord

SSR beheert 15 sportaccommodaties voor de gemeente Ridderkerk. SSR heeft al jaren een lopend
energiecontract via Xandrion energie collectief – een grote onafhankelijke energiemakelaar – tot en met
31-12-2024. De tarieven voor 2022 liggen vast. Voor 2023 wordt op verschillende momenten ingekocht
en zal het definitieve tarief later bekend worden gemaakt. SSR is afhankelijk van de ontwikkelingen op de
energiemarkt en wordt net als de rest van het land geconfronteerd met veel hogere energiekosten voor
de sporthallen, gymzalen en met name het zwembad. De kostenontwikkeling is als volgt:

• 2021: in 2021 werd er totaal € 340.000,- uitgegeven aan energie
• 2022: voor 2022 is de prognose € 740.000,-
• 2023: voor 2023 is de verwachting dat deze kosten op zullen lopen tot € 1.270.000,-
• Exponentieel stijgende gasprijzen: het gastarief per kubieke meter is de afgelopen jaren

gestegen van 18 cent in 2021. naar 54 cent in 2022, naar € 1,38 verwacht voor 2023. NB: de
huidige marktprijs (16-09) is € 3,94 per kubieke meter,
Dit betekent dat de exploitatielasten fors zullen stijgen. SSR onderzoekt hoe het de gevolgen zo
goed als mogelijk kan beperken door onderzoek te doen naar hoe het energieverbruik en met
name het gasverbruik kan worden teruggedrongen

•

Vraag 4
Het NOC*NSF pleit in onderstaand artikel voor meer verduurzaming van sportverenigingen Inzet gratis
energiecoaches helpt sportclubs verduurzamen (11 juli 2022 nocnsf.nl). Maakt de Gemeente Ridderkerk
ook gebruik van de Verduurzamingstool Sport NL Groen zoals in het artikel aangegeven? Zo niet: is het
college dit voornemens om meer inzicht te krijgen in de verduurzamingsopgave van onze
sportverenigingen?

Antwoord :

SSR exploiteert en beheert de sportaccommodaties in Ridderkerk. Het college heeft reeds besloten om in
2022 ledverlichting toe te passen op de buitensportaccommodaties, welke inmiddels ook is geplaatst.
Voor de sporthallen De Wissel en Drievliet zijn/worden verduurzamingsmaatregelen toegepast (o.a
gasloos). Voor de gymzalen geldt dat we verduurzaming hebben toegepast middels de erkende
maatregelen lijst energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor enkele
gymzalen met het label instandhouding wordt minimale verduurzaming toegepast.

De sportverenigingen en stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming van hun clubhuis
De gemeente is alleen eigenaar van de gronden en de verenigingen zijn eigenaar van het opstal. Via
vakbladen en bonden (waar zij bij aangesloten zijn) worden zij geïnformeerd over mogelijke subsidies en
opties voor het verduurzamen van de opstallen. De verenigingsondersteuning (Facet) neemt dit punt mee
bij de accounthouders-gesprekken. Ook de gemeente informeert de verenigingen over beschikbare
(Rijks)regelingen om de accommodatie te verduurzamen tijdens de bezoeken aan de verenigingen

Daarnaast is de afgelopen maanden het Zakelijk Energieloket Ridderkerk ingericht. Maatschappelijke
organisaties en ondernemers vinden hier informatie over het verduurzamen van vastgoed, kunnen hun
vragen stellen maar ook een afspraak inplannen voor een gratis persoonlijk oriënterend adviesgesprek.
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Het loket wordt verzorgd door de onafhankelijke Stichting Energieke Regio en beoogt ondernemers en
maatschappelijke organisaties te helpen met het verduurzamen van haar gebouwen in de gemeente,

Het Zakelijk Energieloket ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het (verder) verduurzamen en het
verlagen van hun energieverbruik. Tijdens een oriënterend adviesgesprek worden de behoeftes met een
adviseur besproken en wordt er gekeken welke duurzame maatregelen voor de organisatie interessant
kunnen zijn. Wettelijke plichten en subsidiemogelijkheden komen ook aan bod. Vervolgens kan de
organisatie een goede afweging maken over welke maatregelen voor haar interessant zijn en op welk
moment zij deze zou willen uitvoeren. En of de maatschappelijke organisatie deze zelfstandig gaat
oppakken of dat ze daarbij ook (deels) ontzorgd wil worden door het Energieloket.

Bovenstaande aspecten komen overeen met de aspecten van de Verduurzamingstool Sport NL Groen
De tool zelf wordt niet gebruikt.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende }ïnformeerdte hebb

Hoogachtend,

mw. A. Attemaämw. J. Klaucke




