
 

AAN DE SLAG MET HET VERDUURZAMEN VAN SPORTACCOMMODATIES 

Ben je als sportvereniging, stichting of gemeente eigenaar of beheerder van een 
sportaccommodatie? Dan weet je dat de energielasten zwaar op de begroting drukken. 
Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led- 
verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering 
voor de toekomst. Maar hoe pak je dat aan? Welke maatregelen zijn mogelijk, welke 
besparingsambitie wil je bereiken en hoe financier en realiseer je dat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSNB heeft uitgebreide ervaring bij het begeleiden van Brabantse gemeenten en sportverenigingen 
bij verduurzamingsprocessen. Zo hielpen we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en 
Brabantse gemeenten ruim 300 sportverenigingen bij het verduurzamen van hun accommodatie. 

Serieuze ambitie voor sportaccommodaties: 95% CO2 reductie in 2050 
Ook voor sportverenigingen zijn de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord van belang. Hieruit 
komt de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties voort. Die stelt als doel 95% CO2 reductie op 
alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030. Een serieuze ambitie die veel impact heeft! 

Kosteloos begeleiding door onafhankelijke, betrouwbare en ervaren adviseur 
Dankzij budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
kan SSNB verenigingen in gemeenten waar een Lokaal Sportakkoord wordt ontwikkeld (of al is 
gerealiseerd) een kosteloos begeleidingstraject aanbieden. Jouw vereniging wordt ondersteund door 
een ervaren procesbegeleider die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het 
gebied van duurzaamheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op 
via duurzaam@ssnb.nl.  

Stappenplan verduurzaming sportaccommodatie 
We doorlopen een helder stappenplan om te kunnen voldoen aan de gestelde klimaatdoelstellingen: 

 Inzicht verkrijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen 

 Ambitie bepalen 

 Gefaseerd plan van aanpak opstellen 

 Offertetraject begeleiden (op basis van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar 
netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden) 

 Uitwerken business case, inclusief advisering en begeleiding bij financiering 

 Nazorg tijdens realisatie 

Meer informatie: Duurzaam Sportief Brabant 
Vorig jaar lanceerde SSNB het online platform Duurzaam Sportief Brabant. Op deze website vind je 
mogelijke verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden die landelijk en lokaal 
beschikbaar zijn. Ook vind je hier inspirerende praktijkvoorbeelden van verenigingen die de stap naar 
het realiseren van energiebesparende maatregelen al hebben gezet.  
 
Meer informatie over het verduurzamen van sportaccommodaties: www.duurzaamsportiefbrabant.nl 
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