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DUURZAAM SPORTIEF BRABANT  

Inleiding duurzaamheid 

Als sportvereniging en gemeente kun je tegenwoordig niet meer om het thema duurzaamheid heen. 
Om een duurzame sportinfrastructuur door te kunnen geven aan de volgende generatie moeten we 
nú aan de slag. Hierbij kijken we niet alleen naar het verminderen van CO2 uitstoot, maar ook naar 
circulariteit, een klimaatadaptieve sportomgeving en milieuvriendelijk beheer van sportvelden.   
Nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen omtrent dit thema zorgen voor 
uitdagingen, maar ook voor kansen. Gezien de huidige stijgende energiekosten is het voor 
verenigingen en gemeenten een belangrijk moment om te verduurzamen om daarmee de sport 
betaalbaar te houden binnen de gemeente. Echter, dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Op 
termijn leveren verduurzamingsmaatregelen een prachtig rendement op, maar het is niet zo 
eenvoudig om de tijd financiële middelen binnen de vereniging daarvoor vrij te maken.  
De ene gemeente heeft voldoende tijd, middelen en kennis om verenigingen en accommodaties in 
eigen beheer te verduurzamen, voor de andere gemeente zorgt dit voor flinke uitdagingen. Er liggen 
immers wel meer prioriteiten op het bordje. Het thema duurzaamheid is daarnaast niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor de wethouder en beleidsmedewerker sport, maar het is een thema dat 
meerdere beleidsterreinen raakt.  
Wat kunnen gemeenten zelf doen en wat hebben ze nodig en van wie om daarin te kunnen excelleren? 
Want ook via de sportverenigingen moeten we een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. 

Dialoogtafel 

We zijn de sessie gestart met het ophalen van individuele kansen en wensen/dromen. Hieronder een 
tabel waarin staat beschreven wat gemeenten hebben benoemd. 

Gemeenten  Kansen Wensen/dromen 

Bergen op Zoom - Energie reductie  ledverlichting 
- Energie opwek: zonnepanelen  
- Samenwerking tussen verenigingen  
- Natuurlijke wijze vorming van sportparken  
- Slim inrichten waterbeheer (sproeien 

velden)  
- Aangepast aanbod om sport voor iedereen 

toegankelijk te maken (sport/dementie 
vriendelijk)  

- Multifunctionaliteit vergroten  

- 0 op de meter bij 
verenigingen  

- Sport voor iedereen 
toegankelijker maken  

 

Meierijstad - Led verlichting  
- Beleid gewasmiddelen bestrijding  
- Slim omgaan met water (besproeiing 

velden)  
- Vrijwilligers vs maatregelen  

- Energieneutraal  
- Reductie plastic 

(foodprint 
verminderen)  

 

Halderberge - Led verlichting/ zonnepanelen/ 
verduurzaming accommodaties  

- Voorlichting verenigingen  
Handreiking opties  regeling 
mogelijkheid  

- Klimaatadaptie openbare ruimte  

- Natuur inclusief 
(versterken 
biodiversiteit)  

- Rubberuitloop 
kunstgrasvelden  

 

Maashorst - Integrale benadering: people, planet en 
profit  

- Koppeling met participatiewet / wajong ect. 

- NOM – accommodaties 
gerund door mensen 
die zich eigenaar 
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- Koppeling met herinrichting openbare 
ruimte  minder autogebruik 

- Dubbel gebruik van ruimtes en 
accommodaties  Minder leegstand, 
minder ruimte gebruik  

voelen en 
ambassadeurs zijn voor 
de doelstellingen 

- Leven lang bewegen  
niet alleen sporten om 
te winnen/deelnemen 
aan wedstrijden.  

 
Na het ophalen van de verschillende individuele kansen en wensen/dromen hebben we deze ideeën 
ingedeeld langs de assen ‘Impact en ‘Investering’. Vervolgens hebben we gezamenlijk kritisch naar 
deze ideeën gekeken om uiteindelijk het gesprek verder voort te zetten over het idee om 
verenigingen optimaal te kunnen informeren over verduurzamen.  
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Take home message: 

Als sportverenigingen nog niet bezig zijn met het verduurzamen van hun accommodatie, is dat in de 
meeste gevallen geen kwestie van onwil. Het ontbreekt hen aan vrijwilligers, tijd, kennis, netwerk en 
financiële middelen. En soms ook aan de sense of urgency. Maar dit is hét moment om met 
verduurzamen aan de slag te gaan: 
Financiën 

 Kosten lopen steeds verder op 

 Begeleiding is nu nog gratis 

 Terugverdientijd korter door oplopende energiekosten, restafval steeds duurder 
 
Wet- en regelgeving 

 Statiegeld op petflesjes en blikjes 

 Gewasmiddelenbestrijding 
 
Comfort 

 We ondervinden allemaal last van klimaatveranderingen als wateroverlast, hittestress en 
extreme droogte 

Betere wereld en een goed gevoel / Maatschappelijk belang 

We moeten het nu samen doen om een duurzame sportinfrastructuur door te kunnen geven aan de 
volgende generatie!  

Belangrijk: verbinden van ambities, plannen, routekaarten en tastbare resultaten om 
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Ook via verenigingen moeten we een bijdrage leveren 
aan klimaatdoelen. Daarbij willen we alle inwoners bereiken, ook in superdiverse wijken. 
Sportverenigingen kunnen daar een bijdrage aan leveren.  
 
 


