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VERZONDEN 2 8 JAN, 2015 

Onden/verp 
Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten. 
Van het lid 
Fractie 
Inzake 

L. Kockelkoren 
PvdA 
Verdwijnen korting energiebelasting voor verenigingen 

Vraag 1. 
Kunt u globaal aangeven hoeveel Limburgse sportverenigingen door het verdwijnen van deze 
kortingsregeling getroffen gaan worden? 

Antwoord. 
Limburg telt in totaal circa 2.700 sportverenigingen. Met name verenigingen die hun eigen energielasten 
moeten betalen worden het hardst getroffen. Dit zijn doorgaans verenigingen met een accommodatie in 
eigen beheer (meestal buitensportverenigingen). Het gros daarvan zijn met name veldvoetbal- en 
tennisclubs. Dit zijn er ongeveer 400. Een voorzichtige inschatting van een mogelijke contributieverhoging 
van deze verenigingen is dat dit ca. € 3,80 per jaar bedraagt (dit is berekend op basis van het genoemde 
bedrag van € 1.350,- gedeeld door het gemiddeld aantal leden per vereniging). 

Vraag 2. 
Kunt u inzicht verschaffen in het aantal verenigingen dat hierdoor noodgedwongen haar contributie zal 
moeten verhogen en realiseert u zich dat hierdoor de sportparticipatie, zeker bij gezinnen met een laag 
inkomen, terug zal lopen, met alle sociale ontwikkelings- en gezondheidsrisico's van dien? 
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Antwoord. 
Bij antwoord 1 is een voorzichtige inschatting gemaakt van een mogelijke contributieverhoging. Of een 
vereniging noodgedwongen haar contributie gaat verhogen hangt af van de financiële situatie van een 
vereniging. Meerdere aspecten spelen daarbij een rol. Wij hebben geen inzicht in de financiële situatie 
van verenigingen en kunnen niet beoordelen of en in welke mate verenigingen hun contributie eventueel 
gaan verhogen. Mede daarom is het ook lastig aan te geven wat eventuele effecten zijn voor de 
sportparticipatie. Wij zullen dit punt onder de aandacht brengen van de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Vraag 3. 
Bent u bereid om op zeer korte termijn een plan van aanpak op te stellen om er voor zorg te dragen dat 
de duurzaamheidsregeling voor scholen, sportcomplexen en verenigingen op eenvoudige, snelle en zeer 
zeker renderende wijze toegankelijk wordt? 

Antwoord. 
De Provincie Limburg beschikt over de subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen 'scholen, 
verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015'. Doelstelling van deze regeling is het stimuleren van 
energiebesparende maatregelen en/of maatregelen om duurzame energie op de wekken aan 
accommodaties. Naast schoolbesturen/kinderdagverblijven, vrijetijdsverenigingen en stichtingen die het 
beheer voeren over een gemeenschapshuis behoren de sportverenigingen tot de doelgroep van de 
regeling. De regeling is gestart op 1 september 2014. 

Ondanks dat de regeling goed verloopt zijn er enkele belemmeringen geconstateerd rondom de 
toegankelijkheid van enkele partijen tot de subsidieregeling. Tijdens de begrotingsvergadering van 
Provinciale Staten op 7 november 2014 is toegezegd de belemmeringen in kaart te brengen en een 
aangepaste regeling op te stellen. Dit heeft geleid tot het voornemen om de regeling te verruimen voor de 
doelgroepen gemeenten en vrijetijdsverenigingen met een stichtingsvorm. In februari zal ons College de 
aangepaste subsidieregeling waarin deze verruiming is doorgevoerd agenderen. 

Daarnaast zijn we momenteel aan het onderzoeken of de subsidieregeling na het bereiken van het 
subsidieplafond (€ 1,4 min.) omgezet kan worden in een (laagrentende) lening conform de (provinciale) 
duurzaamheidsleningen voor particulieren, die door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten) worden uitgevoerd. 

Vraag 4. 
Deelt u de mening dat het Huis voor de Sport heel goed een begeleidingstraject voor sportverenigingen 
kan opzetten om ervoor te zorgen dat, nadat de eerder genoemde belemmeringen zijn weggenomen, 
verenigingen eenvoudig en in 1 keer juist gebruik kunnen maken van eerdergenoemde 
duurzaamheidsregeling? (waarom wel/niet) 

Antwoord. 
Het Huis voor de Sport ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie voor de uitvoering van ons provinciaal 
sportbeleid. Een van haar taken/activiteiten die daarbinnen worden uitgevoerd is het in algemeen 
adviseren en ondersteunen van sportverenigingen (o.a. via verenigingsadvisering en kenniscentrum). 
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In dat kader brengt HvdS de regeling onder de aandacht (via verenigingsnieuwsbrief) en kan HvdS een 
adviesfunctie vervullen m.b.t. de genoemde subsidieregeling. Wij zien het adviseren over genoemde 
subsidieregeling als een reguliere taak van het Huis voor de Sport (als onderdeel van haar werkplan). 

Vraag 5. 
Indien het HvdS dit begeleidingstraject gaat doen, levert dit extra kosten op voor HvdS. Deze kosten 
komen ons inziens voor rekening van de provincie. Bent u bereid om voorstellen te doen over de 
financiering van de meerkosten? 

Antwoord. 

Nee. Zie antwoord bij vraag 4. 

Vraag 6. 

Bent u bereid om met het jeugdsportfonds Limburg in gesprek te gaan om dit te bespreken en de 
Statencommissie CWL hier op korte termijn over te informeren. 

Antwoord. 
Mede gezien het ontbreken van het inzicht of de korting op de energiebelasting mogelijk leidt tot een 
contributieverhoging, is een gesprek over dit specifieke onderwerp op dit moment vanuit onze 
betrokkenheid nog niet aan de orde. Eerder hebben wij in relatie tot het armoedevraagstuk aan 
Provinciale Staten toegezegd dat wij bereid zijn met het Jeugdsportfonds in overleg te treden indien zij 
aangeven dat er zich knelpunten voordoen. 

Staten van Limburg 
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per e-mail (staten(S)prvlimburg.n!) 
Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 
Postbus 5700 

6202 MA Maastricht Nuth, 19 januari 2015 

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake verdwijnen korting energiebelasting voor verenigingen 

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 

Geacht College^ 

De korting op energiebelasting voor sportverenigingen zal per 1 januari 2016 verdwijnen. Een strop 
voor nagenoeg alle sportverenigingen in Limburg dreigt. Een verwachte strop van gemiddeld € 1350,00 
per vereniging. 
Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft de Partij van de Arbeid fractie het volgende onder 
de aandacht gebracht: "Kijk liever wat grondiger naar de duurzaamheidsregelingen die we nu al 
hebben. Ik wijs op de subsidieregeling voor scholen, sportcomplexen en verenigingen, die vanwege 
regeltechnische en bureaucratische hindernissen niet optimaal functioneert". 

Tot op heden zijn deze regelingen niet toegankelijker gemaakt en stijgt door de maatregelen van Den 
Haag de noodzaak om sportverenigingen te ondersteunen. Het water is veel sportverenigingen al tot 
de lippen gestegen. Sponsoren haken af, ledenaantallen lopen terug, vrijwilligers zijn moeilijker te 
vinden of hebben minder tijd te besteden aan de vereniging, de energiekosten reizen de pan uit en 
gemeenten korten op subsidies. 

Sportverenigingen worden door vrijwilligers gerund. Bestuursleden en alle andere zeer gewaardeerde 
leden die zonder enig eigenbelang hun kostbare vrije tijd in een vereniging steken kunnen niet allerlei 
ingewikkelde subsidieaanvragen indienen omdat hen de tijd of de expertise hiertoe ontbreekt. 
Daartoe heeft de Partij van de Arbeid fractie de volgende vragen: 

Vragen: 
1. Kunt u globaal aangeven hoeveel Limburgse sportverenigingen door het verdwijnen van deze 

kortingsregeling getroffen gaan worden? 
2. Kunt u inzicht verschaffen in het aantal verenigingen dat hierdoor noodgedwongen haar 

contributie zal moeten verhogen en realiseert u zich dat hierdoor de sportparticipatie, zeker bij 
gezinnen met een laag inkomen, terug zal lopen, met alle sociale ontwikkelings- en 
gezondheidsrisico's van dien? 

3. Bent u bereid om op zeer korte termijn een plan van aanpak op te stellen om er zorg voor te 
dragen dat de duurzaamheidsregeling voor scholen, sportcomplexen en verenigingen op 
eenvoudige, snelle en zeer zeker renderende wijze toegankelijk wordt? 



Het Huis voor de Sport Limburg heeft veel expertise en kennis als het gaat om sportverenigingen 
ondersteunen bij regelingen, trainingen voor bestuursleden, accommodatiebeheer en het ontwikkelen 
van een toekomstvisie. Echter hebben zij de afgelopen jaren (en ook de nabije 2 jaar wordt dit verder 
geëffectueerd) een forse korting op de subsidie te verwerken gekregen. 

4. Deelt u onze mening dat het Huis voor de Sport heel goed een begeleidingstraject voor 
sportverenigingen kan opzetten om ervoor te zorgen dat, nadat de eerdergenoemde 
belemmeringen zijn weggenomen, verenigingen eenvoudig en in 1 keer juist gebruik kunnen 
maken van eerder genoemde duurzaamheidsregeling? (waarom wel/niet) 

5. Indien het HvdS dit begeleidingstraject gaat doen, levert dit extra kosten op voor HvdS. Deze 
kosten komen ons inziens voor rekening van de provincie. Bent u bereid om voorstellen te doen over 
de financiering van de meerkosten? 

Bij het niet-anticiperen van het middenbestuur zal het verdwijnen van de korting op de 
energiebelasting grotendeels via contributieverhoging worden verhaald op de leden. Daar de helft van 
de contributie van verenigingen door jeugdleden wordt opgebracht zullen naar verwachting de 
aanvragen bij het jeugdsportfonds Limburg stijgen. 

6. Bent u bereid om met het jeugdsportfonds Limburg in gesprek te gaan om dit te bespreken en de 
Statencommissie CWL hier op korte termijn over te informeren? 

Uw accentennotitie Sport staat voor de laatste reguliere Statenvergadering van deze periode gepland. 
Wij vragen u om minimaal 5 dagen voor deze Statenvergadering te antwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 

Lars Kockelkoren 




