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Zie voor nota: vervolgvel 5-3-2021/B&W Subsidieverzoek LED-verlichting AV Zuidwal

Aan Atletiekvereniging Zuidwal een investeringssubsidie verlenen van € 13.310 voor de vervanging van de huidige 
baan/veldverlichting door LED-verlichting. Dekking van de investeringssubsidie vindt plaats uit de reserve 
milieubeleid.
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Gemeente « Huizen

Toelichting:

Op dit moment ligt de aanvraag van Atletiekvereniging Zuidwal ter beoordeling voor.

Zie voor nota: vervolgvel 5-3-2021/B&W Subsidieverzoek LED-verlichting AV Zuidwal

1.
2.
3.
4.

Verduurzamen van veld-/baanverlichting
- Huizer buitensportverenigingen en -stichtingen die gebruik maken van sportvelden 
met sportveld-Zbaanverlichting kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen 
voor subsidie van de gemeente op het moment dat de traditionele veldverlichting 
Wordt vervangen door ledverlichting.
* Uitgangspunt is dat de maximale terugverdientijd van de investering zonder subsidié 
berekend op basis van een energiescan, hoger is dan lOjaaren met de 
gemeentelijke bijdrage kan worden teruggebracht tot maximaal 8 Jaar.
Deze terugverdientijd is tot stand gekomen in overleg met het Sport Platform Huizen 
(SPH) en de sportverenigingen.
t De algemene subsidievoorwaarden, hiervoor genoemd bij de subsidiemogelijkheid 
Voor kleedkamers en verlichting zijn ook hier van toepassing.

In de subsidieaanvraag heeft Zuidwal aangegeven dat 2021 voor de vereniging in het kader staat van 
duurzaamheid. De club gaat dit jaar het dak van het clubgebouw isoleren en zonnepanelen plaatsen 
en dus ook de traditionele verlichting vervangen door ledverlichting. Nadat op basis van metingen 
geconstateerd is dat de lichtmasten sterk genoeg zijn om de LED armaturen aan te bevestiging heeft 
de club twee offertes aangevraagd, zowel bij de firma Oostendorp, de leverancier van de huidige 
lichtmasten, als bij OVI-Enschede. In die offertes is ook rekening gehouden met voorzieningen om 
strooilicht richting de nabij gelegen woningen te voorkomen. OVI komt hierbij als meeste voordelige 
partij uit de bus (zie bijlage 2). Om op 8 jaar terugverdientijd uit te komen heeft de club 30% subsidie 
nodig en voldoet hiermee aan het criterium dat de subsidie niet meer mag bedragen dan 30% van de 
investering. De berekening is te vinden in bijlage 3 bij dit voorstel.

Op 1 november 2018 heeft de raad voor Stichting Huizer Hockey Club en Atletiekvereniging Zuidwal 
in de reserve milieubeleid € 50.000 geoormerkt voor de vervanging van de huidige veldverlichting door 
ledverlichting. Deze regeling is in 2019 als subsidiemogelijkheid opgenomen in de gemeentelijke 
sportnota 'Sport verenigt Huizen:

Aanleiding
Op 31 mei 2018 heeft de raad een besluit genomen over het reserveren van middelen voor het 
vervangen van de traditionele verlichting door ledverlichting rond de sportvelden en tennisbanen bij de 
buitensportverenigingen, zie bijlage 1 bij dit voorstel. Op dat moment is een bedrag van € 18.000 
gereserveerd uit de reserve milieubeleid (toen nog reserve duurzaamheid) voor het laten uitvoeren 
van energiescans door zowel sportverenigingen als culturele verenigingen.

Argumentatie
Zuidwal heeft in 2018 een energiescan laten doen voor haar clubaccommodatie. Hoewel de gemeente 
eigenaar is van de atletiekbaan, is de aanwezige baan/veldverlichting van de club zelf. Ten tijde van 
de renovatie van de atletiekbaan in 2019 had de club nog niet de financiële mogelijkheden om ook 
gelijk de verlichting te verduurzamen. Wel heeft de gemeente toen vast enkele lichtmasten zodanig 
laten verplaatsen dat de baan in de toekomst met ledverlichting optimaal zou kunnen worden verlicht. 
Ook heeft Zuidwal toen de BOSA subsidie al aangevraagd. Die is ook toegekend door het rijk en 
inmiddels verlengd tot 7 januari 2022, zie bijlagen 4 en 5 bij dit voorstel.

Kaders
Coalitieakkoord 2018-2022 onder punt 2.10 Sport
Sportnota ‘Sport verenigt Huizen'
Raadsbesluit d.d. 31 mei 2018 ‘Voorziening voor ledverlichting sportverenigingen’
Raadsbesluit d.d. 1 november 2018 ‘Verzoek aanpassing verlichting BSV De Zuidvogels en 
instelling voorziening voor ledverlichting sportverenigingen
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,—

1.
2.
3.
4.
5.

Inmiddels heeft ook de Provincie Noord-Holland een subsidieregeling in het leven geroepen voor 
duurzame investeringen door sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen vanaf 1 maart 2021 
subsidie aanvragen voor kleine besparings- en verduurzamingsmaatregelen aan hun 
sportaccommodatie. Denk aan de aanschaf van ledverlichting, zonnepanelen en het aanbrengen of 
verbeteren van isolatiemateriaal. Zuidwal is van deze regeling op de hoogte gesteld door de 
gemeente.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Nu ook Zuidwal de baan/veldverlichting gaat verduurzamen resteren alleen nog de veldverlichtingen 
van voetbalclub AH78 en Korfbalvereniging Huizen (KVH). Omdat de verlichting bij deze clubs relatief 
weinig wordt gebruikt zijn te terugverdientijden lang. Overigens is de veldverlichting op deze openbare 
velden van de gemeente en zullen we dus zelf op termijn de keuze moeten maken om al dan niet te 
investeren. Bij de KVH ligt deze afweging voor de hand bij de vervanging van de kunstgrasmat in 
2022. Bij AH’78 wordt de afweging op een ander natuurlijk moment gemaakt.

Financiën
AV Zuidwal komt op grond van de door de raad vastgestelde regeling in aanmerking voor een 
investeringssubsidie van € 13.310, zijnde 30% van de totale investering van € 34.364 inclusief btw. 
In de reserve milieubeleid is reeds in 2018 een bedrag van € 50.000 geoormerkt voor de vervanging 
van de veldverlichting bij de Huizer Hockey Club en bij Atletiekvereniging Zuidwal. De HHC heeft daar 
al gebruik van gemaakt voor een bedrag van € 35.000. Dat betekent dat voor AV Zuidwal nog een 
bedrag resteert van € 15.000, ruim voldoende dus om het gevraagde subsidiebedrag te dekken.

Communicatie
Nadat uw college een besluit heeft genomen wordt AV Zuidwal hierover geïnformeerd. Bij een positief 
besluit ontvangt de club een subsidiebeschikking. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt 
plaats nadat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Alternatieven
Volgens het Sport Platform Huizen en de sportverenigingen is het voor veel besturen van 
sportverenigingen lastig om hun leden te overtuigen van de noodzaak om leningen aan te gaan met 
een terugverdientijd langer dan 7 tot 10 jaar. Vandaar dat in overleg met SPH en verenigingen in 2018 
is besloten om een maximale terugverdientijd te hanteren van 8 jaar. Wordt de gevraagde 
gemeentelijke subsidiebijdrage niet verleend, dan is het de vraag of de investering kan plaatsvinden 
en vindt daarnaast geen gelijke behandeling plaats ten opzichte van de sportverenigingen die de 
subsidie inmiddels wel hebben ontvangen.

Uitvoering en evaluatie
Op grond van de voorwaarden gesteld aan de (verlengde) BOSA subsidie moet de verlichting dit jaar 
worden vervangen.

Bijlagen
Subsidieverzoek AV Zuidwal LED baan en veldverlichting AV Zuidwal d.d. 12 februari 2021
Offerte van OVI Enschede (GEHEIM)
Energiebesparingsberekening door OVI Enschede
Subsidiebeschikking BOSA door DUS-I (GEHEIM)
Verlenging BOSA subsidie door DUS-I


