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Kennisnemen van

Het investeringsplan dat het college op heeft laten stellen om het 'duurzaamheidsfonds'te gebruiken

en daarmee sportaccommodatíes in Roosendaal te verduurzamen.

lnleiding

ln de lijn van het amendement 'LED-verlichting Buitensportaccommodaties' is bij de behandeling van

de jaarstukken 2015 besloten om een duurzaamheidsfonds te creëren waaruit energiezuinige

maatregelen kunnen worden bekostigd. Die maatregelen moeten leiden tot CO2- én kostenreductie
bij de exploitatie van sportaccommodaties. Het duurzaamheidsfonds bevat één miljoen euro.

I nformatie/kernboodschap

Sportservice Noord-Brabant is ingeschakeld om alle sportverenigingen te benaderen en hen een

energiescan aan te bieden. Zo'n energiescan laat zien welke maatregelen verenigingen kunnen nemen

zodat zij minder energie gebruiken met hun accommodaties. Voor de maatregelen die een

terugverdientijd van 20 jaar of korter hebben, kunnen zij een beroep doen op het

duurzaamheidsfonds. Er zijn 20 verenigingen waar dergelijke maatregelen mogelijk zijn. ln het

bijgevoegde investeringsplan zijn alle maatregelen, die aan de terugverdientijd voldoen, opgenomen.
Het totaalbedrag van het plan is € 981.725,65. Het college heeft dit plan vastgesteld en verenigingen
kunnen nu de maatregelen gaan uitvoeren.

Consequenties

Uitvoering van het investeringsplan leidt tot een CO2 reductie en financieel voordeel op de exploitatie
van verengingen. Het pakket van duurzaamheidsmaatregelen levert een totale besparing van bijna

€ 60.000,-- op jaarbasis, bestaande uit 295.680 kWh elektriciteit en L4.7LO m3 gasverbruik. Het levert

een totale reductie van 161,4 ton aan CO2 per jaar.

Communicatie

Het investeringsplan wordt met de betrc¡kken verenigingen gedeeld en het vervolgtraject en de

planning worden met hen persoonlijk besproken.



Vervolg(procedure)

De gemeente Roosendaal is de formele opdrachtgever voor de diverse duurzaamheidsmaatregelen.
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden en gaan de gerealiseerde
voorzieningen als eigenaar beheren. Hiermee worden de maatregelen naar genoegen van de
verenigingen uitgevoerd, terwijl de gemeente verzekerd is van de uitvoering van de maatregelen en
doelmatigheid van de duurzaamheidsbijdrage. lndien noodzakelijk kan de gemeente
ondersteunen met advies.

Het gebruik van het duurzaamheidsfonds gebeurt door onttrekking aan de bestemmingsreserve. Dit
formaliseren wij met de bestuursrapportage 2AL7 ende daarbij behorende begrotingswijziging.

Bijlagen
L. lnvesteringsplan Duurzame sportaccommodaties Roosendaal

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld
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I NVESTERI NGSPLAN DU U RZAM E SPORTACCOM MODATI ES ROOSEN DAAL

Het investeríngspløn

Dit document bevat een investeringsplan voor het verduurzamen van twintig sportaccommodaties
binnen de gemeente Roosendaal. Sportservice-Noord-Brabant heeft in de periode oktober tot en
met december 2016, in samenwerking met Green Liz en een netwerk aan leveranciers en
installateurs, het proces begeleid om tot dit investeringsplan te komen.

De gemeente Roosendaal heeft een budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het
verduurzamen van de sportaccommodaties. Op basis van onderzoek door experts, een aantal
richtlijnen vanuit de gemeente en de wensen vanuit de verenigingen is dit investeringsplan
opgesteld.

Op basis van dit plan vragen de verenigingen in 2OI7 een duurzaamheidsbijdrage aan bij de
gemeente Roosendaal. Het streven is om de opgenomen maatregelen in2017 te realiseren. Deze

realisatie draagt direct bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Roosendaal en levert een
significante besparing in energieverbruik en energielasten op voor de betrokken sportverenigingen.

Proces

Om tot een concreet en uitvoerbaar investeringsplan te komen is er de afgelopen maanden intensief
onderzoek gedaan naar de duurzame mogelijkheden op de twintig sportaccommodaties. Dit
onderzoek is ingeleid door de uitvoering van een energiescan op iedere accommodatie.

De energiescan

ln opdracht van de gemeente heeft Green Liz een energiescan uitgevoerd op 21 sportaccommodaties
in Roosendaal. Op basis van huidige energiegegevens, bouwdocumenten en een fysieke schouw is
voor iedere accommodatie een energierapport opgesteld.

De berekeningen binnen deze rapportages zijn gebaseerd op kengetallen en indicaties. Zeker met het
oog op grote maatregelen, waarin flink wordt geïnvesteerd, is aanvullend onderzoek nodig. De

rapportages vormen in dit proces het uitgangspunt om het gesprek aan te gaan met de verenigingen
en biedt een eerste inzicht in de specifieke mogelijkheden per accommodatie.

Wensen vanuit de verenigingen

Een samenvatting van de rapportages en de wensen vanuit de verenigingen zijn gebundeld in de
tussenrapportage. Deze rapportage is door Sportservice Noord-Brabant in november 2016 opgesteld
en ingediend bij de gemeente Roosendaal. Op basis van deze tussenrapportage zijn een aantal
aanvullende richtlijnen geformuleerd.

Aanvullend onderzoek

Zoals eerder aangegeven heeft er op het merendeel van de accommodaties aanvullend onderzoek
plaatsgevonden door installateurs en andere experts. Zeker wanneer het gaat om grote duurzame
maatregelen, zoals LED veldverlichting en zonnepanelen, is extra onderzoek nodig.



Mostenchecks

Om er zeker van te zijn dat LED veld- en baanverlichting een reële optie is, zijn er voor diverse
accommodaties lichtplannen uitgewerkt. Pas aan de hand van een lichtplan is het voor een

installateur mogelijk een concrete offerte op te stellen. Naast deze lichtplannen is op iedere

accommodatie een mastencheck uitgevoerd. Dit ¡s noodzakelijk, omdat niet alle huidige lichtmasten
geschikt zijn voor het plaatsen van LED armaturen. Bij twijfel na de mastencheck is het raadzaam om
een Rei-Lux meting uit te voeren. Deze meting is binnen dit proces enkel vereist op de accommodatie
van voetbalvereniging NSV.

Dak inspecties

Ook voor de haalbaarheid van zonnepanelen is aanvullend onderzoek nodig. ln het energierapport
wordt gerekend met het aantal zonnepanelen dat nodig is om het stroomverbruik van de vereniging
zelf op te wekken.

Deze waarden wijken in de praktijk vaak af van de beschikbare ruimte op locatie. Een bezoek van een

expert biedt inzicht in de maximaal te benutten ruimte. Bovendien inspecteert deze expert direct het
dak om er zeker van te zijn dat de huidige geschikt is voor zonnepanelen. Op basis van deze

bevindingen is het voor de expert mogelijk om een concrete offerte op te stellen.

Plan van aanpak per accommodatie

Het plan van aanpak per accommodatie bestaat uit een overzicht van maatregelen, welke worden
opgenomen in het investeringsplan. Bij dit overzicht levert Sportservice Noord-Brabant concrete
offertes aan, welke zijn gebruikt voor de opbouw van het plan en de verdeling van het beschikbare
budget. Bij iedere vereniging is aangegeven dat zij, indien gewenst, gebruik kunnen maken van een

eigen sponsor of relatie. Ook vanuit Sportservice Noord-Brabant en Green Liz wordt zo veel mogelijk
gewerkt met lokale ínstallateurs, waardoor ook de economische spin-off van dit
d u u rzaa m heidsproject grotendeels bin nen de regio bl'rjft .

Het investeringsplan Duurzame sportaccommodaties Roosendaal

Het investeringsplan bestaat uit een totaaloverzicht aan duurzame maatregelen, inclusíef
verantwoording van de gemaakte keuzes per accommodatie. Na definitieve goedkeuring vanuit de
gemeente Roosendaal zal Sportservice Noord-Brabant de betrokken verenigingen op aanvraag
ondersteunen bij het indienen van de aanvraag voor de duurzaamheidsbijdrage..



TOTAALOVERZICHT

ln onderstaande tabel volgt het totaaloverzicht van voorgestelde duurzame maatregelen op de twintig sportaccommodaties in Roosendaal.

2,8

2,9

15,1

Zie
hieronder

4,4

Ls
7,6

0,5

3,5

2,9

5,0

3,0

5,4

2,2

4,7

t,6
5,8

9,t

1,6

9,4

1.530

Zie
hieronder

2400

1.900

2.740

1.200

6.080
33.200

3.250

3.570
1.000

6.200

6.720
11.900

10.250
3.600

t2.640
20.000

3.600

20.770

18,9

6,9
15,9

L2,7

9,6
2,6

79,9

19,9

15,3

20,9

LO,7

13,0

20,9

L7,3

10,6

18,9

9,9
t6,2

€ 1.540,60

€ 1.340,00

€ 3.150,00
Zie elektrische

boilers
€ 2.400,00

€ 520,00

€ 846,15
Zie lR verwarm¡ng

€ 1.300,00

€2.270,OO

€ 1.700,00

€2.302,72
€ 1.544,00

€ 755,00

€L.825,20
€L.770,0O
€ 1.600,00

€ 3.375,66

€2.273,AO

€ 9.625,00

€29.tL7,39
€ 9.090,43

€ 50.136,35

€20.4t8,75

€ 9.958,30
€ 4.997,00

€ 2.200,00

€ 9.430,00

€ 16.530,00

€ 43.820,15

€ 26.015,00

€ 48.168,89

€ 16.500,00

€ 9.850,00

€38.146,46
€ 20.053,45

€ 16.994,45

€ 63.800,00

€27.478,60
€ 155.950,00

Plafond- en gevelisolatie
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen t.b.v
elektrische boilers
Elektrische boilers
Zonnepanelen

LED Binnenverlichting
Zonnepanelen

lnfrarood veruarming
LED Veldverlichting

Zonneboilers & RVS

boilervat
LED Baanverlichting
Zonnepanelen

CV ketel, boiler &
zonnecollectoren
LED Veldverlichtine
Zonnepanelen

Zonnepanelen

LED Veldverlichting

Zonnepanelen

LED Veldverlichting

Tafelten n isvereniging ODT

RKSV Cluzona

FC Moerstraten

L' Union fait la force

Voetba lveren iging DVO'60

TV Vierhoeven

Voetbalvereniging NSV

Wo uwse Tennisvereniging

Voetbalvereniging RSC

Alliance

RKW Roosendaal

lnvestering Besparing in € TVT in jaren E-besparing
1n kWh

Gasbespar
ln m3

CO2 reductie
ln ton

Duurzame maatregelVereniging



3,5

r,3

4,6

7,8

5,7
1,5

4,7

4,3

L5,7

2,4

4,6

13,5

4,2

4,8

161,4 ton

1.920

500

1.320

1.200

14.710 m3

750

10.200

L7.200
12.480
3.270

10.260

9.500
34.500

10.200

24.800

9.180

10.560

29s.680 kwh

Lt,6

L2,2

20,7
15,0

19,9

8,4
7,O

6,7
10,3

t3,7
7,5

€ 880,00

€ € 1.445,00

€ 2.458,00

€ 1.680,00

€ 3.261,31

€ 670,00

€ 2.030,00

€ 1.964,00

€ 4.600,00

€ 845,00
€ 1.408,00

€,59.873,64

€L2.920,OO

€ 17.550,00

€ 61.580,00

€ 25.300,00
€ 64.880,00

€ 5.660,00

€ 14.250,00

€ 13.068,00

€ 47.460,00

€ 11.616,00

€ 10.587,50

€ 46.130,00

€74.628,93
€ 17.500,00

€ 981.725,65

Boilersysteem (Bij

renovatie)
Dak-, vloer-, spouwmuur-
en glasisolatie (Bij

renovatie)
LED Veldverlichting
Zonnepanelen
LED Baanverlichting
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonneboiler
Ventilatiesysteem

Zonnepanelen &
collectoren
Zonnepanelen

Zonnepanelen

RKW Rimboe

Voetbalvereniging BSC

TV Roosendaal

Luchtscouts Seppe

NTV Set'77

Voetba lveren iging HSC'28

Volleybalvereniging
Symmachia

Financiering met
te rugwerke nde krocht (Excl

Brw)
Atletiekveren igi ng THO R

Handbalvereniging Heerle

RCC Bekaro

TOTAAL



VE RANTWOO RDI NG TOTAALOVE RZI CHT

Tøfe lte n nisve re ni gi ng ODT

Tafeltennisvereniging ODT ziet de plafond- en gevelisolatie als meest interessante maatregel. Vooral
door de slechte isolatie van de voorgevel gaat er veel warmte onnodig verloren. De plafondisolatie
bleek al snel binnen de regeling mogelijk te zijn. Door het relatief hoge warmteverlies via de
voorgevel blijkt de investering in gevelisolatie, in combinatie met het plafond, een haalbare
maatregel te zijn.

ODT heeft bovendien op het dak voldoende ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Hierdoor kunnen
zij een groot deel van hun energiebehoefte zelf opwekken. De keuze voor deze combinatie komt ook
voort uit de pro actieve aanpak van de vereniging. ODT heeft op basis van het energierapport direct
verschillende quick wins doorgevoerd. Hiermee laat ODT zien zelf ook het nut en de noodzaak van
duurzame maatregelen te zien en hier naar te handelen.

RKSV Cluzona

Voetbalvereniging Cluzona heeft een LED en zonnepanelen leverancier binnen haar eigen
sponsornetwerk. Deze sponsor, Elkor Elektrotechniek BV, heeft Cluzona voorzien van offertes voor
LED veldverlichting en zonnepanelen, in combinatie met elektrische boilers.

LED verlichting bleek na de mastencheck niet haalbaar. De vereniging is niet bij machte om zelf te
investeren in nieuwe masten, waardoor de terugverdientijd voor deze maatregel boven de 30 jaar

zit. Voor de zonnepanelen en boilers is een vergelijkbare offerte opgevraagd bij Coppens BV uit
Roosendaal.

Op basis van deze tweede offerte en de ingezette expertise vanuit Green Liz heeft Cluzona een
verbeterde offerte van Elkor ontvangen. Deze offerte geldt als input voor dit investeringsplan. Het
betreft een flinke investering met grote voordelen voor de vereniging. Ondanks dat Cluzona vooraf
LED veldverlichting de grootste prioriteit gaf, heeft de vereniging niet enkel hierop ingestoken. Met
een mooi resultaat tot gevolg.

Plafond- en gevelisolatie €29.tL7,39 € 1.540,60 18,9

Zonnepanelen € 9.090,43 € 1.340,00 6,8

TOTAAT €,38.207,82 € 2.880,60

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

Zonnepanelen € 50.136,35 € 3.150,00 15,9

Zonnepanelen t.b.v
elektrische boilers

€.20.4t8,75 Zie elektrische
boilers

Elektrische boilers € 9.958,30 € 2.400,00 t2,7
TOTAAL € 80.513,40 € 5.550,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



FC Moerstrqten

FC Moerstraten betreft een kleine vereniging zonder eigen kantine. Het gebruik van de

accommodatie is minimaal en dat beperkt de mogelijkheden. Bovendien is de

toekomstbestendigheid van de vereniging een vraagteken.

Grote investeringen z'rjn op deze accommodatie onverantwoord. Het buurthuis De Parelmoer, dat
ook als kantine dient, heeft al zonnepanelen. De enige reële optie voor FC Moerstraten betreft een

minimale investering in zonnepanelen voor op het eigen pand. SSNB neemt voor FC Moerstraten ook
de LED binnenverlichting op in het plan. Verenigingen dragen veelal zelf de kosten voor de

binnenverlichting, maarvoor FC Moerstraten levert deze maatregel het hoogste rendement op met
een jaarlijkse besparing van € 846.

L'Union føit lo force

L'Union fait la force heeft een geprivatiseerde accommodatie. Het betreft een kleine vereniging met
een minimaal gebruik van de accommodatie. Ook het energieverbruik is relatief laag, waardoor de
grootste en meest gewenste maatregel, dakisolatie, niet tot de mogelijkheden behoort. Er is nog met
de vereniging gesproken over cofinanciering uit eigen middelen, maar ook dit bl¡jkt niet mogelijk.

De enige duurzame oplossing voor de accommodatie van L'Union fait la force is een combinatie van

infrarood verwarming met een minimaal aantal zonnepanelen. Met een jaarlijkse besparing van €

1.300 betekent dit veel voor een kleine vereniging. De terugverdientijd blijft net binnen de twintig
jaar.

Voetbq lve re n i gi ng DVO' 60

LED verlichting voor binnen en buiten geldt als prioriteit voor DVO. Op basis van het lichtplan en de

mastencheck behoort LED veldverlichting tot de mogelijkheden. Naast LED verlichting is ook gekeken

Zonnepanelen €4.997,O0 € 520,00 9,6

€ 846,15 2,6LED binnenverlichting € 2.200,00

TOTAAL €,7.197,OO € 1.366,15

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

Zonnepanelen € 9.430,00 Zie lR-verwarming
€ 1.300,00 t9,9lnfrarood verwarming € 16.530,00

TOTAAL € 25.960,00 € 1.300,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel I nvestering TVT

€ 43.820,15 € 2.100,00 19,8LED veldverlichting
L5,3Zonneboilers & RVS boilervat € 26.015,00 € 1.700,00

€ 3.800,00TOTAAT € 69.835,15

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



naar zonnepanelen en zonneboilers. Op basis van investeringsbedrag en rendement blijkt dat
zonneboilers voor DVO interessanter zijn dan zonnepanelen.

De binnenverlichting vervangen door LED wordt niet opgenomen in het investeringsplan. De meest
rendabele oplossing voor DVO is een combinatie van LED veldverlichting en de plaatsing van
zonneboilers.

De wens van de vereniging om een extra veld te verlichten behoort niet tot de mogelijkheden
vanwege te lange terugverdientijd.

TV Vierhoeven

Tennisvereniging Vierhoeven betreft een interessante casus. LED baanverlichting geldt als
topprioriteit, maar na de mastencheck bleek dat niet voor de gehele accommodatie haalbaar. Een

aantal masten zijn verouderd en ongeschikt. Deze banen buiten beschouwing gelaten heeft LED

baanverlichting een terugverdientijd van ruim 20 jaar.

Het opwekken van energie via zonnepanelen en zonnecollectoren is een interessante maatregel.
Vanwege de prioriteit op LED baanverlichting is er gekozen voor een unieke combinatie van drie
maatregelen. De voordelen voor de vereniging zijn groot en de gemeente Roosendaal heeft een
voorbeeldaccommodatie in handen als het gaat om duurzame buitensportaccommodaties.

De vereniging is bovendien volop aan de slag gegaan met het doorvoeren van diverse quick wins en
heeft een uitgesproken duurzaamheidsambitie. Gezien de ruimte binnen het budget en de unieke
mogelijkheden opteert SSNB voor een combinatie van deze drie maatregelen.

VoetbalverenÍging NSV

De casus NSV is besproken binnen de gemeente. De vereniging wil graag LED veldverlichting en is
bereid om, indien nodig, zelf de masten te vervangen van Veld B. De gemeente stelt de voorwaarde
dat NSV kritisch kijkt naar het gebruik van Veld B en de oefenhoek. Verbeteringen hierin leiden tot de
gewenste terugverdientijd van ruim 20 jaar. Bovendien is de gemeente bereid om € 1.600 te
investeren in een Rei-Lux meting om te bepalen of de masten inderdaad ongeschikt zijn.

De vereniging is momenteelop eigen financiering aan een verbouwing bezig, waarbij inpandige
duurzame maatregelen als isolatíe en binnenverlichting direct worden meegenomen. Deze pro
actieve vereniging kunnen we binnen de gemeentelijke regeling een stuk verder helpen door een

LED baanverlichting € 48.168,89 €.2.302,72 20,9
Zonnepanelen € 16.500,00 €L.544,OO to,7
CV Ketel, boiler &
zonnecollectoren

€ 9.850,00 € 755,00 L3,0

TOTAAL e 74.518,89 c4.6Ot,72

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

LED veldverlichting €38.146,46 € 1.825,20 20,9

Zonnepanelen € 20.053,45 €t.770,oo 17,3

TOTAAT € 58.199,91 € 3.595,20

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



aantal zonnepanelen te plaatsen na de verbouwing. De combinat¡e tussen de eigen verbouwing, de

LED veldverlichting en een aantal zonnepanelen levert een zeer duurzame vereniging op.

W ouwse Te n ni sve reni gi ng

Het gebruik van de accommodatie is bij de Wouwse Tennisvereniging te laag om in aanmerking te
komen voor LED baanverlichting. Het is bovendien onmogelijk om het gebruik van de banen per kooi

inzichtelijk te krijgen.

De overgebleven optie voor de Wouwse Tennisvereniging betreft zonnepanelen. ln het pand zijn de

meeste maatregelen al doorgevoerd, waardoor hier weinig winst meer is te behalen. Het plaatsen

van zonnepanelen blijkt de enige geschikte optie, maar ook dit is naar tevredenheid van de

vereniging.

Voetbqlve re ni gi ng RSC Al li o nce

RSC Alliance heeft een multifunctionele accommodatie, welke ook wordt gebruikt voor fitness en
kinderopvang. Dat zorgt er voor dat de accommodatie relatief veel wordt gebruikt. Het hoge

stroomverbruik is goed op te vangen door het plaatsen van zonnepanelen. Hier is ook voldoende
ruimte voor.

De vereniging zelf heeft LED veldverlichting als grote prioriteit. Momenteel is 2,5 veld verlicht, maar

de vereniging heeft de wens dit uit te breiden tot dríe volledige velden. Het plaatsen van nieuwe
masten behoort binnen de regeling niet tot de mogelijkheden. Bovendien heeft de vereniging meer
aan een combinatie tussen het vervangen van de bestaande veldverlichting en de eerder genoemde

zonnepanelen.

De accommodatie wordt immers vooral binnen bovengemiddeld gebruikt.

RKW Roosendqol

RKVV Roosendaal is de grootste sportvereniging binnen de gemeente. De grote prioriteit betreft ook
hier de veldverlichting. Momenteel zijn er vijf velden verlicht en dat zorgt voor een enorm

Zonnepanelen €, L6.994,45 € 1.600,00 1"0,6

TOTAAL €16.994,45 € 1.60f,,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel I nvestering TVÏ

LED veldverlichting € 63.800,00 € 3.375,66 18,9

Zonnepanelen €27.4L8,60 €2.273,OO 9,9

TOTAAT € 91.218,50 € 5.648,66

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel I nvestering TVT

€ 9.625,00 16,2LED veldverlichting € 155.950,00

TOTAAL € 155.950,00 € 9.625,00

Jaarlíjkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



energieverbruik. Zeker ook omdat de accommodatie intensief wordt gebruikt en het aantal
branduren daardoor ook erg hoog is.

Er is voor de vereniging nog naar andere maatregelen gekeken. Zelfs windenergie is kort besproken
en gecheckt, maar deze maatregelen hebben niet hetzelfde rendement als het aanpassen van de

veldverlichting.

Een mastencheck heeft uitgewezen dat het hoofdveld onvoldoende wordt gebruikt, waardoor LED

veldverlichting hier niet rendabel is. Daarnaast moeten er twee masten worden vervangen, maar
door het intensieve gebruik van de accommodatie kan ook dit binnen de gestelde richtlijnen. Het
betreft een relatief grote investering, maar dat staat in verhouding met de grootte van de vereniging

RKW Rimboe

RKW Rimboe beschikt over een verouderde accommodatie, welke niet erg intens¡ef wordt gebruikt.
Door de bosrijke omgeving zijn zonnepanelen niet rendabel voor de vereniging. Door het lage aantal
branduren is LED veldverlichting ook geen reële optie.

Daarnaast is de vereniging met de gemeente in gesprek over eventuele renovatie of nieuwbouw van
de kantine en kleedkamers. Hierdoor is het niet mogelijk om concrete duurzame maatregelen uit te
voeren. ln overleg met de gemeente worden enkele maatregelen uit het rapport opgenomen als te
gebruiken posten bij de toekomstige werkzaamheden. De vereniging kan pas aanspraak maken op
deze posten, wanneer duidelijk is wat zij van plan zijn met de accommodatie.

Voetbqlvereniging BSC

Voetbalvereniging BSC is volop in beweging. Het ledenaantal en de financiële positie van de

vereniging staan behoorlijk onder druk. De wensen van de vereniging zijn dan ook volledig
afhankelijk van het rendement. Zeker met de op handen zijnde privatisering van het onderhoud
maakt het bestuur van de vereniging zich zorgen over de toekomst.

Uit de mastencheck blijkt dat de velden B en C geschikt zijn voor LED. Het kleine oefenveld heeft een

slechte mast. Deze kan binnen de richtlijnen van dit investeringsplan worden vervangen. De overige
velden beschikken niet of niet over de juiste masten.

De accommodatie van BSC leent zich, vanwege het grote dakoppervlak, ook voor de plaatsing van
zonnepanelen. Deze maatregel blijkt op basis van de uitgewerkte offerte ook erg rendabel.

Boilersysteem €,LO.248,70 € 880,00 LL,6

Dak-, vloer-, spouwmuur- en
glasisolatie

€ 17.550,00 € 1.445,00 12,2

TOTAAL 427.798,70 € 2.325,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

LED veldverlichting € 61.580,00 € 2.458,00 20,7
Zonnepanelen € 25.300,00 € 1.680,00 L5,0
TOTAAL € 86.880,00 € 4.138,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel I nvestering TVT



W Roosendool

TV Roosendaal heeft eerder een energiescan uit laten voeren. Green Liz heeft deze beoordeeld en op

basis van het rapport met SSNB gekeken naar de mogelijkheden voor de vereniging. TV Roosendaal

heeft eerder al zonnepanelen aangeschaft, waardoor nu vooral is gekeken naar de haalbaarheid van

LED baanverlichting. De vereniging gaat zelf de masten bekostigen, waardoor de terugverdientijd
precies binnen de regeling valt.

Ook in het pand heeft de vereniging al veel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Het

vervangen van de baanverlichting via het voorgestelde cofinancieringsmodel brengt de vereniging
een enorme stap richting energieneutraal.

Luchtscouts Seppe

De accommodatie van Luchtscouts Seppe blijkt na de fysieke schouw nauwelijks geschikt voor
duurzame maatregelen. Het energieverbruik is laag, waardoor de plaatsing van een klein aantal

zonnepanelen.de vereniging al kan voorzien in de energiebehoefte.

De bereikbaarheid van de Luchtscouts is slecht, waardoor de opname van zonnepanelen in het
investeringsplan vooralsnog niet persoonlijk met hen is besproken. Gezien het rendement voor de

Luchtscouts is er toch voor gekozen om deze maatregel op te nemen.

NTV Set'77

De Nispense tennisvereniging Set'77 is pas laat in het proces aangemeld voor de energiescan. Uit
deze scan bleek er voor de vereniging maar een enkele maatregel haalbaar te zijn. Het aantal

branduren op de banen is te laag om over te gaan op LED. ln het pand zijn veel kleine maatregelen al

door de vereniging doorgevoerd.

Uiteindelijk is voor NTV Set'77 het maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen opgenomen in het
investeringsplan.

LED baanverlichtine € 64.880,00 €3.26L,3L L9,9

€ 3.261,31TOTAAL € 64.880,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel I nvestering TVT

€ 670,00 8,4Zonnepanelen € 5.660,00

TOTAAL € 5.660,00 € 670,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

€ 14.250,00 € 2.030,00 7,OZonnepanelen

TOTAAL € 14.250,00 € 2.030,00

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



Voethq lve re nig i ng HSC' 28

Ook HSC'28 heeft zich op het laatste moment aangemeld voor de energíescan. Evenals bij NTV Set'77
is LED verlíchting door het lage aantal branduren niet haalbaar. De vereniging ligt direct naast de
handbalvereniging in Heerle. Deze vereniging heeft eerder naar tevredenheid zonnepanelen
aangeschaft en HSC beschikt over eenzelfde dak.

De accommodatie is relatief nieuw, waardoor in het pand de nodige maatregelen al zijn getroffen.
Ook voor HSC geldt de plaatsing van zonnepanelen als enige reële optie. De opgenomen investering
betreft het maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen.

Vo I I eybø lve re nigi ng Sy m møch i o

Volleybalvereniging Symmachia is eigenaar van een multifunctíonele sporthal, welke ook veel door
het onderwijs wordt gebruikt. De maatschappelijke functie van de accommodatie is ook terug te zien
in het dagelijks beheer. Een sporthal als deze leent zich uitstekend voor het doorvoeren van een
combinatie aan duurzame maatregelen. Door het intensieve gebruik van de accommodatie liggen er
duurzame kansen op zaken als verlichting, verwarming, energieopwekking en ventilatie.

De meeste binnenverlichting is al vervangen door LED, waardoor deze maatregel niet interessant is
voor Symmachia. Door de diversiteit aan mogelijkheden hebben we de haalbaarheid van een
combinatie tussen zonnepanelen, zonneboilers en ventilatie bekeken. Aan de hand van nader
onderzoek en concrete offertes blijkt deze combinatie los van elkaar en gezamenlijk haalbaar te zijn.
Het levert de vereniging, en indirect de andere gebruikers van de accommodatie, een enorme
besparing in energieverbruik en energielasten op.

Atl eti e kve re ni gi ng TH O R

Zonnepanelen € 13.068,00 € 1.964,00 6,7
TOTAAT € 13.068,00 € 1.964,00

.laarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

Zonnepanelen €,47.460,00 € 4.600,00 10,3
Zonneboilers € 11.616,00 € 845,00 L3,7
Ventilatiesysteem € 10.587,50 € 1.408,00 7,5
TOTAAL € 69.663,50 € 6.853,00

Jaarlíjkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering ÏVT

Met terugwerkende krøcht
Zonnepanelen &
zonnecollectoren

€ 46.130,00 excl.

BTW

TOTAAL € 46.130,00 excl.
BTW

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT



Atletiekvereniging THOR heeft in een eerder stadium diverse duurzame maatregelen toegepast op de

accommodatie. Het gaat hierbij om zonnepanelen, zonnecollectoren, LED binnenverlichting en

akoestische plafondisolatie.

De vereniging heeft de wens om baanverlichting aan te leggen, maar na onderzoek blijkt dat de

terugverdientijd voor deze maatregel veel te lang is. Na overleg met de gemeente is besloten dat een

aantal verenigingen, waar geen andere maatregelen rendabel zijn, met terugwerkende kracht de

investering op een of meerdere duurzame maatregelen terug krijgen vanuit dit investeringsplan.

Voor atletiekvereniging THOR gaat het om de investering in zonnepanelen en zonnecollectoren. De

LED binnenverlichting en akoestische plafondisolatie worden buiten deze regeling gehouden.

H a nd bo lve renigi ng H e e rl e

Voor handbalvereniging Heerle geldt hetzelfde als voor THOR. De vereniging heeft geïnvesteerd in
zonnepanelen en krijgt deze investering, exclusief BTW, terug binnen de regeling.

De vereniging beschikt over een relatief nieuwe accommodatie waar in het pand al veel is gedaan

aan duurzaamheid. Uit de energiescan blijkt dat er verder geen rendabele maatregelen zijn voor deze

accommodatie.

RCC Bekqro

Rugbyclub Bekaro krijgt ook de investering in zonnepanelen terug binnen deze regeling. Van de

vereniging is bekend dat zij geen BTW hebben teruggevorderd op de aanschafvan de zonnepanelen,

maar met de gemeente is besloten hierin een lijn te trekken. Bovendien heeft de vereniging wel
degelijk de kans gehad om de BTW terug te vorderen, maar hebben zij dit waarschijnlijk door
onwetendheid niet gedaan.

Met teruEwerkende kracht
Zonnepanelen € 14.628,93 excl.

BTW

TOTAAL € 14.628,93 excl.
BTW

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT

Met terugwerkende kracht
Zonnepanelen € 17.500,00 excl.

BTW

TOTAAT € 17.500,00 excl.
BTW

Jaarlijkse
besparing in €

Duurzame maatregel lnvestering TVT




