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Historie LEDverlichting sportverenigingen
De afgelopen jaren is de verLEDding van de sportvelden binnen de gemeente Koggenland regelmatig
besproken als ‘laaghangend fruit’ in de opgave voor energiebesparing. Met dit raadsvoorstel kunnen we
tot uitvoering over gaan.
Vanaf 2017 is er contact geweest met de sportclubs om te spreken over hoe deze kunnen verduurzamen.
Hierin is geconstateerd dat verLEDding een grote wens is van verschillende partijen. De sportverengingen
willen hier graag mee aan de slag, alleen is de investering hoog. Daarnaast is het ingewikkeld dat een deel
van de verlichting in eigendom van de gemeente is en een deel in eigendom van de verenigingen. Dat
compliceert de uitvoering.
Gezien de huidige coronasituatie wordt er door de sportverenigingen gekeken naar manieren om de
vaste lasten naar beneden te brengen. Voor verenigingen is het verlagen van de energierekening
door ledverlichting hiervoor een manier. Dit vergroot de urgentie om de sportverenigingen hiermee een
steun in de rug te geven.
In dit voorstel maken wij inzichtelijk wat de opgave is voor de veldverlichting van alle verenigingen binnen
het gemeentelijk grondgebied. Daarbij maken we onderscheid in primaire en secundaire verlichting.
Primaire verlichting is verlichting die in eigendom is van de gemeente, dit is bijvoorbeeld vaak het geval
bij hoofdvelden van voetbalverenigingen. Secundaire verlichting is in eigendom van de verenigingen,
bijvoorbeeld in het geval van de verlichting rondom de meeste tennisvelden.
Duurzaamheidsfonds
In dit voorstel stellen wij uw raad voor om een bestemmingsreserve in te richten voor de LEDverlichting.
In de ombuigingen is echter ook afgesproken om een duurzaamheidsfonds op te richten. Wij zien deze
bestemmingsreserve als eerste stap hierin. Voor nu zal deze gebruikt worden voor de LEDverlichting bij
sportverenigingen, maar in de toekomst kan deze bijgevuld worden, incidenteel of structureel, voor
verschillende duurzaamheidsprojecten. Op deze manier wordt voorkomen dat er verschillende potjes
ontstaan en verlagen we de administratieve lasten.
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Te besluiten alle primaire verlichting bij sportvelden in de gemeente te
laten vervangen door ledverlichting.
Te besluiten om de verenigingen een eenmalig aanbod te doen om 50% van de resterende
kosten voor de secundaire verlichting te betalen na aftrek van subsidies.
Te besluiten met terugwerkende kracht dit aanbod ook te doen aan sportverenigingen die al
over zijn gegaan naar ledverlichting.
voor de uitvoering hiervan een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds in te stellen
De bestemmingsreserve als start te voeden met een onttrekking vanuit de Algemene Reserve
ter grootte van €250.000.
De Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT

Het doel is alle lampen rond sportvelden te vervangen voor Ledverlichting.
Daarmee 35.100kWh per jaar en 25 ton CO2 te besparen.
En de verenigingen besparen op de vaste lasten.
ONDERBOUWING

1.1 De huidige ledverlichting is energiezuiniger, heeft een hogere, stabielere lichtopbrengst en gaat ook
nog veel langer mee. Bovendien geeft de gemeente Koggenland met deze vervanging het signaal af, dat
zij de transitie naar duurzame energiebronnen en haar voorbeeldfunctie hierin serieus aanpakt.
1.2 Door de verlichting te vervangen kunnen de vaste lasten naar beneden per vereniging. Gezien de
terugvallende inkomsten vanwege corona achten wij het verstandig dat de verlaging aan vaste lasten niet
ten gunste komt van de gemeente maar de verenigingen.
2.1 Veel verenigingen willen wel Ledverlichting, maar hebben hier niet altijd de middelen voor. Door als
gemeente 50% van de kosten te dekken kan alle verlichting binnen de gemeente in één
keer verLED worden en wordt het laaghangende fruit ook echt geplukt.
2.2 Door zowel primaire als secundaire verlichting te vervangen door ledverlichting wordt 35.100 kWh
bespaard en 24 ton CO2. Dit is bij een minimale berekening van lichturen. Dit draagt substantieel bij aan
de duurzaamheidsopgave.
3.1 Er is voor gekozen dit voorstel in te brengen na vaststelling van de kadervisie. Die heeft echter om
diverse redenen vertraging opgelopen maar is inmiddels vastgesteld. Daardoor hebben een aantal
verenigingen reeds Ledverlichting aangeschaft om geen vertraging op te lopen. Het zou onredelijk zijn als
deze voorlopers geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke regeling. Wij stellen daarom voor de
regeling met terugwerkende kracht toe te kennen.
4. Volgens het door u op 16 december 2019 vastgestelde beleid in de notitie “Reserves en Voorzieningen
2020” is het instellen van een reserve een raadsbevoegdheid.
Bestemmingsreserve
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Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven en is
alleen te besteden aan het doel waarvoor deze is ingesteld. De bestemming kan door de raad worden
gewijzigd en is dus vrij besteedbaar. Zolang de raad de bestemming kan wijzigen is sprake van een
bestemmingsreserve. Als de bestemming niet meer gewijzigd kan worden (bijvoorbeeld door het aangaan
van verplichtingen) dan is er sprake van een voorziening.

5.1 Met een bedrag van €250.000 verwachten we dat de voorgestelde uitvoering mogelijk is. Deze
raming is gedaan op basis van een eerdere offerte en is inclusief kapitaallasten
De primaire verlichting blijft in bezit van de Gemeente Koggenland en wordt afgeschreven over een
periode van 20 jaar. De secundaire verlichting blijft in bezit van de vereniging en hierdoor heeft de
Gemeente Koggenland bij secundaire verlichting éénmalige kosten en wordt het niet afgeschreven in 20
jaar.
De eenmalige dotatie aan de bestemmingsreserve led verlichting ad € 250.000 kan worden onttrokken
vanuit de Algemene Reserve. De Algemene Reserve heeft een minimum ingestelde omvang van € 1,25
miljoen en bedraagt per ultimo 31-12-2020 afgerond € 9,3 miljoen.
5.2 De kostenraming is gedaan op basis van een offerte die is aangevraagd en in de bijlage is
opgenomen. Hierin staat ook welk deel van de verlichting van de gemeente is en welk deel van de
verenigingen. Voor het berekenen van het bedrag is gekeken naar welke verenigingen al Ledverlichting
hebben aangeschaft en is aangenomen dat er 30% subsidie verleent wordt door de BOSA-regeling. Hier is
een marge van 10% bij opgeteld omdat individuele uitvoering waarschijnlijk hoger uitvalt dan collectieve
uitvoering. Daarmee komt het benodigde bedrag op €250.000.

KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

Het toepassen van ledverlichting verhoogt de lichtintensiteit en kan voor extra overlast zorgen bij
inwoners. Hiervoor zal bij de uitvoering een lichtonderzoek worden gedaan per locatie zodat voldaan
wordt aan de landelijke normen.
De Begroting 2021 is via technische ombuigingen sluitend gemaakt. De provincie heeft aan deze
technische ombuigingen voorwaarden gesteld. Één van de voorwaarden is dat er gedurende de
ombuigingen geen nieuwe structurele lasten mogen worden aangegaan die het begrotingstekort
vergroten.
Om de in dit voorstel genoemde investering mogelijk te maken is gekeken naar een alternatieve dekking.
Die is gevonden door het vormen van een bestemmingsreserve Led verlichting. Hierdoor wordt
voorgesteld om éénmalig geld af te zonderen vanuit de Algemene Reserve. De toekomstige investeringen
inclusief de structurele kapitaallasten worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. Hierdoor legt de
investering geen extra druk op het begrotingstekort over 2021.
Subsidies:
De BOSA-subsidie: Sportclubs en -verenigingen kunnen gebruik maken van de regeling ‘Stimulering bouw
en onderhoud van sportaccommodaties’, oftewel de BOSA-regeling. Deze subsidieert 20% van de bouw-
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en/of onderhoudskosten voor sportaccommodaties. Bij een duurzame investering, zoals voor
ledverlichting, kan er zelfs 30% subsidie voor maximaal de helft van de investering worden
aangevraagd. In de berekening van € 250.000 is rekening gehouden met het feit dat de verenigingen
aanspraak kunnen maken op deze BOSA regeling.
Provinciale regeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021, subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal 10.000 euro. Deze subsidie is voor 2021 uitgeput. Mogelijk
wordt deze nog uitgebreid of voortgezet in 2022.
DUURZAAMHEID

Er wordt 35.100 kWh en 25 ton CO2 per jaar bespaard
ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende alternatieven mogelijk:
1. Helemaal niet investeren.
2. Alleen investeren in de primaire verlichting
3. Alleen investeren in de secundaire verlichting
Alleen investeren in de primaire verlichting is hierbij het meest logische alternatief, aangezien dit om het
eigendom van de gemeente gaat. Dan gaan we echter voorbij aan de doelstellingen
om sportverenigingen te ondersteunen en energiebesparing extra te stimuleren.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

Dit draagt bij een aan energieneutraliteit en energiebesparing zoals afgesproken in het Pact.

COMMUNICATIE

Dit besluit zal worden gecommuniceerd met de sportverenigingen om de uitvoering in gang te zetten.
VERVOLG

De verenigingen hebben via de Sportraad voldoende kennis en kunde om dit zelf uit te voeren en hebben
aangegeven dat het voor hen prettig is om hier de regie over te hebben.
Door de uitvoering geheel over te laten aan de verenigingen hoeven er geen afspraken gemaakt te
worden over de timing en uitvoering. De verenigingen kunnen dan zelf bepalen op welk specifiek
moment de maatregelen uitgevoerd worden. De verenigingen kunnen dan zowel de primaire als de
secundaire verlichting in 1x aanbesteden. Bovendien kunnen sponsoren meegenomen worden in de
aanbesteding en wordt de BOSA-subsidie maximaal benut. Als de gemeente haar eigen verlichting zou
vervangen zou dat 12.5% minder subsidie opleveren.
1.

BIJLAGEN

Offerte LEDverlichting sportvelden

Datum college: 01-06-2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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