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In de media zijn berichten verschenen over de gevolgen van de explosief gestegen gasprijzen 

voor allerlei categorieën afnemers. Eén bericht sprong daarbij in het oog: de noodkreet over de 

mogelijk dramatische gevolgen voor het Thialf IJsstadion. Dit brengt ons op de volgende vragen.

1. Zijn er ook in Leiderdorp sportverenigingen en/of sportvoorzieningen die ernstige  

gevolgen zouden kunnen ondervinden van de sterk verhoogde gasprijzen, gevolgen die 

hun normale mogelijkheden, passend binnen de bestaande afspraken met 

sportverenigingen, te boven gaan?

Wij hebben vanuit de goede relatie en de regelmatige contacten met de clubs en 

verenigingen geen signalen op dit specifieke punt ontvangen. Op basis van het 

sportaccommodatiebeleid uit de sportnotitie ‘Bewegingsruimte’ hebben we 

buitensportverenigingen gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Ze zijn 

(bijna allemaal) zelf verantwoordelijk  voor de exploitatie van hun clubhuis en het 

onderhoud van de accommodatie (de velden). Mochten er problemen bij clubs ontstaan 

dan zullen wij er altijd serieus naar kijken en gaan wij hierover met ze in gesprek. 

2. Bestaan er mogelijkheden, c.q. is daar al over nagedacht, om hier op enigerlei wijze 

ondersteuning te bieden?

Indien buitensportverenigingen op welk onderwerp dan ook problemen ervaren, zoals bij 

de toegenomen gasprijzen, staat de gemeente open om hierover met elkaar in gesprek te 

gaan, waarbij het uitgangspunt is (volgens het sportaccommodatiebeleid) dat zij hierin in 

beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie.  

3. Zijn er wellicht andere organisaties of voorzieningen waarvoor hetzelfde geldt?

Nee, niet dat wij weten. 

4. Zo ja, kan hier ook een aanleiding in gezien worden voor versnelde of versterkte 

invoering van maatregelen ter vergroting van de duurzaamheid?

Wij zien geen aanleiding om versneld verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Wij 

blijven natuurlijk in gesprek met de sportverenigingen over het verduurzamen van hun 

accommodaties. Op dit moment stellen wij expertise beschikbaar (energieonderzoeken) 

om de verenigingen te ondersteunen. Verder is er ook een duurzaamheidslening 

beschikbaar om de maatregelen te kunnen financieren.    


