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Geacht College van B&W, 
 
De stijgende energieprijzen raken ook de sportaanbieders. Van voetbal tot zwemles, van biljart tot 
dans en tennis: bij tal van sportclubs gaat de contributie voor leden in de toekomst omhoog. Of moet 
er meer betaald worden voor een snack of drankje in de kantine. Het komt o.a. door de hoge 
energieprijzen. 
 
Bij een derde van de ondernemende sportaanbieders (36%) vormt de ontwikkeling van de 
energielasten een (zeer) groot punt van zorg, met name voor zwembaden. Deze zorgen zijn daarmee 
manifester dan die voor personeel, financiën, concurrentie en klanten. Van de ondernemers die 
aangeven dat de ontwikkeling van de energielasten een zeer groot punt van zorg is (15%), geeft de 
helft (55%) aan dat deze ontwikkeling het voortbestaan van hun organisatie bedreigt. Doorgerekend 
zou dat in totaal voor 8%van de ondernemende sportaanbieders gelden. Deze ondernemers geven 
aan dat ze de sterk gestegen energieprijzen niet direct kunnen doorberekenen in de prijs van 
bijvoorbeeld een toegangskaartje. Daarvoor zijn de kosten te hoog. Sporten kan daardoor dan 
minder toegankelijk worden. Met name bij zwembaden, als grote energieverbruikers, werken de 
gestegen energieprijzen zwaar door in de exploitatiekosten. 
 
Een op de tien sportclubs verwacht de contributie dit jaar al te moeten verhogen, zo blijkt uit het 
onderzoek van het Mulier Instituut1. En de helft van de verenigingen verwacht dit volgend jaar te 
doen. Het gaat om clubs die hun eigen energierekening betalen; ongeveer de helft van alle clubs in 
Nederland. Bij de rest van de clubs gaat dit via de verhuurder van de locatie. 
 
De VVD-Brunssum fractie maakt zich hieromtrent ernstige zorgen en heeft de volgende vragen: 

 

1. Bent u het met de VVD Brunssum eens dat de stijgende energiekosten een serieus probleem 

gaat opleveren voor onze Brunssumse sportverenigingen? 

a. Zo ja, is de gemeente Brunssum bezig met een analyse hoe onze Brunssumse 

verengingen ervoor staan en welke consequenties dit gaat hebben voor de 

verengingen en hun leden?  

b. Zo nee, waarom heeft u niet het voornemen om dit op te pakken? 

 

2. Kunt u aangeven hoeveel de kosten voor zwembad de Bronspot gaan stijgen en welke 

consequenties dit gaat hebben voor de exploitatie en de entreeprijzen? 

                                                      
1 www.mulierinstituut.nl/ 



a. Zo nee, waarom heeft u niet het voornemen om dit op te pakken? 

 

3. Heeft u plannen om gemeentelijke sportaccommodaties in het kader van duurzaamheid van 

het gas af te halen c.q. versneld oppakken van plannen van 0 op de meter?  

a. Zo ja, op welke termijn gaat u dit realiseren en wat levert dit op voor de gemeente 

Brunssum? 

b. Zo nee, waarom heeft u niet het voornemen om dit op te pakken? 

 

4. Kunnen we gezien de ontstane situatie nu nog spreken van een adequaat 

accommodatiebeleid?  

 

In afwachting van uw beantwoording,   

 

Namens de VVD fractie, 

 

D.C.M. van Oppen    S.L.F. Gulpen 

Raadslid     Commissielid Burgerzaken 

 

 


