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Utrechtse sportverenigingen gaan voor duurzaamheid
Vrijdag 14 maart tekenen wethouder De Rijk en de vicevoorzitter van de
VSU (Vereniging Sport Utrecht) Marina van Huissteden-Kaspers een
intentieverklaring om Utrechtse sportverenigingen te ondersteunen bij
het verduurzamen van de sportaccommodaties. Dit sluit aan bij het
programma Utrechtse Energie! en levert sportverenigingen aanzienlijke
besparingen op. De VSU gaat vanuit haar rol als belangenbehartiger de
sportverenigingen helpen om energiebesparende maatregelen te
realiseren door een integrale aanpak. De gemeente helpt de VSU dit
mogelijk te maken.
Sportverenigingen hebben over het algemeen hoge energienota's. Verlichting op
de sportvelden, verwarming van de kleedkamer en kantines; het energieverbruik
is hoog. Geld en tijd om te investeren in energiebesparende maatregelen is er
vaak niet, waardoor energiebesparende kansen vaak niet benut worden. Veel
Utrechtse sportverenigingen staan echter open voor het verduurzamen van hun
sportaccommodaties.
Vanuit het programma Utrechtse Energie! zijn er momenteel verschillende
subsidiemogelijkheden beschikbaar. Daarmee wil de gemeente Utrecht bewoners,
bedrijven en sportverenigingen helpen bij het nemen van duurzame
energiemaatregelen. De subsidie om isolatiemaatregelen te treffen aan de
sportaccommodatie is hier een voorbeeld van. Het doel van de VSU is om de
Utrechtse sportverenigingen te stimuleren en ondersteunen bij het benutten van
deze mogelijkheden. Via een integrale aanpak wil de gemeente Utrecht en VSU
de sportverenigingen in staat stellen om via gunstige financieringsvoorwaarden
duurzaamheidsaanpassingen te realiseren. In de integrale aanpak zullen een
duurzaamheidscan, de verschillende subsidiemogelijkheden en gunstige
financieringsmogelijkheden uitgewerkt worden.
Met het ondertekenen van de intentieverklaring committeert de gemeente zich
om samen met de VSU de integrale aanpak uit te werken. Deze aanpak moet
verenigingen helpen om met zo min mogelijk energie en kosten de
duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Het ondertekenen van de
intentieverklaring vormt een onderdeel van het programma Utrechtse Energie!
De ondertekening van de intentieverklaring vindt plaats bij Tennisvereniging At
Risk, Olympus 1 in Lunetten. Deze tennisvereniging heeft als eerste een
energiescan laten uitvoeren en gaat dubbelglas plaatsen. U bent van harte
welkom bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
De ondertekening vindt plaats om 11:30 uur. Pers is van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Yvonne Mureau, hoofd
communicatie van de VSU, via telefoon (030) 284 07 70 of via info@sportutrecht.nl

