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Ijsbanen en energietarieven:

Wat zijn de gevolgen. 



Doel en agenda

Doel: informeren over de gevolgen, de strategie en de belangen voor de 
continuïteit van de schaatssport.

• Terugblik werkconferentie duurzame ijsbanen 

− In aanwezigheid van Pieter Clausing

• Aanpak open houden ijsbanen

− Terugblik debat

− Bijeenkomst VSG 9-12

− Concrete inventarisatie en maatwerk aanpak versterkt door verenigingen

• Discussie en vragen

− Graag aan het einde!



Verduurzaming van kunstijsbanen



Samenwerking

• Vereniging Kunstijsbanen Nederland, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, KNSB

• Noodzaak vanuit eisen Klimaatwet én hoge energielasten!

• Inventarisatie bij de kunstijsbanen naar bestaande energiesituatie, ambities, kansen en knelpunten

Actieplan

• Monitoring

• Regelgeving

• Advisering

• Kennisuitwisseling

• Subsidies en financiering

• Gerichte innovatie

Samenwerking verduurzaming ijsbanen



Werkconferentie 18 november 2022 Thialf Heerenveen



En nu …….

1. Uitvoering actieplan met alle partners

• Monitoring

• Kennisregelgeving, subsidies en financiering

• Gratis energieadvisering

• Kennisdeling tussen ijsbanen en gemeenten

• Innovaties

2. Bijeenkomst gemeenten met een ijsbaan

3. Communicatie



Terugblik debat

• Wat is er wel beschikbaar om energielasten te compenseren:

− Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

• Niet relevant voor schaats en inline verenigingen

− Gemeentefonds

• 300 miljoen, aan de gemeente om toe te bedelen

− Noodfonds sportverenigingen

• 6 miljoen

− Noodfonds Zwembaden

• 207 miljoen

− Steunmaatregelen zijn niet kosten dekkend!

• Geen noodfonds voor ijsbanen m.u.v. Thialf

− Verenigingen worden gecompenseerd, maar ….



Aanpak open houden ijsbanen

• Concrete inventarisatie, waar speelt de problematiek

Ijsbanen met een aflopend energiecontract 

• Bijeenkomst VSG 9-12

Gemeente met een ijsbaan worden uitgenodigd. Kennis uitwisselen 
over de toekomst en interventies van gemeente met een ijsbaan

• Maatwerk aanpak versterkt door verenigingen

− Ook al heb je zelf geen probleem, de accommodatie waarvan je gebruik 
maakt mogelijk wel

− Roep om verduurzaming! D.w.z. toekomstbestendigheid

• Media/lobby strategie uitwerken



Discussie en vragen


