
  

 Motie: 3 miljoen voor verenigingslocaties 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 19 december 2022; 

 

Constaterende dat: 

- Verenigingslocaties, zoals sportkantines, buurthuizen en culturele centra in Noord-Holland 

door de stijgende energieprijzen in de problemen dreigen te komen.  

- De urgentie hoog is dat, ondanks de extra maatregelen, 88 procent van de besturen van 

sportclubs zich zorgen maken over de stijgende kosten en 59 procent denkt dat leden nu of 

in de toekomst het lidmaatschap niet meer kunnen betalen1. 

- Het kabinet niet met ondersteuning komt voor amateursportverenigingen die door de hoge 

energieprijzen in de problemen zitten2. 

- De provincie middels het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds inzet op lange termijn 

ondersteuning in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals sportkantines, 

dorpshuizen en culturele instellingen. 

 

Overwegende dat: 

- De provincie het verenigingsleven belangrijk vindt en middelen ter beschikking stelt om dat 

te ondersteunen. 

- Voor grote groepen mensen het dorpsleven een belangrijk onderdeel is van de Noord-

Hollandse cultuur. 

- Sport en cultuur van groot belang zijn voor de Noord-Hollander.  

- De steun uit het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds geen oplossing biedt voor de 

acute problemen waar verenigingen of stichtingen nu mee te maken hebben en er zelfs 

(sport)verenigingen dreigen te stoppen of hun activiteiten tijdelijk staken. 

- Verenigingen tot op heden, ondanks aandringen vanuit verschillende kanten, bot heeft 

gevangen bij het verantwoordelijke ministerie. 

 

Verzoeken GS: 

- Te onderzoeken of de provinciale bijdrage aan de acute nood van verenigingen met eigen 

kantines, lichtmasten, of een eigen sporthal, verenigingen die gebruik maken van sporthallen 

en de kosten krijgen doorbelast, cultuurverenigingen en verenigingen die gebruik maken van 

dorpshuizen substantieel verhoogd kan worden tot maximaal 3 miljoen euro. 

 
1 https://nos.nl/artikel/2452762-minister-bezorgd-over-energiekosten-sportclubs-we-moeten-het-samen-doen 
2 https://nos.nl/artikel/2454329-kabinet-tast-niet-dieper-in-de-buidel-voor-sportverenigingen-in-nood 
 

https://nos.nl/artikel/2452762-minister-bezorgd-over-energiekosten-sportclubs-we-moeten-het-samen-doen
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- Deze bijdrage bij voorkeur te dekken uit het provinciale economisch herstel- en 

duurzaamheidsfonds. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

CDA   ChristenUnie 

Dennis  Heijnen  Michel Klein 


