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Onderwerp : Update Holland Sport - energiekosten 

Geachte leden van de raad, 

Op 22 december jl. hebben wij u geïnformeerd over de door Holland Sport geëxploiteerde 
gymzalen en sporthallen in de gemeenten Heiloo en Castricum. Vanwege het aflopende contract 
voor de levering van energie werd voorzien dat de kosten per 1 januari 2023 aanzienlijk zouden 
toenemen. Met Holland Sport is daarom afgesproken om door middel van bewustwording en 
maatregelen het verbruik terug te brengen, dit in afwachting van eventuele compensatie van de 
gestegen kosten van rijkswege. Volgens afspraak zou de exploitant bij de gebruikers aandringen 
op zuinigheid en zouden exploitant en beide gemeenten medio maart opnieuw overleg hebben. 

Eerder dan afgesproken heeft Holland Sport zich afgelopen week opnieuw gemeld. 
Verbruikscijfers van de accommodaties laten zien dat in januari al meer kosten voor energie zijn 
gemaakt dan in het gehele kalenderjaar 2022. Holland Sport geeft aan de gymzalen en sporthallen 
te moeten sluiten of beide gemeenten zouden financieel moeten bijdragen aan de gestegen 
kosten.  

Voor Heiloo en Castricum zijn dit geen opties. Sluiting zou veel verenigingen duperen en het ons 
onmogelijk maken om invulling te geven aan onze wettelijke taak om te voorzien in 
bewegingsonderwijs voor scholen. Voor financieel bijdragen is geen dekking en dit maakt 
bovendien geen deel uit van de overeenkomst. In de aanbesteding is hierover destijds het 
volgende opgenomen: 

4.5.9 Inkoop energie (gas, elektra), data/telefonie en water  
De exploitant is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van elektra, licht, verwarming, data, 
warm en koud water en eventuele andere energie- en nutsvoorzieningen in de accommodaties. 
Ofwel de inkoop van energie, data/telefonie en water en het beheer van deze contracten. Op 
datum van overdracht worden de meterstanden van gas, water en elektra opgenomen en 
overeenkomsten hiervoor stopgezet. De exploitant dient vanaf die datum zelf overeenkomsten af 
te sluiten. De exploitant voldoet de kosten (vast recht en verbruik) rechtstreeks aan de 
(energie)leverancier.  
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Het is dus aan Holland Sport om te waarborgen dat sporten en bewegen kan plaatsvinden 
overeenkomstig de contractuele afspraken. Omdat (tijdelijke) sluiting of een financiële bijdrage van 
beide gemeenten geen opties zijn, blijven de volgende mogelijkheden over om de maanden 
februari en maart te overbruggen: 

 De sterk gestegen tariefkosten doorberekenen aan de gebruikers (scholen en
verenigingen)

 Het verbruik verder terugdringen door een lagere temperatuur in de zalen en de douches

Omdat Holland Sport anders in directe financiële problemen zou komen, waardoor de continuïteit 
in exploitatie niet langer kon worden gewaarborgd, heeft men gekozen voor de optie om het 
verbruik verder terug te dringen. De gemeenten zijn hiervan in kennis gesteld. Daarbij zijn wij, 
zoals gezegd, in afwachting van wat het Rijk gaat doen met betrekking tot aanvullende middelen. 
Vanaf het begin van de lente, eind maart, wordt er vanwege de stijgende temperaturen sowieso 
veel minder energie verbruikt. 

Specifiek voor Castricum geldt dat ons college voornemens is om deze accommodaties versneld 
te verduurzamen. Wij verwachten uw raad daar in het tweede kwartaal een voorstel voor te kunnen 
doen. Na instemming kan dan later dit jaar tot uitvoering worden overgegaan, wat zal helpen om 
het verbruik structureel te verminderen. Met u betreuren wij het tijdelijk ongemak voor de 
gebruikers en vertrouwen wij erop u met deze toelichting van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 




