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Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur, subsidieronde 2021

Beste bestuurders,
Vanaf 2018 stelt gemeente Apeldoorn een budget ter beschikking om sportverenigingen te helpen bij
investeringen in de eigen sportinfrastructuur. Het kan gaan om de aanschaf van een turntoestel, een
graszitmaaier, ledverlichting, dubbelglas, het opknappen en vernieuwen van de clubaccommodatie of
voor andere investeringen in de sportinfrastructuur. Dit jaar is hiervoor € 175.000 ter beschikking.
Sportverenigingen kunnen van 1 maart tot 1 mei 2021 online subsidie aanvragen
Bij de aanvragen moet het gaan om investeringen die nog moeten plaatsvinden, tenzij u toestemming
heeft ontvangen om al eerder te starten met de werkzaamheden. Aanvragen van een subsidie kan via de
website van de gemeente Apeldoorn: https://www.apeldoorn.nl/eenmalige-subsidie-investeringskostensportinfrastructuur
We beoordelen de aanvragen aan de hand van vier categorieën
Als de subsidieaanvragen het beschikbare budget van € 175.000 overstijgen, kennen wij eerst subsidies
toe aan aanvragen uit categorie 1. Vervolgens aan categorie 2, enzovoorts. Voor investeringen die vallen
in categorie 4 (hierin vallen vaak ook kleinere investeringen van verenigingen), stellen wij in ieder geval
€ 50.000 beschikbaar.
Categorie
1
2
3
4

Soort investering
Investeringen noodzakelijk voor fusies tussen sportverenigingen
Groot onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden
Duurzaamheid
Overige investeringen

Maximum
vergoeding
50%
75%
50%
25%

Hoogte subsidie hangt af van het aantal aanvragen
De hoogte van de subsidie die u ontvangt is afhankelijk van het aantal en de omvang van de aanvragen.
Door de grote belangstelling voor de regeling kon de afgelopen jaren de maximum vergoeding niet
worden toegekend. Zo was bedroeg in 2020 de subsidie voor categorie 3 (duurzaamheid) 28% en voor
categorie 4 (overige investeringen) 12,5%.
Kunstgrasvelden. Tegengaan verspreiding rubber korrels
Voetbalverenigingen met kunstgrasvelden maken wij graag attent op het volgende. Het voorkomen dat
rubbergranulaat van kunstgrasvelden in het milieu terecht komt staat volop in de aandacht.
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Op 19 december 2019 heeft de rechtbank Rotterdam het sportbedrijf van de gemeente Enschede
veroordeeld voor milieuvervuiling met een proeftijd van twee jaar. Het sportbedrijf wordt verweten als
beheerder onvoldoende maatregelen te hebben getroffen om verspreiding van rubberkorrels tegen te
gaan. Bovendien is een boete opgelegd van € 5.000.
In Apeldoorn zijn de voetbalverenigingen eigenaar van de kunstgrasvelden en uit dien hoofde zelf
verantwoordelijk voor het beheer en voor het nemen van maatregelen. In totaal gaat het in Apeldoorn om
19 kunstgrasvelden.
Investeringen in maatregelen om verontreiniging van het milieu door rubberkorrels tegen te gaan (het
plaatsen van kantplanken rondom de velden, aanbrengen van vangroosters, het aanschaffen van
uitloopmatten) vallen onder de categorie “Investeringen in duurzaamheid” van deze subsidieregeling
(max. 50% subsidie).
Terug naar natuurgras?
Verenigingen die afscheid willen nemen van het kunstgrasveld en weer een natuurgrasveld willen
aanleggen kunnen in aanmerking komen voor een renteloze geldlening voor die investering.
BOSA subsidieregeling
Wij attenderen op de mogelijkheid om voor uw investeringen ook een beroep te doen op de BOSA
subsidieregeling van het ministerie van VWS (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Zie
de link hieronder. Dit kan naast het beroep dat u doet op de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur
van de gemeente Apeldoorn.
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
Heeft u vragen?
We helpen u graag! Neem gerust contact op met Huub Geelen, senior beleidsadviseur sport. U kunt hem
bereiken via h.geelen@apeldoorn.nl of 055 580 1530.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Anja de Vries
Afdelingshoofd Vitaal en Ondernemend Apeldoorn
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