
Zwembaden behoren tot de grootste energieverbruikers en energiebesparing 
verdient daarom voortdurende aandacht. Dat is ook wettelijk verplicht. Vanaf 
een energieverbruik van 25.000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit, moet elke 
energiebesparende maatregel die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend 
worden uitgevoerd. In het energieakkoord is afgesproken dat gemeenten en 
provincies meer prioriteit gaan geven aan toezicht op deze verplichting. Naast 
de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, bezoeken 
toezichthouders daarom in de komende jaren zwembaden voor een specifieke 
controle op de energiebesparingsverplichtingen.

ENERGIEBESPARING IN UW ZWEMBAD

Welke maatregelen?
Als hulpmiddel bij energiebesparing in 
zwembaden zijn erkende maatregellijsten 
opgesteld voor de bedrijfstak Sport en Recreatie. 
Wanneer u al deze erkende maatregelen treft 
voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. 

Hoe ga ik aan de slag? 
Wat en waar u in uw zwembad kunt besparen 
is sterk afhankelijk van uw situatie en van de 
maatregelen die u al heeft getroffen. Staat u nog 
aan het begin, dan is het zaak eerst inzicht in de 
situatie te krijgen door bijvoorbeeld:

• Vergelijken van uw energieverbruik met 
het gemiddelde verbruik in zwembaden; 

• Het uitvoeren van een maatwerkadvies 
door een gecertificeerd energieadviseur. 
U vindt een geschikte adviseur 
via collega’s, de website van 
branchevereniging FEDEC of via het 
kwaliteitsregister QBISNL.;

1. Good Housekeeping < 1 jaar 

2. Vraaggestuurde regelingen < 1 jaar 

3. Bouwkundige kierdichting < 1 jaar 

4. Aanwezigheidsdetectie verlichting  
 < 2 jaar 

5. Aanwezigheidsdetectie    
 glijbaanpomp < 2 jaar 

6. Optimalisatie meet- en    
 regeltechniek < 2 jaar 

7. Frequentieregelingen pompen en  
 ventilatoren  < 4 jaar 

8. Warmteterugwinning    
 ventilatielucht < 5 jaar 

9. Afdekking buitenbassins < 5 jaar 

10. Glijbaanisolatie < 5 jaar 

Top 10 maatregelen

Besparingsmaatregelen voor zwembaden met de 
terugverdientijden:

• Het installatiebedrijf vragen om het 
uitvoeren van een onafhankelijke 
Installatie Performance Scan;

• Aan de slag gaan met 
energiemanagement en kiezen van een 
passend energiemanagementsysteem 
(EMS) voor good houskeeping. 

http://www.energieakkoordser.nl/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/6616%20RVO%20Infographic%20Activiteitenbesluit%20A4st%20%5b5%5d.pdf
https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/duurzame-gebouwen/gebouwfasen/beheer-en-onderhoud/gebouwgebonden-energie/energieprestatieadvies-epa
http://www.fedec.nl/leden.php
https://qbisnl.nl/zoeken/sub/Energie-advies/Maatwerkadvies
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/gebouwen-tools/installatie-performance-scan
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie/verplichtingen-mja3/mee/energiemanagement/softwaresystemen/aan


Zijn er subsidies en regelingen?
Voor investeringen in energiebesparende 
maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies 
beschikbaar. Op de website van de Rijksdienst 
Voor Ondernemend Nederland (RVO) of de 
sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vindt u een 
volledig overzicht van de mogelijkheden. U kunt 
zoeken per branche, per maatregel of doel van de 
investering. De belangrijkste regelingen zijn: 

Subsidieregeling Energiebesparing en 
duurzame energie sportaccommodaties: voor 
sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidie 
bedraagt 15%- 30% van de aanschafkosten van 
installaties of apparatuur met een maximum van 
€125.000;

EIA: de Energie investeringsaftrek is er voor 
bedrijven die investeren in energiezuinige 
technieken en duurzame energie. U kunt 58% van 
de investeringskosten aftrekken van de fiscale 
winst. 

MIA/Vamil: de Milieu-investeringsaftrek is er 
voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke 
technieken. De MIA geeft een investeringsaftrek 
oplopend tot 36% van het investeringsbedrag. 
De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de 
investeringskosten op een door uzelf te bepalen 
tijdstip af te schrijven. 

SDE+ 2016: Stimulering Duurzame 
Energieproductie is voor bedrijven die 
hernieuwbare energie (gaan) produceren uit 
bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidieregeling 
staat open voor hernieuwbare energietechnieken 
en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, 
Geothermie, Water, Wind en Zon. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie: de ISDE 
is er voor de aanschaf van een biomassaketel, 
houtpelletkachel, zonneboiler of een 
warmtepomp.

 

     

Meer informatie? 
Bekijk dan de volgende website voor 
meer informatie over energiebesparende 
maatregelen:

Infomil: met informatie over   
energiebesparing zwembaden en diverse 
voorbeelden uit de praktijk;

Duurzame sportaccomodaties:                  
informatieblad van RVO, met 
onder andere goede voorbeelden en links; 

Milieubarometer: instrument om de 
milieuprestatie en CO2-footprint te meten;

Platformduurzamehuisvesting:  met 
handige tools en voorbeeldcontracten.

Energy Service Company (ESCo):
praktijkvoorbeeld van een 
financieringsmodel voor het verduurzamen 
van negen zwembaden in Rotterdam. 

Filterinstrument Erkende Maatregelen: Het 
filterinstrument helpt u bij het vaststellen 
van energiebesparende maatregelen. 
Door informatie over uw inrichting in te 
voeren (bijvoorbeeld de bedrijfstak, de 
activiteiten, het jaarlijkse energieverbruik, 
het bouwjaar) selecteert het FEM relevante 
energiebesparende maatregelen.

Contact
Projectinformatie:
Leo van den Akker
lvandenakker@odbn.nl
0485 338385
 
Inhoudelijke informatie:
Jeroen Delsink
jdelsink@odbn.nl
0485 729109

www.odbn.nl/energie

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=energiebesparing
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?query-content=energiebesparing
https://www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/overheden-overheden/energiebesparing-2/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/08/Duurzame%20sportaccommodaties.pdf
https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/
http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/
http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2013/12/20/8-tips-zwembaden-esco-gemeente-rotterdam/
https://femnederland.infomil.nl/#/inspectie/unsaved-948307499/properties
www.odbn.nl/energie

