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inleiDing
Sportbedrijf Deventer is exploitant van diverse sportaccommodaties 
in Deventer. Eén daarvan, Sport- en belevingscentrum De Scheg, 
is met ca. 900.000 bezoeken per jaar een toonaangevende 
accommodatie in de sport- en vrijetijdsbranche binnen Deventer en 
wijde omgeving. 

Onder het motto Beleving in Beweging maken wij de sport- en 
bewegingsactiviteiten van onze gasten en relaties, per doelgroep 
op onderscheidende en opvallende wijze, aantrekkelijk. Wij 
bewerkstelligen hiermee dat sport en beweging tot het vaste 
patroon van onze accommodatiebezoekers behoort. Op deze wijze 
leveren wij onze bijdrage aan maatschappelijke issues en een vitale 
en gezonde maatschappij, onze omgeving. 

Duurzaamheid is de grondvorm voor de bedrijfsvoering van 
Sportbedrijf Deventer. De gast staat centraal. Vanuit goed 
gastheerschap hebben wij onze kernwaarden nader geformuleerd 
rondom de thema’s kwaliteit, comfort, veiligheid, hygiëne, 
milieu en kostenbewustzijn. Sportbedrijf Deventer staat 
midden in de samenleving en wil voortdurend bijdragen aan 
duurzame ontwikkelingen. In het kader van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid worden met behulp van een thematische 
benadering duurzaamheidsambities geformuleerd en, met 
inachtneming van de algemene MVO-principes, nagestreefd.

Met betrekking tot het thema energie heeft Sportbedrijf Deventer 
voor de komende jaren geweldige ambities en is daarmee 
een belangrijke speler in de realisatie van de provinciale en 
gemeentelijke doelstellingen:
• Samenwerken aan 20% nieuwe energie in 2020;
• Deventer energieneutraal in 2030.

In dit plan worden de ambities met betrekking tot de 
energiehuishouding en de daaraan verbonden milieueffecten 
verwoord. Daarbij gaat de aandacht op grond van de 
verbruiksomvang in eerste instantie uit naar de accommodaties  
De Scheg en Borgelerbad. 
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WAArOm 
VerDUUrzAmen?
In alle geledingen van onze samenleving dringt het besef door dat wij terug moeten 
in onze energiebehoefte en dat het met de energievoorziening anders moet. Met de 
“uitvoeringsagenda duurzaamheid” heeft de gemeente Deventer in het najaar van 2011 
een spoorboekje opgesteld om in 2030 een energieneutraal Deventer te realiseren. 
Een geweldige ambitie die nodig is om onze leefomgeving en natuur te beschermen 
en te behouden. Als maatschappelijke instelling wil Sportbedrijf Deventer hier een 
betekenisvolle rol in spelen. 

Sportbedrijf Deventer is grootverbruiker in energie. De bedrijfsvoering is met 6.500 
vierkante meter kunstijs en verschillende grote verwarmde zwembassins in sterke mate 
afhankelijk van energievoorziening. 

“ “
Recent zijn met ondersteuning van de gemeente Deventer een aantal drastische 
besparingsmaatregelen getroffen, maar Sportbedrijf Deventer blijft in meerdere 
opzichten kwetsbaar:
•  De huidige energiebalans laat nog een substantiële afhankelijkheid zien van fossiele 

brandstof. De komende jaren, zo is de algemene verwachting, zullen de prijzen voor 
en de belastingen op energie meer dan proportioneel stijgen. 

•  Een duidelijke trend is waarneembaar in de perceptie ten aanzien van duurzaamheid. 
Die perceptie verandert zodanig dat het draagvlak onder met name De Scheg en 
het Borgelerbad (te beschouwen als grote “CO2-fabrieken” binnen een gemeente die 
energieneutraliteit nastreeft) kan afnemen als de bedrijfsvoering op basis van de 
bestaande energiebehoefte en energievoorziening wordt voortgezet. Hierin schuilt 
een bedreiging voor de continuïteit. 

•  Vooral de kunstijsbaan binnen De Scheg is als (boven)regionale voorziening in 
dit opzicht kwetsbaar. De uitstoot van CO2 als gevolg van de koudeopwekking 
is groot. Daar komt bij dat vooral de kunstijsbaan veel bezoekers trekt uit een 
verzorgingsgebied tot ca. 60 kilometer rondom De Scheg. Vanuit dit gegeven verdient 
ook de mobiliteit van onze gasten aandacht binnen de verduurzamingsaanpak. 

REcEnt zIjn DRAStISchE 
BESpARIngSMAAtREgELEn gEtROffEn
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“ “hEt OVERkAppEn VAn DE kunStIjSBAAn 
IS één VAn DE gEREALISEERDE 
BESpARIngSMAAtREgELEn



AmbitieS energie 
en milieU
Met samenwerkingspartner WDW Ontwikkelend Beheer is op basis van verschillende 
energiescans, met betrekking tot de energie- en waterhuishouding een omvangrijk pakket 
maatregelen geformuleerd. 

Aanvullend op recente maatregelen zoals de overkapping van de ijsbaan, de plaatsing 
van een Wkk-installatie en de installatie van het nieuwe luchtbehandelingssysteem voor 
de zwemzalen van De Scheg, leveren de scans een zodanige hoeveelheid “laaghangend 
fruit” dat wij voor de locaties De Scheg en Borgelerbad in de komende jaren belangrijke 
besparingsambities willen realiseren.

gemiDDelD 
jAArVerbrUik
2010 t/m 2012

te reAliSeren
beSPAring *

PrOcentUeel reDUctie cO2
kg/jAAr 
tOtAAl

electrA: 3.156.612 kWh -111.601  kWh    + 3,54  

gAS: 980.919 m3 812.980   m3        82,88  
WAter: 44.630 m3 15.000   m3   33,61

 1.332.450
*hierin gedeeltelijke omzetting van gas naar stroom als gevolg van warmtepomp t.b.v. 
warmtelevering uit koudeopwekking.
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WArmWAter Uit ijS en ijS Uit zOn 

het totale plan omvat maatregelen van uiteenlopende aard. De totale energievraag wordt 
teruggedrongen door vooral 
• Isolatievoorzieningen (gebouw, glijbaan en afdekking bassins);
• Installatietechnische aanpassingen (vooral warmteterugwinning);
• Energiezuinige verlichtingsarmaturen.

Voor de resterende energievraag na deze maatregelen, voorziet dit plan gedeeltelijk in de 
opwekking van elektriciteit middels pV-panelen en warmteproductie via zonnecollectoren. 
In relatie tot de bouwaard, esthetische aspecten en de oriëntatie van de daken op de 
zon, wordt bij de huidige stand van de technologie, maximale invulling gegeven aan de 
mogelijkheden van energieopwekking uit zon.

Het totale plan is in een overzicht gespecificeerd op pagina 12 en 13.



De plaatsing van 1547 pv-panelen 
zAl in een grOOt Deel VAn De 
energiebeHOefte VOOrzien

OPVAllenDe 
DeelPrOjecten
Met vele aanpassingen aan gebouwen en installaties realiseren we een belangrijke 
optimalisatie van de energiehuishouding. Enkele deelprojecten zijn door omvang en 
rendement zo opvallend en betekenisvol, dat hierop afzonderlijk de aandacht wordt 
gevestigd.

1. zOnnePArkPrOject
Sportbedrijf Deventer heeft het voornemen een grootschalige toepassing van zonnepanelen 
op het dak van de kunstijsbaan van Sport- en Belevingscentrum De Scheg te realiseren. 
Met hulp van verschillende Deventer partijen is een realistisch plan tot stand gekomen dat 
voorziet in de plaatsing van 1547 PV-panelen, goed voor een elektriciteitsproductie van 
gemiddeld 312.000 kWh per jaar. 
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3. bePerking WAterVerbrUik
Met een aantal installatietechnische aanpassingen en het gebruik van waterbuffers 
wordt het drinkwaterverbruik ten behoeve van de zwembaden drastisch gereduceerd. 
De aanpassingen maken hergebruik van water mogelijk, vooral met betrekking tot 
het dagelijks spoelen van zwembadfilters. Behalve de besparing op drinkwaterafname 
(15.000 m3 per jaar) wordt met het hergebruik van het eerder opgewarmde water een 
jaarlijkse besparing op het gasgebruik van ruim 36.000m3 gerealiseerd. De CO2-uitstoot 
wordt jaarlijks gereduceerd met ca. 63.000 kilogram. 

beStAAnDe SitUAtie nieUWe SitUAtie
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2. WArmteterUgWinning Uit kOUDeOPWekking
Binnen De Scheg staan de zwembaden en de kunstijsbaan qua energiehuishouding min 
of meer op zichzelf. Na de installatie van een warmtepomp kan de warmte die vrijkomt 
als gevolg van de koudeopwekking voor de ijsproductie, getransporteerd worden naar de 
zwembaden. De hoeveelheid warmte die hiermee beschikbaar komt, kan voor ongeveer 
de helft voorzien in de warmtevraag van de zwembaden. Hierdoor kan één van de twee 
centrale verwarmingsketels buiten gebruik gesteld worden. Tegenover een enorme 
besparing op het gasverbruik staat weliswaar een toename van het stroomverbruik  
maar per saldo levert dit deelproject een forse jaarlijkse besparing op. De winst voor het 
milieu is een CO2-reductie van ca. 298.000 kilogram per jaar.
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inVeSteren en exPlOiteren 
Met de realisatie van dit energieplan is een investering gemoeid van € 2.400.000,00. Deze 
investering kan in een 15-jarige exploitatieopzet worden weggezet. Gemiddeld over 
de totale looptijd kunnen de afschrijvings- en rentelasten ruimschoots worden gedekt 
uit de besparingen op energielasten. Een aantal investeringscomponenten zal ook na 
de termijn van 15 jaar nog dienst doen. In de daaropvolgende jaarexploitaties zullen de 
daarmee samenhangende besparingen in volle omvang ten gunste van de bedrijfsvoering/
exploitatierekening komen. tegenover de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten alsmede 
bijkomende kosten staat een jaarlijkse besparing van € 225.000,00. Met deze jaarlijkse 
besparing wordt de totale investering, zonder rentelasten, in 10,7 jaar terugverdiend. De 
hiervoor genoemde bedragen zijn berekend tegen de huidige prijzen. 

SOciAl retUrn On inVeStment
Deventer heeft met De Scheg en het Borgelerbad een podium voor succesvolle 
verduurzamingsinitiatieven. het maatschappelijk rendement met betrekking tot het milieu 
is, met een vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.332.450 kilogram, groot. 
Maatschappelijk rendement vloeit daarnaast voort uit de mogelijkheden om mensen met 
een arbeidsbeperking in te zetten. De werkgelegenheid die uit dit totale plan voortvloeit, is 
ingeschat op ruim 21.000 mensuren.

De ScHeg, lAnDmArk VAn DeVenter
Investeringen in duurzame ontwikkelingen, versterken De Scheg in haar rol van  Deventer 
Landmark. Sportbedrijf Deventer realiseert een transitie van geweldige omvang. Dat brengt 
het Sportbedrijf in een unieke positie waaraan verschillende kansen zijn verbonden. De 
transitie versterkt het maatschappelijk draagvlak. het project zal als Deventer pilot een 
aanjaageffect op vervolgprojecten hebben.
Met een goed duurzaamheidsprogramma willen externe partijen zich ongetwijfeld aan 
Sportbedrijf Deventer verbinden. hierin liggen “ruilhandelkansen” waarmee het Sportbedrijf 
zich op velerlei vlak verder kan ontwikkelen. Wie maatschappelijke betrokkenheid wil 
tonen, doet mee! Dat geldt voor zowel organisaties als individuen.



verDuurzamings-
mAAtregelen 
energieHUiSHOUDing 
De ScHeg 
en bOrgelerbAD
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Onderdeel/maatregelen Besparing jaarlijks reductie
jaarlijkse 
uitstOOt

m3 gas kWh stroom m3 water kg CO2

Zwembaden

isolatie en afsluitbaarheid glijbanen 15.000 26.700
afdekkingsvoorzieningen bassins 66.000 117.500
Frequentieregelaars diverse pompen 11.700 6.600
Warmte uit spoelwater/beperken waterverbruik 151.700 15.000 270.100

werktuigbouwkundige aanpassingen

Warmtepomp ijsbaan/zwembad * 435.000 -842.000 297.750
Wijzigen besturing nH3-vriestechniek 143.200 81.100
aanpassen electromotoren compressoren 50.900 28.800
diverse aanpassingen 103.280 82.400 178.900

bouwkundige voorZieningen

Buitenschil, kieren dichten 8.200 14.600

elektrotechnische aanpassingen

Bewegingssensoren plaatsen 5.400 3.000
Verlichtingsarmaturen vervangen (led en tl5) 124.800 70.600

duurZame energieopwekking

plaatsen 1547 pV-panelen met bijbehorende 
voorzieningen

312.000 176.600

plaatsen warmtecollectoren met bijbehorende 
voorzieningen

33.800 60.200

totalen 812.980 -111.600 15.000 1.332.450

* gedeeltelijke omzetting van gas naar stroom, per saldo cO2-reductie van 297.750 kg per jaar.



Sportbedrijf Deventer, juli 2013

Innovatiemanager: 
Thijs Berends, 0570-659717

t.berends@sportbedrijfdeventer.nl
tot stand gekomen in samenwerking met:

WDW Ontwikkelend Beheer
(Wolters B.V. - van Dorp installaties - van Wijnen B.V.)

www.sportbedrijfdeventer.nl/duurzaam


