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Stand van zaken-brief uitvoering motie Mohandis 

1. Aanleiding 
U heeft verzocht om op zo kort mogelijke termijn een update aan de TK te 
verzenden over de uitvoering van de motie Mohandis c.s. (30 234, 321).   

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de brief door deze te ondertekenen. 

3. Kernpunten 
De motie Mohandis c.s. roept het kabinet op om te kijken hoe sportverenigingen 
en -accommodaties die vanwege stijgende energieprijzen in de knel komen, 
kunnen worden ondersteund. De uitwerking van deze motie vraagt meer tijd, 
zodat optimaal kan worden ingespeeld op enkele relevante ontwikkelingen: 
 

- Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de koopkracht te 
verbeteren en energieprijzen via een tariefplafond te dempen. De exacte 
uitwerking van deze maatregelen is nog niet voldoende scherp om te 
kunnen zeggen of de sportsector hiermee voldoende wordt ondersteund. 

- Via de motie Heerma c.s. wordt het kabinet opgeroepen om te kijken hoe 
bij steun voor energie-intensief mkb ook maatschappelijke voorzieningen 
zoals zwembaden en sportverenigingen kunnen worden gesteund, en of 
hierbij een rol is voor gemeenten. EZK is bezig met de uitwerking van 
deze maatregel en geeft aan de Kamer hier in november over te kunnen 
informeren.   

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Er zijn meerdere schriftelijke Kamervragen gesteld en mondelinge vragen 
aangemeld over de impact van energieprijzen op de sport. Met deze brief kunt u 
aangeven dat u bezig bent met de aanpak van deze problematiek maar meer tijd 
nodig hebt om de Kamer goed te informeren over oplossingsrichtingen. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De lijn van deze brief is afgestemd met de relevante koepelorganisaties.  

c. Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 
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d. Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern: MEVA, FEZ 
Interdept.: EZK 
Veld: NOC*NSF, POS, VKN, VSG 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
U geeft aan de Kamer in november te informeren over de invulling van de motie 
Mohandis c.s. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 

 




