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Geachte leden van de raad,
Bijlage

In de vergadering van de Commissie BLD in november is een discussie
gevoerd over het energiegebruik van de Schaatsbaan Delft. Wethouder
Bolten heeft toen aangegeven dat zij de Schaatsbaan een belangrijke
functie vindt vervullen in onze stad. Naar aanleiding van de discussie heeft
zij toegezegd te onderzoeken of er door de Schaatsbaan extra stappen
genomen kunnen worden richting COZneutraliteit.
Tot onze aangename verrassing blijkt de Schaatsbaan Delft reeds C02neutraal te functioneren. Samen met Ice World in Baarn financiert de
Schaatsbaan drie windmolens bij de Windunie. Op jaarbasis wordt 500
MWh energie opgewekt door de drie molens samen, tegen een gebruik door
de schaatsbaan van 110.000 kWh per schaatsseizoen. De energie is 100%
groen.
Daarnaast investeert Schaatsbaan Delft ook in andere maatregelen die de
overlast voor het milieu beperken. Zo is alle hout voorzien van het FSCkeurmerk (ForestStewardship Council). De gebruikte doeken in de tent zijn
PVC-arm en voor de prints op de doeken wordt inkt op waterbasis (Sepiax)
gebruikt.
Bij het afbreken van de Schaatsbaan wordt het afval reeds op de
Beestenmarkt gescheiden, zodat de verschillende stromen op een nette
manier verwerkt kunnen worden.
Daarbij kan nog worden vermeld dat de 100% groene energie wordt
ingekocht bij Orro, een Delfts energiebedrijf dat uitsluitend groene energie
levert. En ook voor de inkt en de afvalscheiding (SITA) wordt gebruik
gemaakt van Delftse bedrijven.
Ons college onderschrijft de opvatting dat de Schaatsbaan in Delft al tien
jaar lang een belangrijke functie vervult, op het gebied van beweging,
ontmoeting, gezondheid, werkgelegenheid, vrijwilligerswerk en marketing
voor de stad.
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Gedurende de twee maanden in het jaar die de Schaatsbaan open is, zijn er
50 mensen part time in loondienst (12-14 Fte's). Dat is exclusief de mensen
die het gehele jaar bij Nota Bene werken aan het concept, de marketing en
de communicatie, Daarnaast zijn er vier vrijwilligers actief, waarvan enkelen
met toestemming van hun werkgever die het belang van de Schaatsbaan en
de rol van hun werknemers daarbij op grote waarde schatten.
Tenslotte wil het college niet onvermeld laten dat de Schaatsbaan in Delft
een van de slechts vijftien KNSB-schaatsbanen is. Er komen jaarlijks
100.000 mensen schaatsen, waarvan ongeveer 45.000 van buiten de stad.
Het college gaat ervan uit dat hiermee de toezegging aan de commissie
BLD is afgedaan.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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