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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. in te stemmen met het restauratieplan (Project restauratie hoofdtribune stadion Esserberg 

van GSV Be Quick) voor sportpark Esserberg; 
II. de totale kosten van de onder I genoemde restauratie te bepalen op € 467.000,--; 
III. een aanvullend investeringskrediet van € 153.000,-- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar 

gestelde krediet komt daarmee uit op € 364.000,-- van de € 467.000,--; 
IV. dit bedrag te dekken uit de bijdragen van Be Quick verkregen uit gemeentelijke subsidies en 

bijdragen van derden (subsidies); 
V. een aanvullend krediet van € 55.000,-- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde krediet 

komt daarmee uit op € 419.000,- van de € 467.000,-; 
VI. de kapitaallasten hiervan, ad € 4.000,-, te dekken uit lagere energielasten; 
VII. een aanvullend krediet van € 48.000,- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde krediet 

komt daarmee uit op € 467.000,- van de € 467.000,-; 
VIII. de kapitaallasten hiervan, ad € 4.000,-, te dekken uit een incidentele bijdrage ten laste van het 

budget voor planmatig onderhoud sportaccommodaties, deelprogramma 5.1 Sportieve 
infrastructuur; 

IX. voor de incidentele gemeentelijke bijdragen een beklemde reserve in te stellen; 
X. deze gemeentelijke bijdrage(n) ad € 48.000,- te doteren aan deze beklemde reserve; 
XI. de gemeentebegroting 2014 en 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In 2010 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van 4 extra kleedkamers op 
sportpark Esserberg voor gezamenlijk gebruik. Dit maakte onderdeel uit van de nota Sport op Orde 
(februari 2008). Intensief overieg tussen gemeente en gebruikers heeft geleid tot het project restauratie 
hoofdtribune stadion Esserberg (bijlage). In dit restauratieplan zijn, naast de realisatie van de extra 4 
kleedkamers voor gezamenlijk gebruik, ook een aantal andere werkzaamheden opgenomen. Zo maakt de 
regulier geplande renovatie van de zittribune uit de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) onderdeel uit 
van dit project. Dit is regulier budget voor planmatig onderhoud van de sportaccommodaties. Ook de 
renovatie van landschapselementen en de investering in duurzaamheids-maatregelen zijn hierin 
opgenomen. Be Quick heeft meerdere partners gevonden om verschillende renovatiewerkzaamheden te 
subsidieren en uit te laten voeren. Dit in het kader van een werkleertraject. 
De uitvoering wordt gedaan door leeriingen van verschillende opieidingen en begeleid door docenten van 
het betreffende opleidingsinstituut. Het bouwkundige- en installatietechnische deel van de 
werkzaamheden uit het project wordt uitgevoerd door de gemeente, zoals in de MIP/MOP is opgenomen. 
De planning en verantwoording van de verschillende werkzaamheden uit de werkleertrajecten is de 
verantwoordelijkheid van de opieidingsdeskundigen en van Be Quick. Be Quick zal alle binnenkomende 
subsidies direct afdragen aan de gemeente (zie overeenkomst). Daarmee draagt de gemeente de gehele 
verantwoording voor het totale project. Het hoofd sportaccommodaties is verantwoordelijk voor de totale 
procesbegeleiding. Er komt een gezameniijke planning. De totale renovatie duurt ca. anderhalf jaar. 
De planning is om in 2015 te starten. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De raad heeft op 29 September 2010 (nr. OS 09.2117815) ingestemd met de realisatie van 4 extra 
kleedkamers op sportpark Esserberg voor gezamenlijk gebruik. Na diverse voorstellen en overleggen met 
betrokken clubs is op basis van een door voetbalvereniging Be Quick opgesteld restauratieplan het 
onderhavige voorstel geschreven. Dit heeft gezamenlijk draagvlak. Het restauratieplan onder de naam. 
Project restauratie hoofdtribune stadion Esserberg , behelst meer dan alleen de realisatie van 
4 kleedkamers. Om dit gehele restauratieplan te realiseren is een aanvullend krediet nodig. Wij vragen de 
raad dit aanvuilende krediet van € 256.000,- beschikbaar te stellen. 

Kader 

Het proces 
In het kader van Sport op Orde heeft de raad in September 2010 een krediet beschikbaar gesteld voor de 
realisatie van 4 kleedkamers voor gezamenlijk gebruik door de sportclubs op de Esserberg. We hebben met 
de gebruikers van het sportpark afgesproken dat ze zelf met een voorstel komen voor de situering van de 
genoemde 4 kleedkamers. Halverwege 2010 lag er een voorstel om de kleedkamers aan het gebouw van vv 
Helpman te koppelen. Uit grondonderzoek bleek echter dat voor dit plan extra hoge kosten in rekening 
moesten worden gebracht voor het heien. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit van de te bouwen 
kleedkamers. 
Het tweede voorstel van de clubs was een apart gebouw tussen de gebouwde voorzieningen van vv 
Helpman en het gebouw van de Rugbyclub. Op zich was dit een goede optie. Echter op het sportpark 
bestaan al enige jaren knelpunten in veld capaciteit en met de invulling van deze optie zou een eventuele 
herstructuering van het sportpark geblokeerd worden. 
In 2011 is Be Quick een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het multifunctioneler maken van het 
sportcomplex. Voor dit onderzoek heeft Be Quick een europese subsidie ontvangen. Dit was feltelijk de 
basis van het plan wat nu voorligt. 
In de loop van 2012, kreeg de planvorming steeds meer handen en voeten. Daarbij bleek ook dat voor het 
verwerven van externe (mede) financiering het toekennen van een monumentale status aan de hoofd
tribune van belang was. Omdat het stadion in eigendom is van de gemeente Groningen, is in 2013 deze 
aanvraag door ons ingediend bij de gemeente Haren, omdat het stadion op het grondgebied van deze 
gemeente ligt. De monumentale status voor het stadion Esserberg is inmiddels toegekend. 
In de loop van 2013 zijn de gesprekken met de betrokken clubs op basis van de door Be Quick ontwikkelde 
plannen vervolgd. De conclusie was dat financieel en organisatorisch de situering van de 4 kleedkamers 
het gunstigste was onder de tribune van het stadion. In die periode is er ook contact gezocht met 
onderwijsinstellingen voor werkleertrajecten en de benodigde subsidies. Begin 2014 zijn nog twee 
aanvuilende gemeentelijke subsidies gevonden om de begroting rond te krijgen. Dit werd gevolgd door 
gesprekken met de clubs op het sportpark voor draagvlak voor het "restauratieplan"geschreven door 
Be Quick. Na de zomervakantie was het plan zo goed als rond en werd het college- en raadsvoorstel 
voorbereid. Kortom een lange en intensieve procedure ten aanzien van de planontwikkeling. En ook een 
mooi voorbeeld van co-creatie tussen gebruikers en gemeente waarbij alle partijen veel ervaring hebben 
opgedaanen, wat weer ten dienste kan staan voor andere inititiatieven. 

Het plan 
Het krediet dat uw raad voor de uitbreiding van de kleedkamercapaciteit beschikbaar heeft gesteld is 
€ 211.000,-. In het restauratieproject willen de clubs het stadion meer toegankelijk maken voor 
mindervaliden en de nodige voorzieningen voor duurzaamheid treffen. De plannen van Be Quick zijn in 
overieg met de gemeente op schrift gesteld. Onderdeel van het project is ook de reeds geplande renovatie 
van de zittribune die voor 2014 in de Meerjaren Investerings- en onderhoudsplanning (MIP/MOP) van de 
WSR is opgenomen. Deze middelen zijn gereserveerd voor het plegen van groot onderhoud aan de tribune. 
Daarnaast zal met de duurzame investeringen het energieverbruik terug gebracht worden. Dit is een mooi 
voorbeeld van co-creatie wat een belangrijk accent heeft in het collegeakkoord. Be Quick investeert in 
menskracht, begeleiding werkleertraject en zal samen met de gemeente zorg dragen voor de 
verantwoording van de subsidies. 

Er heeft tevens afstemming plaatsgevonden met de gemeente Haren mbt de restauratieplannen.Het stadion 
ligt namenlijk op grondgebied van de gemeente Haren. De restauratie wordt uitgevoerd door leeriingen in 
een aantal werkleerprojecten. Be Quick heeft daarvoor meedere subsidiegevers gevonden. Voor een deel 



komen deze subsidies uit de gemeentelijke programma's Investeringsregeling Sport en Werk in Zicht. Be 
Quick pakt hiermee haar rol in de co-creatie door naast de inzet van menskracht ook aanvuilende middelen 
aan te vragen en organisaties te betrekken bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de externe 
subsidienten is gecheckt dat de gekozen constructie, waarbij Be Quick de subsidie aanvraagt terwiji ze geen 
eigenaar zijn van het pand en geen opdrachtgever zijn, geen beletsel is voor de subsidieverstrekker en er 
daarmee geen beletsel is voor de toekenning van de subsidie. De getekende overeenkomst staat voor de 
borging. 

Dit voorbeeld van co-creatie is uitzonderlijk. Het betreft hier niet alleen een inzet van een voetbalclub in 
zelfwerkzaamheden maar er zijn ook verschillende financieringsbronnen aangeboord. Dit zal in de toekomst 
wellicht nog vaker voorkomen. Be Quick steekt hiermee niet zelf geld in de panden van de gemeente 
waarmee de eigendomssituatie onveranderd blijft. Het project heeft een sluitende begroting (hierover 
meer in de financiele paragraaf). 

Argumenten en afwegingen 

Het project omvat een aantal financieel gunstige maatregelen. Zo kunnen de loonkosten gedeeltelijk 
worden gedekt door de inzet van leeriingen uit de werkleerprojecten bouw-, restauratieopleidings- en 
werkervaringsplaats. Arbeid via een werkleertraject is goedkoper dan reguliere uitbesteding. Bovendien is 
het werkleertraject nu gesubsidieerd. Ook de historische groenstrook tussen de Esserberg en het 
Maartenscollege maakt onderdeel uit van een werkleerproject. Dit sluit goed aan bij het gemeentelijk 
werkgelegenheidsbeleid. Hiervoor staan ervaren leermeesters klaar van verschil-lende opleidingsinstituten. 
In wisselende samenstellingen worden er ca. 25 deelnemers geselecteerd die ervaring opdoen met de 
verschillende werkzaamheden. 
De renovatie van de tribune op de Esserberg staat in de Meerjaren Onderhoudsplanning van de WSR. 
Hiervoor zijn middelen gereserveerd. Het betreft hier namelijk planmatig onderhoud waarvoor de WSR 
jaariijks middelen beschikbaar heeft om dit onderhoud uit te voeren. Met deze wijze van planmatig 
onderhoud plegen, kunnen we de sportaccommodaties op het gewenste onderhoudsniveau houden van 
veilige, hele en schone sportaccommodaties. Deze middelen willen we toevoegen aan het project om de 
totale renovatie in een keer uit te voeren. 
In het restauratieproject worden de 4 geplande kleedkamers, waarvoor u al een krediet beschikbaar heeft 
gesteld, onder de tribune gesituerd. De ruimte is hiervoor geschikt te maken. 
Tot slot worden er duurzaamheidsmaatregelen toegepast om de energiekosten te verlagen. een aantal 
voorbeelden hiervan zijn naast een basisinstallatie, PV cellen op het dak van de tribune, een zonne-
boilersysteem en een C02 regeling te installeren. Over de revenuen zijn afspraken gemaakt met 
Be Quick. Aangezien de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden door de gemeente worden 
uitgevoerd en er tevens middels werkleerprojecten ook werkzaamheden worden verricht die begeleid 
worden door opleidingsinstituten, is coordinatie op het gehele project van essentieel belang. 
Hiervoor is het hoofd sportaccommodaties van de gemeente Groningen verantwoordelijk. 

Maatschappellik draagvlak en participatie 

Er is intensief overieg geweest tussen de gemeente en de gebruikers van sportpark Esserberg. Er ligt nu 
een gezamenlijk plan. Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerkingsproject tussen gemeente en 
sportverenigingen waarbij kosten bespaard worden door zelfwerkzaamheden door sportverenigingen. 

Financiele consequenties 

De kosten van het totale project zijn 467 duizend euro. De raad heeft in 2010 al een krediet van 
€ 211.000,- beschikbaar gesteld. Om dit plan te financieren is een aanvullend krediet nodig van totaal 
€ 256.000,-. 

Begroting Project restauratie hoofdtribune stadion Esserberg 
Krediet Sport op Orde €211.000,-
Duurzaamheidsmaatregelen € 55.000,-
Renovatie tribune MOP € 48.000,-
Subsidies Gemeente Groningen Werk in Zicht/lnvesteringsregeling Sport € 110.000,-*) 
Subsidies derden Provincie Groningen, NAM en regiomiddelen Voortijdig Schoolverlaten € 43.000,-*) 
Bijdrage Be Quick € 0.-

Totaal €467.000,-



Met de bijgevoegde, door beide partijengetekende overeenkomst, zijn de financiele risico's tot een 
minimum beperkt. Be Quick is verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording 
over de subsidie. Zij is daarvoor afhankelijk van de (financiele) administratie omdat de gemeente 
opdrachtgever is. Om die reden is het hoofd sportaccommodaties direct betrokken bij het maken 
van de rekening en verantwoording door Be Quick. Materieel komt daarmee de 
verantwoordelijkheid voor een goede rekening en verantwoording van de subsidies te liggen bij de 
gemeente Groningen. 

De renovatie van de tribune op de Esserberg maakt onderdeel uit van de Meerjaren 
Onderhoudsplanning (MOP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR). Binnen het 
deelprogramma, 5.1 Sportieve Infrastructuur, zijn middelen beschikbaar om de sportaccommodaties 
op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Voor de renovatie van de tribune is € 48.000,-
gereserveerd. Met de MOP laten we zien hoe we het planmatig onderhoud, zoals bedoeld in Sport op 
Orde op de langere termijn in stand kunnen houden, in de lijn van NEN 2767, niveau 3 (wettelijk, veilig, 
heel en schoon) en de kwaliteitsrapportage sportvelden. Daarnaast hebben we de Meerjaren 
Investeringsplanning (MIP). Deze investeringen betreffen vervangingsinvesteringen waarvoor 
toestemming van uw raad nodig is. Ieder jaar vragen wij uw raad een aantal investeringskredieten 
beschikbaar te stellen. 

Jziging voor investeringskrediet 
crediet Sport op orde 2010 (Esserber 

Betrokken directie(s) WSR x € 1000,-
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2015 

Financiele begrotingswijziging m m l t U m m Uitgaven Inkomsten Saldo 
5.1 Sportieve infrastructuur: 
Aanvullend krediet Sport op orde 2010 (Esserberg) 256 -256 

Totalen begrotingswijziging 256 0 -256 

Van het totale benodigde investeringskrediet ad € 467.000,- is al middels raadsbesluit op 

29 September 2010 (nr. OS 09. 2117815 punt 6p) € 211.000,- beschikbaar gesteld. 

De kapitaallasten ad € 17.000,- zijn al binnen de reguliere begroting gedekt. Middels dit raadsbesluit 

wordt een aanvullend krediet ad € 256.000,- gevraagd, waarvan € 153.000,- is gedekt middels 

bijdragen van derden. De duurzaamheidsmaatregelen vergen een investering van € 55.000,-. 

De kapitaallasten hiervan ad €4 .000, - worden gedekt middels een lagere energierekening. 

Verder wordt € 48.000,- gedekt middels een (incidentele) gemeentelijke bijdrage uit het budget voor 

planmatig onderhoud van sportaccommodaties (deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur). De 

regelgeving schrijft voor dat deze bedrage in een beklemde reserve wordt gestort. 

Bij investeringen met inzet van eigen (gemeentelijke) middelen worden deze middelen als een aparte 
beklemde reserve tegenover de investering zichtbaar gemaakt. Aan deze beklemde reserve wordt rente 
toegevoegd. Uit de beklemde reserve worden vervolgens gedurende de looptijd van de investering de 
extra afschrijving en rente bekostigd. 



De exploitatie lasten stijgen dus. Daartegenover staat een reserveonttrekking en rentetoevoeging: 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 

Werkmaatschappij Sport en recreatie 
Aanvullend krediet Sport op orde 2010 (Esserberg) 
Raad 
Str. 

Soort wijziging Exptoitatle 

» i c i e l e t ^ M M M M j 
Bedragen x 1000 euro 

Toevoegmg Onttrekking 
Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo 

05.1 Sportieve infrastructuur 4 1 - 3 3 0 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 4 1 - 3 0 3 0 

Voor de gemeentelijke bijdrage moet een beklemde reserve worden ingesteld. Hiervoor geldt: 

Directie Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) 
Reserve of Voorziening: Reserve 
Algemene of bestemmingsreserve: Beklemd 
Naam: Reserve Esserberg 
Doel: Dekking kapitaallasten deel investering Esserberg 
Voeding: Gemeentelijke bijdragen 
Rentetoevoeging? ja of nee ja 
Zo ja, welk percentage? Rente omslag percentage (ROP) 
Minimale omvang; € 48.000 
Maximale omvang: €48.000 

Datum opheffing: 
20 jaar na in gebruik nemen, als betreffende actief is 
afgeschreven 

De storting van de gemeentelijke bijdrage loopt via de exploitatie. Daarvoor moet de exploitatie van de 
WSR ook incidenteel worden gewijzigd. 

Aanvullend krediet Sport op orde 2010 (Esserberg 

Betrokken directie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

Werkmaatschappij Sport en recreatie 
Aanvullend krediet Sport op orde 2010 ^ssertierg) 
Raad 
Inc. 
Expbitatle 

Bedragen x 1.000 euro 

05.1 Sportieve infrastructuur ^ 8 48 48 



Overjge consequenties 

Voor alle verkregen subsidies moeten (financiele) verantwoordingsrapportages gemaakt worden, soms ook 
tussentijds. Een aantal subsidies wordt onder de genoemde verantwoordingseisen pas achteraf uitgekeerd. 
Dit vraagt een grote inspanning van het bestuur van Be Quick. Het hoofd sportaccommodaties zal samen 
met Be Quick een planning maken om hier regie op te voeren. 
Met name omdat de facturen die binnenkomen in het gemeentelijke financiele systeem geboekt en betaald 
worden. Wij verwachten dat alle subsidies volledig binnenkomen. 

Mocht uw raad niet instemmen met dit plan dan zullen we uitvoering geven aan het oorspronkelijke plan 
voor de aanleg van 4 kleedkamers voor gezamenlijk gebruik op sportpark Esserberg. 
Hiervoor heeft de raad reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 211.000,-. Dit bedrag moet dan wel 
geindexeerd worden. Wij verwachten bij dit besluit dat de verenigingen hiermee niet tevreden zijn. 

Vervolg 

Na besluitvorming door de raad worden de verschillende partijen op de hoogte gebracht van het besluit. 
Vervolgens wordt er een planning gemaakt om de uitvoering van de werkzaamheden goed op elkaar af te 
stemmen. Het project start zo spoedig mogelijk na de voorbereidings- en aanbestedings-fase. De uitvoering 
zal starten in 2015. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



BIJUGE 
GSV Be Quick 1887 

Stadion De Esserberg 
Postbus 6088 

9702 HB Groningen 

Project restauratie hoofdtribune stadion Esserberg 

stadion Esserberg 
Stadion Esserberg is een van de weinig overgebleven echte vooroorlogse voetbalstadions in 
Nederland en kan daarmee worden beschouwd als een sportief cultureel erfgoed. In 
verschillende publicaties wordt de Esserberg naast de stadions van Amsterdam en Sneek dan 
ook vaak genoemd. 

Oorspronkelijk eigenaar Be Quick 1887 had het stadion, nadat de oorspronkelijk houten 
tribunes begin jaren dertig van de vorige eeuw waren afgebrand, in de huidige vorm laten 
herbouwen naar een ontwerp van eerste elftal speler en veelvoudig international Evert van 
Linge. Van Linge was in zijn jaren een bekend Nederlands architect en lid van de kunstgroep 
De Ploeg. Bekend is dat slechts twee architecten in de wereld als eerste elftalspeler en 
international het stadion voor hun vereniging ontwierpen. De andere is de Oostenrijker 
Hanappi, die zijn stadion in Wenen heeft ontworpen. Het Esserbergstadion is te vinden op 
intemationale stadionsites op internet. 

Voetbalhistorie 
Roemruchte vaderlandse voetbalgeschiedenis is in het toen geheten Be Quick stadion 
geschreven. Niet zelden was het stadion volledig bezet met 18.000 bezoekers met 
topwedstrijden om het kampioenschap van Nederland en noordelijke toppers o.a. tegen 
Velocitas en Heerenveen. Ook vermaard zijn de populaire wedstrijden tussen Noord-
Nederland en Noord-Duitsland. Ook Velocitas speelde haar vooroorlogse 
kampioenswedstrijde n in dit stadion. 

Met de invoering van het betaalde voetbal veranderde langzamerhand ook de geschiedenis 
van Be Quick 1887 en die van het stadion. Tot 1964 trok men nog regelmatig duizenden 
mensen naar het stadion, totdat Be Quick 1887 in dat jaar besloot naar de rijen van het 
amateurvoetbal terug te keren. Betaald voetbal was voor Be Quick 1887 niet langer 
financieel verantwoord. Het stadion inclusief bijvelden werd toen aan de gemeente 
Groningen verkocht. In Groningen zuid werd gebouwd (Coendersborg en De Wijert) en de 
gemeente zat te springen om ruimte voor een sportaccommodatie. 

Omdat het complex op grondgebied van de gemeente Haren ligt is er sprake van een 
Groninger enclave in Haren. Een privaatrechtelijk eigendom dus van de gemeente Groningen 
in de gemeente Haren. Be Quick 1887 is sinds haar oprichting ook statutair een stad 
Groninger vereniging, die door een tweetal stadsuitbreidingen in de beginjaren van de 
vorige eeuw is verhuisd naar de huidige locatie. Sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw is 
Be Quick 1887 inmiddels weer een toonaangevende vereniging in het Nederlandse 
amateurvoetbal met als vanouds weer een van de sterkste jeugdopleidingen van Nederland. 

In 2009 werden het stadionveld en de staantribunes in opdracht van de gemeente 
Groningen reeds grondig en mooi gerenoveerd, zonder het bijzondere karakter van het 
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GSV Be Quick 1887 
Stadion De Esserberg 

Postbus 6088 
9702 HB Groningen 

Stadion aan te fasten. Dit op basis van de in het programma Sport op Orde onderkende 
accommodatieproblematiek op de Esserberg, waarin ook de noodzaak voor extra 
kleedkamers voor Be Quick 1887 werd onderkend. 

De zittribunes 
Het bestuur van Be Quick 1887 voelt zich als bespeler van de Esserberg sinds 1921 ook 
moreel verantwoordelijk voor de instandhouding van de zittribunes en heeft daarom het 
plan opgevat te komen tot restauratie van de overdekte en onoverdekte tribune, inclusief de 
daaronder gelegen kleedkamers. Doelstelling is het creeren van een stadion met een 
multifunctioneel karakter. Dat past in de recent door de gemeente Groningen geschreven 
Visie op de Esserberg. 

Wij zien mogelijkheden dit te doen in het kader van een leerwerkproject en hebben daartoe 
inmiddels het gewenste vooronderzoek gedaan. Het project wordt uitgevoerd als leerling 
bouwplaats, restauratieopleidingsplaats en werkervaringsplaats voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat deelnemers meer kansen en perspectief 
krijgen op de arbeidsmarkt waarbij uitstroom naar werk dan wel een gecertificeerd 
opieidingstraject voorop staat. 

Het vooronderzoek 
Het initiatief van Be Quick 1887 is gemeld bij de in 2011 verantwoordelijk wethouder, de 
heer Frank de Vries en de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke dienst O.C.S.W. Zij 
stonden niet afwijzend tegenover dit initiatief, waarop gestart is met het onderzoek. 
Het vooronderzoek is uitgevoerd door een door het bestuur van Be Quick 1887 ingestelde 
werkgroep, ondersteund door een tweetal door de provincie Groningen gesubsidieerde 
consulenten op het terrein van procesbegeleiding en subsidies. 
In het vooronderzoek zijn 17 fondsen geselecteerd waarop mogelijk een beroep kan worden 
gedaan. Het project voldoet meer of minder aan de door de fondsen gehanteerde criteria. 

Interessant is een mogelijke landschapssubsidie in het kader van de Visie op de Esserberg. 
Het naastgelegen bos van het zuidelijk van het stadion gelegen Maartenscollege zou in dat 
verband kunnen worden opgeknapt, uiteraard onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
Haren. Daarin bevindt zich een zwaar verwaarloosde Engelse landschapstuin en een 
verwaarloosd eeuwenoud kerkpad van het vroegere klooster Essen, dat loopt van de huidige 
Rijksstraatweg naar Essen en vroeger zelfs naar Engelbert. De contouren van dit oude pad 
zijn met oude kaarten terug te vinden. 
Overigens is dit idee door de eigenaren van de school opgeschort in verband met 
uitbreidingsplannen. 

Ook is gesproken met de toenmalige wethouders Pek en Sieling van de gemeente Haren, 
waarbij zij uitgebreid zijn geVnformeerd over het project en de multifunctionele doelstelling 
voor het stadion. De gemeente Haren heeft de aanvraag door de gemeente Groningen voor 
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een monumentstatus van het stadion inmiddels gehonoreerd. Ook is men geinteresseerd in 
deelname in het leerwerkproject en is men bereid daarin financieel bij te dragen. 

Met het opknappen van de historische elementen wordt een meerwaarde van de directe 
omgeving bereikt, die past in de in de Visie op de Esserberg beschreven doelstelling van een 
open multifunctioneel te gebruiken sportpark als aantrekkelijk wandelgebied. 
Uiteraard zien wij dit als extra en als een verantwoordelijkheid voor de gemeente Haren, die 
zich overigens bij monde van beide wethouders duidelijk geinteresseerd hebben getoond. 

Stand van zaken 
Naast financiering door de gemeente is door Be Quick 1887 externe financiering via fondsen 
en derden georganiseerd tot een bedrag van rond € 130.000. 
Met een ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie Groningen (EZ) is gesproken over 
subsidiering van de noodzakelijke leermeesters en trajectbegeleiders voor het project. In het 
kader van "Werk inzicht" is de provincie een belangrijke subsidieverstrekker geworden in het 
project. 
Ook de NAM is via de Stichting Werkpro een belangrijke financier van het project. Daarnaast 
worden alle aspecten van duurzaamheid inclusief de bijbehorende 
financieringsmogelijkheden ook meegenomen. 

Gedurende naar schatting een jaar kunnen in wisselende samenstelling rond 25 
geselecteerde deelnemers en leeriingen in het kader van dit leerwerkproject onder leiding 
van leermeesters en begeleiders ervaring opdoen met verschillende soorten van bouw- en 
bouwgerelateerde werkzaamheden. Naast de restauratie van de tribunes in de 
oorspronkelijk staat, is er aandacht voor de toegankelijkheid van het stadion voor 
mindervaliden. 

Doel is om via het leerwerkproject de deelnemers een betere positie op de arbeidsmarkt te 
bieden waarbij uitstroom naar werk dan wel een gecertificeerd opieidingstraject voorop 
staat. Op basis van de geldende regelingen op dit gebied kunnen de loonkosten hiermee 
gedeeltelijk worden gedekt. Dit onderdeel moet nog nader worden uitgewerkt. 

De houtbewerking van de tribune kan onder leiding van deskundige leermeesters in een 
daartoe geschikte werkplaats van het Opieidingscentrum voor de Bouw in Sappemeer 
worden uitgevoerd. Op deze werkzaamheden zal een korting worden verkregen. 

Door de vereniging zijn ook middelen gegenereerd voor onderzoek naar multifunctionele 
mogelijkheden van het stadion. Die onderzoeken hebben duidelijk gemaakt, dat vooral in 
het stille zomer seizoen het stadion zich uitstekend leent voor evenementen tot 10.000 
toeschouwers en dat daarvoor van de zijde van organisatoren belangstelling is getoond. 

Kleedkamers Be Quick 1887 
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De gemeente Groningen heeft voor extra kleedkamers op de Esserberg in 2010 € 211.000,00 
uitgetrokken voor de Esserberg. Uitgebreid bouwkundig onderzoek naar diverse 
mogelijkheden heeft ertoe geleid dat de meest efficiente inzet van de middelen is te 
bereiken door renovatie kleedkamers onder de tribune. Zeker in het licht van de ernstige 
kleedkamer problematiek bij Be Quick 1887. 
Be Quick 1887 beschikt thans over 6 goedgekeurde kleedkamers. De kleedkamers onder de 
tribune zijn in 1996 door de gemeente afgekeurd en voldoen niet aan de huidige normen 
van hygiene en energie besparing. 
Met afgerond 45 teams en diverse groepen trainende leden komt Be Quick 1887 normatief 6 
goedgekeurde kleedkamers tekort. De vereniging is hierdoor niet in staat de behoefte aan 
meisjes/damesvoetbal te accommoderen. 

Tot slot. 
De werkgroep van de vereniging heeft zeer veel voorbereidende tijd aan dit leer- en 
werkproject besteed. Een prachtige maatschappelijke betrokkenheid. 
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Overeenkomst besteding subsidiegelden en bijdragen derden ten 
behoeve van de restauratie/renovatie van de hoofdtribune op het 
sportpark Esserberg 

De ondergetekenden: 

Gemeente Groningen, ten deze vertegenwoordigd door de heer C.J. Koeneman, 
directeur van de werkmaatschappij sport en recreatie, hierna te noemen 
de gemeente 

en 

G.S.V. Be Quick 1887, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. 
Osinga, hierna te noemen Be Quick 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Overwegingen 

Partijen stellen vast dat Be Quick met instemming van de gemeente als 
eigenaar van het sportpark Esserberg als hoofdgebruiker van dit sportpark is 
opgetreden als aanvrager van subsidies en bijdragen ten behoeve van de 
financiering van de uitvoering van het restauratieplan (Project restauratie 
hoofdtribune stadion Esserberg van GSV Be Quick) voor het sportpark 
Esserberg. 

Deze overeenkomst heeft als doel te regelen dat de door Be Quick ontvangen 
subsidiegelden en bijdragen van derden, zoals bedoeld in de vorige zin en 
bestemd voor de daadwerkelijkerestauratie/renovatie van de hoordtribune op 
het sportpark Esserberg, worden overgemaakt aan de gemeente Groningen. 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 

Partijen stellen vast dat de volgende subsidies en bijdragen ten behoeve van de 
financiering van het restauratieplan, zoals omschreven In de bovengenoemde 
overwegingen, onder de In de betreffende besluiten vermelde voorwaarden aan 
Be Quick zijn toegekend: 

a, Provincie Groningen (Afdeling Cultuur 8i Welzijn) - Regeling voorcultuur-
historisch erfgoed: € 10.000,- t.b.v. ondersteuning restauratie beeldbepalend 
voorooriogs stadion; 

b. NAM/Werkpro - Fonds Werkgelegenheidsmiddelen : € 20.000,- (tb.v. kansen 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt); 



c. Werk In Zicht (gemeente Groningen-SoZaWe en Prov. Groningen-
Versnellingsagenda 2.0: € 100.000,- ten behoeve van. leer/werk project voor 
MBO-scholieren en Werkervaringsproject voor werkzoekenden 

d. gemeente Groningen (investeringsregeling sportaccommodaties): €10.000 

Artikel 2 

De in artikel 1 genoemde bedragen zullen door Be Quick worden overgemaakt 
aan de gemeente op rekening NL75 BNGH 0285061925, ten name van de 
gemeente Groningen, zodra Be Quick deze bedragen achtereenvolgens van de 
in artikel 1 genoemde rechtspersonen heeft ontvangen. 

Namens G.S.V. Be Quick 1887, 

D. Osinga 

De burgemeestqi: 
namens hem>decdhcerndtrecteur, 
namens defe, 

roningen, oktober 2014 

r werkmaatschappij sport en 



BIJLAGE 

BULAGE 2 
De aangevraagde subsidies door Be Quick: 

1. Subsidie Provincie Groningen 10.000 
2. Subsidie NAM 20.000 
3. Subsidie Gemeente Groningen Werk in Zicht 75.000 
4. Subsidie Gemeente Groningen aanvuilende garantstelling 

Werk in zicht 25.000 
5. Subsidie Gemeente Groningen investeringsregeling 10.000 
6. Subsidie Gemeente Groningen Kemteam Voortijdig 13.000 

Schoolverlaten 

TOTAAL 153.000 

Ad. 1 Subsidie-aanvraag bij de provincie (afdeling Cultuur en Welzijn)-
regeling voor cultuur-historisch erfgoed 10.000 euro 

€ 10.000,- (beschikbaar gesteld, definitief bij eindafrekening) t.b.v. ondersteuning restauratie 
beeldbepalend voorooriogs stadion. 

Rand voorwaarden: Be Quick en Gemeente dienen een eindafrekening aan te leveren, 
bestaande uit een inhoudelijk verslag van de activiteiten en een 
financiele verantwoording waarin reele uitgaven en inkomsten 
zijn opgenomen. Er moeten rekeningen worden ingediend tot een 
bedrag van 10.000 euro die betrekking hebben op 
restauratiewerkzaamheden. 

Ad.2 Subsidie-aanvraag bij de NAMAVerkpro- Fonds Werkgelegenheids
middelen 20.000 euro 

€ 20.000, - (reeds uitbetaald) t.b.v. kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Rand voorwaarden: 2x per jaar dienen Be Quick en Gemeente een 
Voortgangsrapportage te leveren aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Na 
afronding van het project dient een eindrapportage te worden aangeleverd op 
inhoudelijk en financieel gebied. Tevens dient de steun van de NAM te worden 
uitgedragen. Na afloop zullen er inspanningen door Be Quick moeten 
worden verricht om uitstroom/doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt 
te bewerkstellingen. 

Ad.3 Subsidie-aanvraag bij Werk in Zicht (Gemeente Groningen-SoZaWe 
en Provincie-Versnellingsagenda 2.0) 75.000 euro 

€ 75.000,- (gereserveerd, toekenning na projectplan plus sluitende begroting) t.b.v. leer/werk 
project voor MBO-scholieren en Werkervaringsproject voor werkzoekenden. 

Rand voorwaarden: Be Quick en Gemeente dienen samen aan te tonen dat de toe te 
kennen middelen worden gebruikt voor het creeren van werkervaringsplaatsen, 
aangestuurd door een leermeester. 

Ad.4 Aanvuilende Garantstelling Werk in Zicht 25.000 euro 

Daamaast is door de projectleider Werk in Zicht een garantie gegeven voor een bedrag 



van €25.000,-
De opdrachtgever betaalt eerst zelfde betreffende facturen en dient die vervolgens in bij 
Werk in Zicht. Be Quick is meegedeeld dat de betreffende bedragen bij Werk in Zicht 
zijn geoormerkt. 

NB. Beide subsidies van de gemeente Groningen Werk in Zicht zijn toegezegd en 
vastgelegd in een verslag van het zgn. Afstemmingsoverleg van 27-8-2013. Een en 
ander is nog eens bevestigd in een mail van de nieuwe projectleider op 16-01-2014, 
die spreekt van een gereserveerd bedrag van 100.000 euro. De opdrachtgever betaalt 
eerst zelf de betreffende facturen en dient die vervolgens in bij Werk in Zicht. Er is 
aangegeven dat de betreffende bedragen bij Werk in Zicht zijn geoormerkt. 

Ad. 5 Subsidie investeringsregeling gemeente Groningen sportsubsidies 10.000 euro 

Dit is een gemeentelijke subsidie die door een club kan worden aangevraagd. 
Hiervoor is een beschikking afgegeven. 

Ad.6 Subsidie Gemeente Groningen Kernteam Voortijdig Schoolverlaten 13.000 euro 

Dit is een gemeentelijke subsidie die door een club kan worden aangevraagd.. Hiervoor is 
een beschikking afgegeven. 
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