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Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief gaan we in op uw vragen over de "Sportcarrousel", die zijn gesteld tijdens 
en na de raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 5 februari j l . . Deze brief is als 
volgt opgebouwd: 
I . Eerst wordt nog even kort nut en noodzaak van de "Sportcarrousel" uiteeingezet. 
I I . Vervolgens krijgt u antwoord op vragen van verschiliende fracties over de 

"Sportcarrousel". 
III . Een verslag van de gesprekken met het Gomarus College. 
IV. De conclusies van het College. 

De "Sportcarrousel" is een complex project. We hebben steeds getracht u zo helder en 
compleet mogelijk te informeren. De consequenties en concrete uitwerking roepen, 
logischervvijs gezien de complexiteit, de nodige vragen op. We hopen dat in deze brief 
de vragen die nog leven zo goed mogelijk worden beantwoord. 

1. Nut en Noodzaak. 

Er spelen op sportgebied een aantal grote knelpunten: 
• Sportverenigingen vragen al jaren om extra ruimte voor zaalsporten. 

Regelmatig moeten we verenigingen teleurstellen. Het Mulier-rapport 
(OS 12.3237459) bevestigt dat de zaalsportcapaciteit de komende 
jaren verder onder druk kan komen te staan en doet de suggestie sport 
specifieke accommodaties te realiseren. In de begeleidende brief bij 
het Mulier-rapport noemen we de behoefte van de tumsport. Het is 
een van de grootste sporten in de stad, die al geruime tijd om een 
geschikte sportaccommodatie vraagt. 
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Sporthal De Wijert, die wordt gebruikt door het onderwijs en 
sportverenigingen, dient op korte termijn te worden vervangen. De hal 
is sterk verouderd en het onderhoud van de installaties wordt steeds 
problematischer. 

• Na het vertrek uit de Oosterpark is FC Groningen op zoek naar een 
defmitief trainingscomplex voor de selectie. 

• Het grootste sportpark van Groningen, Sportpark Corpus den Hoorn, 
heeft achterstallig onderhoud en verenigingen worden beperkt in hun 
groeimogelijkheden. 

In de raadsvoorstellen 'Sporthal Europapark' en 'Herinrichting Sportpark 
Corpus den Hoorn', wordt beschreven hoe deze knelpunten kunnen w orden 
opgelost. 

• Door de komst van de selectie van FC Groningen naar Sportpark 
Corpus den Hoorn kunnen we verbeteringen op het park doorvoeren. 
Deze komen ten goede aan zowel de top- als de breedtesport. FC 
Groningen betaalt via de huur alle investeringen op het sportpark. 

• Vorige week zijn door de Wethouder Onderwijs, de plannen 
gepresenteerd van het MFA in De Wijert bestaande uit een 
basisschool, kinderopvang, bibliotheek en een spelhal. Deze spelhal 
met de grootte van twee gymnastieklokalen komt in de plaats van 
Sporthal De Wijert. 

• De gemeente en het Noorderpoortcollege investeren samen in Sporthal 
Europapark. De totale kosten voor de bouw zijn geraamd op 8 miljoen 
euro. De gemeente draagt hier voor 25% aan bij en het Noorderpoort 
75%. 
Door de sporthal en tegelijk de bouw van de spelhal in De Wijert, 
neemt de totale zaalsportcapaciteit in de stad toe. De capaciteit neemt 
ook toe, omdat bij de sporthal een turnhal en een dojo worden 
gerealiseerd (sport specifieke accommodaties conform Mulier-
rapport). 
Een bij komend voordeel zijn de positieve effecten op de economische 
ontwikkelingen op het Europapark. 

In de brief aan de raad (OS. 134068725) hebben we de carrousel van 
ontwikkelingen beschreven en daarmee de complexiteit van de projecten 
benoemd. 

De bouw van een sportaccommodatie door het bestuur van het Gomarus 
College (de Gereformeerde Scholengroep) is een autonome ontwikkeling die 
geen deel uitmaakt van de Sportcarrousel. De plannen van het Gomarus 
College zouden echter wel uitkomst kunnen bieden voor de wensen van 
bewoners uit de wijk De Wijert. 
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II. Vragen over de Sportcarrousel. 

Hoe is de raad eerder betrokken geweest bij het proces rondom de twee 
raadsvoorstellen ? 
De SP fractie gaf in de commissie aan dat de raad grote beslissingen moet 
nemen, terwijl ze onvoldoende in het proces zou zijn betrokken. 
De raad is meerdere keren betrokken bij het proces rondom de sporthallen in 
het zuiden. We realiseren ons dat de informatie op veel verschiliende 
momenten gegeven is en daarmee het proces onoverzichtelijk en 
gefragmenteerd is geworden. Dit had beter gekund. 
Wij roepen de momenten graag nog in herinnering: 

' Op 21 mei 2012 is er door de toenmalige wethouder Sport een 
presentatie voor de raadscommissie gehouden over de herinrichting 
Sportpark Corpus den Hoorn. 

• In de brief aan de raad van 11 oktober 2012 (OS 12.3237459) 
over de uitkomsten van het Mulier onderzoek, kondigt het college aan 
met het Noorderpoortcollege de mogelijkheid voor de bouw van een 
sporthal naast de Euroborg te onderzoeken en de plannen voor een 
sportaccommodatie voor het onderwijs in De Wijert uit te werken. 

• In de begrotingen van 2013 en 2014 wordt melding gemaakt 
van de bouw van Sporthal Europapark, Spelhal De Wijert en de 
herinrichting Sportpark Corpus den Hoorn. 

" Op 26 februari 2013 is er tijdens een informele bijeenkomst in 
Sportcentrum Kardinge voor de raadscommissie een presentatie 
gehouden over de sport- en spelhal in Groningen Zuid. 

In de raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 4-9-2013, 
meldde wethouder Schroor de plannen om in het Europapark een 
sporthal te bouwen en in De Wijert een spelhal. 

• In de Accommodatienota, brief aan de raad op 13-11-2013 (OS 
13.9375515), is de voorbereiding van de Europapark Sporthal en de 
bouw van de Spelhal De Wijert gemeld. 

Wordt voldaan aan de aanbevelingen uit het Mulier-rapport? 
In een eerder stadium vroeg u in hoeverre de Sportcarrousel voldoet aan de 
aanbevelingen uit het Mulier-rapport. Dit is het geval. 
Het rapport gaf aan dat er een tekort van een sporthal zou ontstaan in 2016 en 
een tweede in de periode 2020-2030, indien de tijdelijke sporthal naast 
Kardinge en 'De Oude ALO' zouden sluiten. Het tekort zal echter niet 
ontstaan, omdat de tijdelijke sporthal naast Kardinge is vervangen door een 
vaste sporthal. Een tweede hal zou in 2020-2030 nodig zijn als de 'Oude Alo' 
afgebroken wordt. De hal blijft echter tot en met augustus 2018 open. 
In de tussentijd wordt er extra oppervlakte sportvloer gerealiseerd: 

° In Sporthal Europapark worden een tumzaal en dojo gebouwd. 
" In Sportcentrum Kardinge zit een nieuwe dojo. 
' In de Wijert komen twee spelhallen, een in het MFA en een bij 

het Gomarus College. 
De verwachting is dat daardoor de bouw van een tweede extra sporthal in de 
periode 2020-2030 niet meer nodig zal zijn. 
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Sportpark Corpus den Hoorn 

Komt de breedtesport niet in verdrukking door de komst van FC Groningen? 
Een aantal fracties vroeg tijdens de commissievergadering of er na de 
herinrichting nog wel voldoende capaciteit voor de breedtesport overblijft. 
Dit naar aanleiding van een brief van de voetbalverenigingen Groen Geel en 
GRC. 
Het uitgangspunt bij de herinrichting van Sportpark Corpus den Hoorn is dat 
zowel de topsport als de breedtesport er op vooruit gaan. Dat geldt ook zeker 
voor de capaciteit voor de voetbalverenigingen. De grootste druk is op de 
zaterdag. Volgens onze berekeningen zijn er voor de voetbalverenigingen op 
dit moment 3,6 velden nodig. Er zullen na de herinrichting 4 velden voor de 
voetbalverenigingen beschikbaar komen. Daamaast is een natuurgras 
hoofdveld beschikbaar voor de eerste elftallen van GRC en FC Groningen. 
Bij deze capaciteitsberekening wordt er vanuit gegaan dat de laatste wedstrijd 
om half v i j f ' s middags begint. Met de verenigingen zijn we vorig jaar 
overeen gekomen dat er ook wedstrijden om half zeven 's avonds zouden 
kunnen worden gepland. Dit betekent dat er meer dan voldoende ruimte is en 
dat verenigingen zelfs kunnen groeien. Dit is nu niet het geval. 
Voor wat betreft de kleedkamers wordt voldaan aan de normen van de 
KNVB. De norm is tien kleedkamers met 20 lockers, er worden 12 
kleedkamers inclusief lockers gerealiseerd. 
'Veld 7' is niet exclusief voor FC Groningen en zal zowel door Groen Geel 
als FC Groningen worden gebruikt. 
Met de rugby vereniging en de american football vereniging zijn we in 
gesprek en dicht bij een oplossing voor de verschiliende belijningen. 
Uitgangspunt is dat er maximaal twee belijningen komen. 
Overigens heeft de gemeente met alle verenigingen op Sportpark Corpus den 
Hoorn regelmatig een parkoverleg. De laatste twee bijeenkomsten waren op 
11 december 2013 en 12 februari 2014. 

Zijn er afspraken met FC Groningen gemaakt over de huur en wat gebeurt er 
als zij niet betalen? 
De afspraken met FC Groningen worden op hele korte termijn geformaliseerd 
en contractueel vastgelegd. Deze zijn bindend op het moment van het besluit 
van de raad op 19 februari, zodat het inrichtingsplan rechtmatig kan worden 
gegund. 

Is de kruising bij de entree van het sportpark veilig tijdens het gebruik van de 
wielerbaan? 
De definitieve brug over de wielerbaan wordt gerealiseerd op het moment dat 
het Topzorgcomplex wordt gerealiseerd. Dit wordt opgevangen door, tijdens 
de drie uur per week die de wielerverenigingen structureel van de gemeente 
huurt, hekken te plaatsen en onder begeleiding mensen te laten passeren. 
Tevens worden de trainingen zodanig gepland, dat de trainingen van het 
wielrennen en de andere sporten elkaar zo veel mogelijk ontlopen. Daamaast 
wordt onderzocht of er een tijdelijke bmg kan worden geplaatst. Het 



Bladzijde 5 

Ondenwerp Onderwerp + Informatie/beantwoording 
vragen/wensen en bedenkingen 

uitgangspunt is dat er een absoluut veilige situatie ontstaat. Dit heeft uiteraard 
de hoogste prioriteit. 

Hoe gaat het nu verder met Gronitas? 
De voetbalverenigingen Gronitas en De Vogels hebben aangegeven te willen 
fuseren en te gaan spelen op Sportpark Stadspark, waar v. v. De Vogels nu 
speelt. We zijn op dit moment met Gronitas en De Vogels in gesprek om op 
het sportpark een goede situatie te realiseren. Beide verenigingen zijn met 
constmctieve suggesties gekomen om voldoende capaciteit te realiseren. Zo 
zal tijdelijk, tot het eind van dit seizoen, het voetbal veld op de Drafl̂ aan weer 
in gebmik worden genomen. Een oplossing voor het vertrek van Gronitas van 
Sportpark Corpus den Hoom op uiterlijk I maart is daarmee gevonden. De 
acties voor de lange termijn zijn afhankelijk van de fusiebesprekingen tussen 
de verenigingen en de besprekingen die wij met de verenigingen voeren. De 
gemeente wil hier een constmctieve bijdrage aan leveren. 

Hoe kan er het eerste jaar een tekort zijn van 120.000 euro? 
De fractie van de Christen Unie vroeg hoe het tekort van 120.000 euro het 
eerste jaar ontstaat. 
De nota 'Herinrichting Sportpark Corpus den Hoom' geeft aan dat de 
werkelijke kapitaallasten zijn bepaald op basis van een lineaire 
afschrijvingsmethode. In de eerste jaren zijn de werkelijke kapitaallasten 
hoger dan de gemiddelde kapitaallasten. De huurvergoeding van FC 
Groningen is gebaseerd op de gemiddelde kapitaallasten. Het eerste jaar 
ontstaat een tekort van 120 duizend euro. In de jaren daama neemt dit bedrag 
af en op langere termijn wordt dit weer gecompenseerd, omdat de 
huurvergoeding dan hoger uitvalt dan de kapitaallasten. 

Hoe staat het met het club- en kleedgebouw van GHBS? 
De situatie rondom het clubgebouw en de kleedkamers van hockeyvereniging 
GHBS staan los van de Sportcarrousel. Uitbreiding van het clubgebouw en 
het kleedkamertekort worden niet veroorzaakt door de herstmcturering als 
gevolg van de komst van de selectie van FC Groningen. 
Er is wel een relatie tussen de Accommodatienota (nov. 2013) en het 
clubgebouw van GHBS. In de Accommodatienota wordt aangegeven dat op 
het punt van de gebmikssituaties voor clubgebouwen er nader onderzoek 
plaats vindt. Voor de zomervakantie wordt hier met een voorstel op temg 
gekomen. Aangezien dit onderdeel ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 
sportverenigingen met een clubgebouw, zal het voorstel ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de raad. Dit is tevens een verzoek van de fractie van 
de PvdA. Om GHBS tegemoet te komen zal bij hen een pilot worden gestart, 
zodra er zicht op is wat het beleid ten aanzien van clubgebouwen wordt. 
Voor het kleedkamer tekort van GHBS is er nog geen oplossing. Bij de 
aanleg van het vierde veld, was er geen geld voor kleedkamers. Hier is 
destijds met GHBS overleg over geweest. GHBS heeft toen gekozen voor de 
aanleg van het vierde veld, wetende dat er geen extra kleedkamers bij zouden 
komen. 
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Sporthal Europapark 

Wanneer is er duidelijkheid over het door gaan van Sporthal Europapark? 
De fractie van D66 vraagt over de intentieovereenkomst tussen het 
Noorderpoort en de gemeente, warmeer deze intentie zou kunnen omslaan in 
een 'we gaan hier niet mee door'. 
Beide partijen hebben groot belang bij de realisatie van een sportcentrum. We 
gaan er dan ook vanuit dat het door gaat. 
100%) zekerheid is nooit te geven, dat is pas het geval als Noorderpoort en 
gemeente gaan aanbesteden en dat is volgens de planning medio 2014. 

Worden de sport- en spelhal duurzaam gebouwd? 
Op deze vraag van de fractie van de Partij voor de Dieren is het antwoord dat 
het college duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, evenals het 
Noorderpoort. Dit zal ook gaan gelden bij de bouw van de sporthal en de 
spelhal. De gemeente hanteert op dit moment de Gemeentelijke Praktijk 
Richtlijn voor duurzaamheid (GPR) en het Noorderpoort de Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). 
Verder zal worden aangehaakt op de Warmte Koude Opslag (WKO) van het 
Europapark. 

Waarom wordt een deel van de exploitatie gefinancierd uit een 
tariefsverhoging en kunnen verenigingen de verhoging dragen? 
Het college acht een algemene tariefsverhoging van 0,7% reeel, omdat het 
hier om uitbreiding van het areaal gaat die vrijwel alle verenigingen ten goede 
komt. Niet alleen de zaalsportverenigingen, maar ook de veldsporten die in de 
winterperiode vrijwel allemaal gebmik maken van de sporthallen. Nu moeten 
we regelmatig 'nee' zeggen tegen bijvoorbeeld een zaalvoetbaltoemooi, 
omdat alles vol zit. Dat zal in de toekomst veel minder vaak voorkomen. 
Op verzoek van de fractie van de PvdA zullen we de tarifering betrekken bij 
de bespreking van het subsidiestelsel. 
De tariefverhoging is zo klein dat die door alle verenigingen kan worden 
opgevangen. Bij een tarief op jaarbasis van 30.000 euro, is de netto verhoging 
(na verrekening subsidie) 100 euro (vraag van de SP fractie). 

Spelhal De Wijert 

Is de wijk voldoende betrokken bij de spelhal ontwikkeling? 
De fractie van D66 wil weten of het communicatie- en participatietraject in de 
Wijert goed is verlopen. 
Bij de voorbereiding van de bouw van het MFA, inclusief de spelhal, is een 
klankbordgroep opgericht. Hierin zijn de school, de kinderopvang, de 
bibliotheek en de sport vertegenwoordigd. Aanvankelljk zat ook een 
vertegenwoordiger van 'De Wijert Welzijn' in de klankbordgroep. Deze 
vertegenwoordiger heeft zich om persoonlijke redenen temggetrokken. 
Vervolgens ontstond het initiatief van mevrouw Roggen uit De Wijert samen 
met korfbalvereniging Nic, om de sporthal voor de wijk te behouden. Zodra 
mevrouw Roggen zich had gemeld, is zij samen met de voorzitter van Nic. 
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uitgenodigd voor een gesprek. Inmiddels maakt mevrouw Roggen deel uit 
van de klankbordgroep. 
De gemeente heeft verder het regulier overleg met De Wijert Welzijn gevoerd 
waar de ontwikkelingen rondom de sportaccommodaties in Groningen Zuid 
onderwerp van gesprek zijn geweest. 

Zijn er door de gemeente toezeggingen gedaan over de bouw van een 
sporthal in de Wijert? 
In de raadscommissie van 5 februari j l . stelde de fractie van de Stadspartij een 
aantal keren dat er een toezegging zou zijn gedaan aan de wijk De Wijert om 
in de wijk een nieuwe sporthal te bouwen. Dit is niet het geval. De nota 
'Sport op Orde' (2008) vermeldt hierover dat geld is gereserveerd voor 'de 
voorbereiding nieuwbouw sporthal Zuid'. Met andere woorden: er is geld 
voor een nieuwe sporthal in het Zuiden van de stad. Samen met 
woningbouwcorporatie 'Nijestee' heeft de gemeente gemime tijd gewerkt aan 
het project 'Liquid city'. De woningbouwcorporatie heeft zich echter op een 
bepaald moment temggetrokken uit het project. In dit project zou de sporthal 
op de huidige plek terugkomen. Daardoor kan de verwachting zijn gewekt dat 
er een sporthal in de wijk zou komen in plaats van een spelhal. 
Er wordt een sporthal gebouwd die voor een groot deel biedt wat de huidige 
sporthal ook al biedt. Door de wijk kan dit gezien worden als een (lichte) 
temgval. De bouw van een spelhal in De Wijert en een sporthal op het 
Europapark betekent voor de sport in de hele stad een grote voomitgang. 

In hoeverre ontstaat er overdag meer ruimte voor anderen dan het 
onderwijs? 
Overdag is Sporthal De Wijert, en in de toekomst de spelhal, in principe 
toegewezen aan het onderwijs. Op momenten dat het onderwijs geen gebmik 
maakt van de sportaccommodatie komen anderen daarvoor in aanmerking. 
Dat is op dit moment op de maandagmiddag en een uur op de 
donderdagochtend. De verwachting is dat door het vertrek van het Gomams 
College en het Menso Althing College er overdag meer mimte ontstaat. 
Basisschool Tamarisk neemt deze plaats in, maar zal minder uren af gaan 
nemen. Bovendien is de basisschool eerder vrij dan het voortgezet onderwijs. 
Bslim activiteiten kunnen voortaan vlak na schooltijd worden aangeboden, 
wat nu niet het geval is. Het effect voor de huidige gebmiker overdag is dat er 
voldoende mimte blijft bestaan. Een volledig overzicht voor het toekomstig 
gebmik is op dit moment nog niet te geven. De spelhal staat er immers nog 
niet. 

Kan Badmintonvereniging 'De Slagvink' (50+) blijven spelen in de spelhal? 
Een aantal partijen vroeg of 'De Slagvink' zou moeten verhuizen naar een 
sporthal, omdat de vereniging in een brief zegt dat een spelhal voor hen niet 
geschikt zou zijn. Zij zeggen niet uit de voeten te kunnen met drie velden en 
minimaal zes velden nodig te hebben en voor toernooien zeven. 
Dat is echter alleen het geval als er zes of zeven wedstrijden tegelijk moeten 
worden gespeeld, maar dat is bij badminton niet het geval. In de spelhal 
kunnen drie wedstrijden tegelijk worden gespeeld. Dat betekent dat in twee 
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series van drie kan worden gespeeld. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot iets 
hogere huurkosten, omdat langer moet worden gehuurd. De huur van een 
spelhal is daarentegen weer lager dan een sporthal. 

Hoe is het te rijmen is dat er overdag meer ruimte ontstaat, terwijl er toch 
een aantal sporten moeten verhuizen naar een sporthal? 
De spelhal is voor voetbal, hockey en de oudere korfballers te klein om 
wedstrijden te spelen. Zij zullen moeten verhuizen naar Sporthal Europapark, 
'De Oude ALO', of Sporthal De Brug. Het badminton kan gebmik blijven 
maken van de spelhal. Sporten als basketbal, voUeybal maken nu geen 
gebruik van de sporthal, maar kurmen juist weer goed terecht in de spelhal. 
Het gaat hier om sportverenigingen die 's avonds trainen en in het weekend 
hun wedstrijden spelen. Aangezien sporthallen een stedelijke functie hebben, 
kan verenigingen op deze manier een accommodatie worden toegewezen. 

Kan er een kantine komen in het MFA? 
De fractie van D66 vraagt of het voor een ondememer mogelijk is een kantine 
naast de spelhal te realiseren. De raad heeft het evaluatierapport 
vensterscholen in 2012 vastgesteld. Hierin staat dat de school de leidende en 
drijvende kracht dient te zijn binnen een MFA en dat alle voorzieningen die 
verder onderdeel uitmaken van de MFA onderwijsondersteunend moeten zijn. 
Een commerciele horecavoorziening past daar niet in, want horeca is niet 
onderwij sondersteunend. Overigens is er een wijkvoorziening met een 
horecafunctie op korte afstand van de MFA. 
Een bibliotheek maakt onderdeel uit van het MFA en onderzocht kan worden 
of een "coffeecomer" mogelijk is. 

Wat is een redelijke afstand is tot de sportaccommodatie? 
De afstand van de huidige Sporthal De Wijert tot de twee hallen in Corpus 
den Hoom is 1200 meter en tot Sporthal Europapark 1500 meter. 
Als dat wordt vertaald naar reistijd is dat zes minuten op de fiets en een 
kwartier tot twintig minuten lopen. Dit is alleen het geval indien je vlak naast 
Sporthal De Wijert woont. Hoe verder je van Sporthal De Wijert woont, hoe 
dichter je bij Sporthal Europapark, of de sporthallen in Corpus den Hoom 
woont. 
Woont men binnen een straal van 750 meter van Sporthal De Wijert, dan 
neemt de extra reistijd om bij een volwaardige sporthal te komen dus toe. 
Voor de fiets ligt de toename tussen de een minuut en zes minuten. De 
maximale toename als wordt gelopen is 20 minuten. 
Als je er vanuit gaat dat Sporthal De Wijert een functie voor de omliggende 
wijken heeft, dan moet je ook concluderen dat op dit moment verreweg de 
meeste bewoners verder dan 750 meter van Sporthal De Wijert wonen. 
Overigens blijkt dat de huidige sportactiviteiten die een relatie met de wijk 
hebben (badminton en Bslim), in de nieuwe spelhal goed terecht kunnen (zie 
brief aan de raad van 4 febmari, OS14.4166183). 
Voor het onderwijs wordt in de stad de afstand van een kilometer 
aangehouden tussen de school en het gymnastieklokaal. De landelijke 
richtlijn is maximaal twee kilometer. 
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I I I . Gomarus College 

Los van de Sportcarrousel lopen er al enige jaren gesprekken tussen het 
Gomams College en de gemeente over de bouw van extra gymlokalen. Zo is 
er vanuit onderwijshuisvesting al acht jaar een bedrag beschikbaar ter 
vervanging van een gesloopt gymlokaal. Het Gomams College heeft dit 
bedrag van 800.000 euro tot nu toe niet gebruikt. 
Op basis van leerlingenaantallen is in 2012 een bedrag van een miljoen euro 
extra beschikbaar gesteld voor een tweede gymlokaal. Dit bedrag valt hoger 
uit dan 800.000 euro, omdat door de duurzaamheidseisen de nieuwe 
normvergoedingen voor nieuwbouw zijn verhoogd. Bovendien is het bedrag 
inclusief inventaris, omdat het om nieuwbouw gaat. Als een 
gymnastieklokaal wordt vervangen wordt de inventaris niet vergoed. 
Ten tijde van het beschikbaar stellen van een miljoen euro in 2012, gaf de 
toenmalige directie van het Gomarus College aan dat zij het derde 
gymnastiekdeel zou financieren, zodat een schoolsporthal zou ontstaan. 

Twee maanden geleden vroeg de raad in een motie, of het college 350.000 
euro beschikbaar wilde stellen uit de MIP/MOP en te onderzoek of met dat 
bedrag de schoolsporthal zou kunnen worden opgewaardeerd tot een 
eenvoudige sporthal met extra uitloop en beperkte tribunecapaciteit. Op die 
manier zou er door verenigingen (vooral Nic. korfbal) wedstrijden kunnen 
worden gespeeld. 
Wij hebben vervolgens uitvoering gegeven aan de motie, door in gesprek te 
gaan met het Gomams College. Wij hebben hen de motie voorgelegd en 
gevraagd of die uitvoerbaar was. 

In reactie daarop gaf de huidige directie van het Gomams College op 27 
november 2013 aan dat zij een schoolsporthal toch niet nodig achtten en af te 
zien van de financiering van het derde deel van de hal. Daarmee viel de basis 
onder de motie weg. 
Het Gomams College gaf verder aan dat de bouw van een eenvoudige 
sporthal alleen mogelijk was indien de gemeente de meerkosten voor haar 
rekening zou nemen. 

Een aantal partijen heeft gevraagd om te onderzoeken wat er in de 
samenwerking met het Gomams College wel mogelijk is. Daarop zijn we het 
gesprek met Gomams College weer aangegaan op 3 febmari 2014. 

Op 5 febmari, de dag van de bespreking van de "Sportcarrousel" in de 
raadscommissie, heeft het Gomams College de wethouder Sport een mail 
gestuurd met een mogelijke oplossingsrichting. 
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Het Gomams College vraagt om een: 
• ophoging van de toegezegde 800.000 euro tot een miljoen euro door 

indexering, 
• een extra bijdrage van gemeente van de 350.000 euro zoals genoemd 

in een motie van de raad. 

Zoals toegezegd in de raadscommissie we na de raadscommissie van begin 
deze maand op 10 febmari wederom in gesprek gegaan met het Gomams 
College. We stelden vervolgens het volgende vast: 

• De verhoging van 800.000 euro met indexering naar mogelijkerwijs 
950.000 euro zit momenteel niet in de financieringssystematiek van de 
gemeente. 

• Er is vanaf 2012 1 miljoen euro beschikbaar vanuit de 
onderwij sbegroting. 

• Een nadere analyse van de leerlingaantallen en de beschikbare 
gymaccommodatie van het Gomams College toont aan dat het 
Gomams College, ook bij een stijgend aantal leerlingen in de 
komende jaren, geen aanspraak kan maken op aanvullende 
gymaccommodatie. Daarmee vervalt de mogelijkheid om de 
aanvullende gymaccommodatie te financieren uit het IHP. 

• De raad vroeg om een bijdrage van de gemeente van 350.000 euro uit 
de MIP/MOP om een grotere sportaccommodatie bij het Gomarus 
College te realiseren. Tijdens behandeling van de MIP/MOP in 
december is duidelijk gemaakt dat er in de begroting voor de sport 
geen middelen over zijn voor een dergelijke investering. 

• Het Gomams College is bereid maximaal 100.000 euro bij te dragen. 
• Het Gomarus College is bereid de grond te leveren en wil de kosten 

betalen voor verplaatsing van de ingang. Dit is noodzakelijk als er een 
sporthal gebouwd zou worden. 

Alle bedragen bij elkaar opgeteld zou er volgens de berekening van 
het Gomarus College dan 2.400.000 euro ter beschikking zijn. 

De standaardvergoeding van de gemeente voor de bouw van drie gymlokalen 
is circa 2.800.000 euro. De bouw van drie gymlokalen in een keer kan 
goedkoper uitvallen. Het Gomams College denkt de bouw van drie 
aaneengesloten gymlokalen voor 2.400.000 euro te kunnen realiseren. Zij zijn 
opdrachtgever en bouwen voor eigen rekening en risico. Er wordt dan toch 
een schoolsporthal gerealiseerd. 
Hierbij gaat het Gomams College er dan wel vanuit dat de Gemeente een 
extra bedrag van 500.000 euro ter beschikking stelt, te weten 150.000 voor 
indexering en 350.000 euro op basis van de motie van de gemeenteraad. 
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IV Conclusies 

Ons college is van mening dat de voorstellen die worden gedaan in het 
raadvoorstel 'Herinrichting Corpus den Hoom' en het raadvoorstel 'Sporthal 
Europapark', een uitgelezen kans zijn om de knelpunten voor 
sportverenigingen voor nu en in de toekomst op te lossen. Ondanks de 
moeilijke financiele positie waarin de gemeente verkeerd kurmen we, dankzij 
de samenwerking met het Noorderpoortcollege en FC Groningen, gehoor 
geven aan de roep die er al jaren is vanuit sportend Groningen. 

Los van de raadsvoorstellen ligt er de vraag of de gemeente extra moet gaan 
investeren in een sportaccommodatie in De Wijert, op het terrein van het 
Gomams College. 

De conclusie luidt als volgt: 
• Vanuit de behoefte aan sportaccommodaties is er geen noodzaak voor 

een schoolsporthal. Met de voorliggende raadsvoorstellen wordt 
voldaan aan de behoefte zoals in het rapport van Mulier is 
aangegeven. 

• Op basis van de onderwij shuisvestingsnormen heeft het Gomams-
college met de vijf gymlokalen op haar terrein (drie al bestaande 
lokalen en de twee nieuw te bouw gymlokalen) ruim voldoende 
gymlokalen. Een derde nieuw te bouwen gymlokaal is niet nodig. 

• Vanuit het Gomams-coUege is er beperkte cofinanciering. 
• Vanuit de gemeente is er op dit moment geen dekkingsgrond voor de 

benodigde extra 500.000 euro. In de begroting van de sport noch in de 
onderwij shuisvesting zijn middelen te vinden zijn van deze omvang. 

Op basis hiervan komt ons college tot de conclusie dat een extra 
schoolsporthal niet nodig is. We stellen echter ook vast dat er een grote 
betrokkenheid is van bewoners uit De Wijert met de sporthal. Zij hebben de 
wens dat er een grote hal in De Wijert terugkomt. 
Gezien dit feit wil het college samen met het Gomams College de 
mogelijkheid verder onderzoeken voor de bouw van een hal ter grootte van 
een schoolsporthal. Er staan echter nog een aantal essentiele vragen open die 
nader onderzoek vergen, zoals: 

• In overleg met de betrokken (Gomams College, de sportverenigingen 
en de wijk) nagaan wie welke bijdrage kan leveren aan de benodigde 
extra 500.000 euro. 

• Wat is de hoogte van de exploitatiekosten voor het derde deel van de 
hal, in de avonduren en het weekend? Wie neemt dit voor zijn 
rekening? 

• Welk effect heeft de schoolsporthal van het Gomarus College op de 
exploitatie van Sporthal Europapark en de andere sporthallen in de 
stad? 

• Hoe verhoudt het onderzoek naar de mogelijkheid voor de bouw van 
een schoolsporthal zich tot het tempo waarin het Gomams College de 
bouw wil realiseren? 
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• Voldoen de plannen voor de schoolsporthal aan de wensen van de 
bewoners? 

• Voldoet een simpele sporthal aan de eisen van de gemeente? Er 
kunnen immers nog steeds geen wedstrijden worden gespeeld. 

• Is de sportaccommodatie bij het Gomams College, zeven dagen in de 
week te gebmiken? 

• Zijn er mogelijkheden om in de nieuwe schoolsporthal van het 
Gomams College of in de spelhal De Wijert kleine beperkte 
tribunecapaciteit en een "coffeecomer" toe te voegen. 

Dit zijn vragen waar nu niet onmiddellijk een antwoord op is. Ons college wil 
dit echter wel serieus onderzoeken. Dit staat overigens de vaststelling van de 
sportcarrousel (Sportpark Corpus den Hoom, Sporthal Europapark, Spelhal 
De Wijert) in uw raadsvergadering van deze maand niet in de weg. Er zal per 
direct worden gestart met aanvullend onderzoek om de eerder beschreven 
vragen te beantwoorden. Uiteraard wordt hierover uw raad zo spoedig 
mogelijk geinformeerd. 

Vandaag is er een brief van het Gomams College binnen gekomen waarin zij 
onder meer voorstellen nog eens 100.000 euro extra bij te dragen. De bijdrage 
van de gemeente wordt hierdoor lager tot een bedrag van 400.000 euro, maar 
ook voor dit bedrag is nog steeds geen dekking in de gemeentelijke begroting. 

Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben gemformeerd. 

Metvriendelijke groet, 
leester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


