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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit
I. een bedrag
-- als bijdrage aan de provincie Groningen in verband met het
realiseren van roeivriendelijke damwanden door de provincie Groningen in een deel van het NoordWillemskanaal;
II. dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 'Cofinanciering-investeringsfonds';
III. de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In uw raad is sinds 2017 over de roeisport gesproken. De roeiclubs geven al langere tijd aan hinder te
ondervinden van golfslag ten gevolge van stalen damwanden in het Noord-Willemskanaal. De raad heeft
in maart 2017 een motie unaniem aangenomen "Provincie en Stad samen voor de roeiers' waarin wordt
gevraagd om met de provincie mee te denken over oplossingen. Na proefopstellingen en meerdere
overleggen tussen provincie, roeiclubs en gemeenten is als oplossing gekozen voor aanpassing van een
deel van de damwanden in het Noord-Willemskanaal. Uw raad is bij collegebrief van 7 november 2018
over dit voornemen geïnformeerd.

B&W-besluit d.d.: 21-05-2019

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Het faciliteren van verenigingen is één van de vijf uitvoeringsstrategieën van het Meerjarenprogramma
Sport en Bewegen. Sportverenigingen zijn de belangrijkste aanbieders van georganiseerde sport. In
Groningen zijn drie roeiverenigingen: Gyas, de Hunze en Aegir.
Al langere tijd liepen er gesprekken tussen de provincie, gemeente en de roeiclubs om te kijken naar
oplossingen voor het verminderen van golfslag in het Noord-Willemskanaal.
Op 8 maart 2017 is in de commissie O&W over de roeisport gesproken. Vervolgens heeft de raad in een
motie opgeroepen om met de provincie mee te denken en te werken aan roeivriendelijke maatregelen. De
provincie heeft samen met de roeiverenigingen proeven gedaan om de golfslag te verminderen. Deze
proeven hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom zijn provincie, gemeente en
roeiverenigingen tot een andere oplossing gekomen, die bestaat uit de aanpassing van een gedeelte van de
kade van het Noord-Willemskanaal om de golfslag te verminderen.
In de overleggen met provincie en roeiverenigingen is aangegeven dat we als betrokken partijen kijken hoe
we de financiering van de aanpassing van de damwanden mogelijk kunnen maken.
In de collegebrief van 7 november 2018 hebben we aangegeven dat we een bedrag van 100.000 euro
van de Begroting 2019 wordt dit raadsvoorstel echter pas na de zomer geagendeerd. Vanwege het feit dat
de gesprekken over dit onderwerp gedurende een lange periode zijn gevoerd en al in het najaar van 2018
zijn afgerond, willen we bij voorkeur niet tot na de zomer wachten met de besluitvorming. De
roeiverenigingen zijn erg gebaat bij de genoemde investering en we willen daarom graag spoedig overgaan
tot uitvoering. Om die reden leggen we dit voorstel separaat aan uw raad voor. Ook de provincie heeft
aangegeven graag al voor de zomer een start te willen maken met de voorbereidende werkzaamheden.
De oplossing wordt gefinancierd door de betrokken partijen. In de collegebrief van 7 november 2018
hebben we aangegeven dat we ervan uitgaan dat de unaniem aangenomen
voo
(29 maart 2017) hiermee is afgehandeld.
Kader
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Argumenten en afwegingen

De roeiverenigingen geven al langere tijd aan hinder te ondervinden van golfslag ten gevolge van stalen
damwanden in het Noord-Willemskanaal. uw raad heeft in maart 2017 een motie aangenomen "Provincie
en Stad samen voor de roeiers' waarin wordt gevraagd om met de provincie mee te denken over
oplossingen. Na proefopstellingen en meerdere overleggen tussen provincie, roeiverenigingen en
gemeenten is als oplossing gekozen voor aanpassing van een deel van de damwanden in het Noord- gereservereerd als incidentele
bijdrage. Bij collegebrief van 7 november 2018 bent u over dit voornemen geïnformeerd.
Door bij te dragen aan de roeivriendelijke damwanden faciliteren we de roeisport in Groningen. Zowel de
Provincie Groningen, de Gemeente Groningen als de roeiverenigingen kunnen door deze investering het
trainingswater voor de roeisport op het Noord-Willemskanaal verbeteren. Co-financiering past bij de
uitgangspunten die wij hanteren bij sportinvesteringen.
Groningen is als studentenstad, met meer dan 50.000 studenten in het Hoger en Wetenschappelijk
onderwijs, bij uitstek een plek om al deze studenten de mogelijkheid te bieden om in aanraking te komen
met sport en bewegen en in het bijzonder roeien. Het faciliteren van verenigingen is één van de vijf
uitvoeringsstrategieën van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. In Groningen zijn er drie
roeiverenigingen: Gyas, de Hunze en Aegir. Deze verenigingen hebben binnen het sportlandschap een
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bijzondere positie, gezien het feit dat ze geen gebruik maken van een vaste sportaccommodatie. De
verenigingen maken gebruik van het openbaar water en verdienen, net als alle andere
sportaccommodaties, dat deze voldoen om de sport zo goed mogelijk te beoefenen. Daarnaast richten we
ons als gemeente Groningen binnen het topsportbeleid op talentontwikkeling en ondersteunen we zeven
aar
water. Door mee te investeren in de vermindering van golfslag door de aanpassing van de
oeverbescherming in het Noord Willemskanaal, maken we het mede mogelijk om de levende roeisport in
Groningen te handhaven en wellicht uit te bouwen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De roeiverenigingen zijn betrokken geweest bij het zoeken naar een oplossing om de golfslag te
verminderen in samenwerking met provincie en gemeente. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat
voor de financiering van de investering en de toekomstige beheers- en onderhoudslasten ook in
gezamenlijkheid gekeken zou worden naar de mogelijkheden van de roeiverenigingen. Naast de
iverenigingen
gezamenlijk ook de initiële beheers- en onderhoudslasten. De roeiverenigingen dragen gedurende 25 jaar
beheer. De jaarlijkse indexatie van deze lasten wordt gedragen door de provincie. De rol van de gemeente
beperkt zich tot het innen van de jaarlijkse bijdrage van de verenigingen en de gemeente betaalt vervolgens
de bijdrage aan de provincie voor eenzelfde bedrag. Zodoende is vorm gegeven aan de bestuurlijke
afspraken die zijn gemaakt rondom dit project.
De Sportkoepel is geïnformeerd, zowel over de oplossing om de golfslag te verminderen en de
voorgestelde co-financiering door de gemeente aan de investering van de Provincie als over de keuze om
dit separaat als voorstel aan uw raad voor te leggen. Bij de voorstellen sportinvesteringen die in het najaar
staan gepland, wordt de Sportkoepel uitgebreid betrokken.

Financiële consequenties
Begrotingswijziging 2019
Bijdrage co-financieringsfonds roeivriendelijke damwanden
Betrokken directie(s)
Naam voorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

Sport050; DMO
Bijdrage co-financieringsfonds roeivriendelijke damwanden
<titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing)
I
Exploitatie

Financiële begrotingswijziging

Deelprogramma
05.1 Sportieve infrastructuur
05.1 Sportieve infrastructuur

Programma
05. Sport en bewegen
05. Sport en bewegen

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Directie
Maatschappelijke Ontwikkeling
Sport050

I/S
I
I

Bedragen x 1.000 euro
Saldo
voor res.
Saldo na
Lasten
Baten
mut.
Toev.res. Onttr. res. res. mut.
100
-100
-100
0
100
100
100

0

-100

0

100

0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging
De gemeente Groningen levert een bijdrage van € 100.000,-- aan de investering van roeivriendelijke damwanden door de provincie Groningen in
een deel van het Noord-Willemskanaal. De incidentele kosten van deze bijdrage worden gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingreserve
"Vrijval kapitaallasten sportaccommodaties". Bij collegebrief van 7 november 2018 bent u over dit voornemen geïnformeerd.

Overige consequenties
Niet van toepassing.
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Vervolg

Na besluitvorming door uw raad worden de Provincie, roeiverenigingen en de Sportkoepel geïnformeerd.
Lange Termijn Agenda
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester,

de secretaris,

Peter den Oudsten

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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