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Groningen, 13-03-2020. 
 
 
Betreft:  Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties gemeente Groningen. 
 
 
Geacht College en Raadsleden van de gemeente Groningen, 
 
In het kader van onze taak als gevraagd en ongevraagd adviseur van de gemeente Groningen hebben 
wij meegedacht en meegepraat over de totstandkoming van het capaciteitsonderzoek dat op uw ver-
zoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Drijver en Partners uit Alblasserdam. 
 
Wij hebben als Sportkoepel dat proces als zeer plezierig ervaren, zeker in relatie tot vorige onder-
zoeken op dit gebied en wensen dan ook onze waardering uit te spreken over de manier waarop dit 
rapport uiteindelijk met medewerking van de klankbordgroep tot stand is gekomen, waarvan akte! 
 
Als gevraagd en ongevraagd adviseur verschaffen wij  u onze zienswijze en aanbevelingen op de in-
houd en op de uitvoering van maatregelen voortvloeiende uit het rapport. 
Wij zullen in onze zienswijze de volgorde van het rapport aanhouden in verband met de leesbaarheid 
van onze zienswijze en aanbevelingen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat deze zienswijze en aanbevelingen niet altijd in de pas lopen met het rap-
port. 
 
Hoofdstuk 3, pagina 7, laatste alinea, 2e bullit: 
 
De Sportkoepel is van mening ten aanzien van trainingen dat het maatschappelijk onverantwoord is 
om na 22.30 uur nog trainingen te laten voortduren, rekening houdende met een derde helft, de ge-
zinssituatie, het arbeidsproces, en de overbelasting van vrijwilligers die het proces moeten facilite-
ren.  



 
De Sportkoepel is van mening dat de beslissing over aanvangstijden en speeldagen van wedstrijden 
beslissingen zijn die uitsluitend thuishoren bij de diverse sportbonden, ingegeven door hun regle-
menten en de beschikbaarheid van tegenstanders. Het is niet aan de gemeente om daarin een lei-
dinggevende of bepalende rol te vervullen, slechts een rol als overlegpartner dient te worden ingeno-
men in dit geval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4.2 Demografische prognose: 
 
De Sportkoepel is van mening dat de conclusies en aanbevelingen in het rapport te veel en te eenzij-
dig zijn gebouwd op basis van die prognoses; er is naar de mening van de Sportkoepel  
onvoldoende rekening gehouden met de verenigingssamenstellingen en de herkomst van de sporters 
binnen de verenigingen. 
 
Zo maakt het uit of het alleen een seniorenvereniging, alleen een juniorenvereniging of een ge-
mengde vereniging betreft. Verder heeft de herkomst van leden uit een groter verzorgingsgebied 
dan de omliggende postcodes invloed op de groeicurves van verenigingen. 
 
Hoofdstuk 4.3. Leerlingenprognose: 
 
Alhoewel het getalsmatig geen enkele invloed heeft in de betreffende rapportages, lijkt het de Sport-
koepel raadzaam om nog even te kijken naar de veronderstelde krimp in Ten Boer , nu zij constateert 
dat er nog een complete gezinswoonwijk in aanbouw is en scholen herbouw realiseren  in een nieuw 
en groter schoolgebouw. 
 
Hoofdstuk 5.4.1. Zwembaden eerste alinea, laatste deel van de regel: 
 
Het is naar de mening van de Sportkoepel noodzakelijk om de disciplines die van verschillende bad-
water temperaturen gebruik maken, te groeperen in dezelfde accommodatie, enerzijds om voor alle 
disciplines de overlast zo veel mogelijk te beperken, maar anderzijds ook uit energieoogpunt: het 
steeds weer opwarmen van badwater kost veel energie en dus geld en past niet bij de klimaat- uit-
gangspunten van de gemeente. 
 
Hoofdstuk 5.5. Onvervulde behoefte, laatste alinea, 4e regel: 
 
De Sportkoepel ervaart het als schokkend dat het 25 meter wedstrijdbad in Sportcentrum Kardinge 
slecht 24 meter en 99 centimeter lang is waardoor in dat bad het houden van wedstrijden NIET mo-
gelijk is. 
 
Overigens ervaart zij ook uit commentaren van gebruikers met betrekking tot de nieuw gebouwde 
Europahal dat daar ook omissies zitten in de maatvoering van de hal waardoor bepaalde sporten er 
niet of niet optimaal gebruik van kunnen maken. De Sportkoepel verwijst onder andere naar de be-
vindingen in 6.4.1 eerste bullit van het rapport. 



 
Het verdient derhalve aanbeveling om ruimschoots voor de bouw, in de oriëntatiefase met toekom-
stige gebruikers en sportbonden om tafel te gaan teneinde dit soort problemen voor de toekomst te 
voorkomen. 
 
Hoofdstuk 5.8.1 Behoefte 2025,2030 en 2035: 
 
Toevoegen aan de vierde aandacht bullit “ De Sportkoepel constateert momenteel een groei van 
zwemmers in de categorie (jong) volwassenen. De groei valt niet (alleen) demografisch te verklaren. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5.8.3 Aanbevelingen, laatste alinea: 
 
De aanbeveling als gedaan om te zetten in de aanleg van een 50 meter wedstrijdbad met acht banen 
in het nieuw te bouwen Sportcentrum Kardinge zodanig dat nationale en internationale wedstrijden 
tot de mogelijkheden behoren. 
 
Hoofdstuk 6.5.2 Binnensportaccommodaties mogelijke maatregelen: 
 
Het op korte termijn oprichten van in ieder gevel een nieuwe sporthal in de gemeente Groningen, 
mogelijkerwijs in relatie tot de nieuw op te richten woonwijken in de gemeente, rekening  
houdende met alle knelpunten op het gebied van maatvoering als beschreven in hoofdstuk 6. Moge-
lijk kan hierbij gebruik worden gemaakt van (een deel) van de door de overheid beschikbare gelden 
voor het welzijn in het aardbevingsgebied. 
 
Het oprichten of aanschaffen van een blaashal om de piekmomenten in het najaar en de winterperi-
ode op te vangen die vooral worden veroorzaakt door hockey en korfbal, die dan (tijdelijk) binnen 
sporten. Mogelijk kan ook hierbij gebruik worden gemaakt van (een deel) van de door de overheid 
beschikbare gelden voor het welzijn in het aardbevingsgebied. 
 
Het uit kostenoverwegingen saneren van afgeschreven en verouderde gymzalen op een zodanige 
manier dat de spreiding daarvan belangrijk zal zijn zodat op wijk en buurtniveau geen tekort ont-
staat. 
 
Hoofdstuk 6.6.3 Binnensportaccommodaties toekomstige situatie: 
 
De Sportkoepel verwijst naar haar aanbevelingen onder 6.5.2. 
 
Hoofdstuk 7.7.3 IJsbanen aanbevelingen: 
 
De aanbeveling als gedaan om te zetten in de aanleg van een extra 30 x 60 meter ijsvloer in het 
nieuw te bouwen Sportcentrum Kardinge. 
 
Daarnaast in het nieuw te bouwen Sportcentrum Kardinge zowel bij de 400 meter baan, als ook bij 
de ijsvloeren, voldoende tribunecapaciteit te ontwikkelen om grote nationale en mogelijk internatio-
nale wedstrijden te huisvesten, en rekening te houden met de op te richten horecafaciliteiten daar 
om toe. 



 
Hoofdstuk 8 Buitensportaccommodaties: 
 
De Sportkoepel hecht er aan om per sportpark in kaart te zien gebracht hoe het er uit ziet met be-
trekking tot de veldbelasting van de velden die worden gebruikt voor de trainingen, schoolgebruik en 
overig gebruik.  Dit is enerzijds noodzakelijk om snel inzicht te geven op welke sportvelden en sport-
parken maatregelen nodig zijn, anderzijds om te kunnen volgen hoe dit zich verhoudt tot de ver-
lengde afschrijvingstermijnen van de sportvelden, omdat er mogelijk versnelde vervangingsinveste-
ringen plaats zouden moet vinden. 
 
 
 
 
 
 
De Sportkoepel is van mening dat het hier niet gaat om een financiële discussie zoals eerder werd 
geopperd, maar om een capaciteitsdiscussie die onlosmakelijk verbonden is met de capaciteitscijfers 
die wel worden gepresenteerd. 
 
De Sportkoepel is van mening dat bij de behoeftebepaling niet uitsluitend kan en mag worden geke-
ken naar demografische ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor de binnen- als ook de buitensportvere-
nigingen, maar dat ook nadrukkelijk moet worden gekeken naar de herkomst (per vereniging) van de 
leden. Die herkomst hoeft namelijk in het geheel niet te worden bepaald door demografische invloe-
den, die daardoor van veel minder belang zouden kunnen worden voor de behoefteprognoses. 
 
De Sportkoepel heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen van nieuwe wijken, maar mist op dit 
moment de visie hoe de sportvoorziening in die nieuwe wijken zou kunnen worden ingericht, aan 
welke sportvoorzieningen er dan wordt gedachten hoe capaciteitsproblemen bij verenigingen of 
sportparken in de directe omgeving van die nieuwe wijken zouden kunnen worden geclusterd met 
die nieuwe wijken. 
 
De Sportkoepel constateert dat er demografisch wordt gekeken naar de ontwikkelingen van vereni-
gingen op basis van leeftijd, maar constateert niet dat er ook is gekeken naar de inhoud van de ver-
enigingen die het betreft: er zijn seniorenverenigingen, juniorenverenigingen en gemengde vereni-
gingen waarvoor dus andere getallen als geboortecijfers gelden. 
 
De Sportkoepel constateert dat er onvoldoende wordt ingegaan op de uitleg en de positie van de 
richtlijnen van de KNVB, waardoor de door D&P gehanteerde norm overheerst. De richtlijn van de 
KNVB gaat uit van het altijd toetsen aan de praktijk en het niet blindelings uit gaan van normen en 
richtlijnen omdat praktijksituaties zelden hetzelfde zijn. 
 
De Sportkoepel heeft in eerdere instantie al aangegeven dat, gelet op de reglementen van sportbon-
den, gelet op de wensen van de sporters en kaderleden, gelet op beschikbare tegenstanders, niet 
kan worden uitgegaan van de aannames en aanbevelingen in het rapport om langer door te gaan 
met de planning van wedstrijden of het verschuiven van wedstrijddagen, en het uitbreiden van trai-
ningen naar latere tijdstippen. De Sportkoepel acht dat maatschappelijk onverantwoord. 
 
Bij de afwegingen tot het doen van investeringen in kunstgras is de leidraad in de gemeente Gronin-
gen dat dit moet voortvloeien uit een capaciteitsprobleem.  Op die manier wordt de voordracht be-
paald voor het doen van investeringen aan de gemeenteraad, derhalve zal de Sportkoepel hierna per 
sportpark haar zienswijze en aanbevelingen doen. 
 



Hoofdstuk 8.4.1 Sportpark West End: 
 
Gelet op de maximaal beschikbare trainingscapaciteit van 2.689 uur ten opzichte van de behoefte 
van 3.559 uur, is er een tekort aan capaciteit van 870 uur. De Sportkoepel adviseert om op korte ter-
mijn over te gaan tot het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld, waarbij bij de 
bepaling van het betreffende veld moet worden bekeken of de omliggende infrastructuur (verlich-
ting, omheining, dug-outs en ballenvangers) al aanwezig is. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 8.4.2 Sportpark Coendersborg: 
 
Het tekort aan trainingscapaciteit is opgelost door de beslissing tot het ombouwen van een natuur-
grasveld naar een kunstgrasveld. 
 
Hoofdstuk 8.4.3 Sportpark Corpus den Hoorn: 
 
In het rapport wordt hier in het geheel geen aandacht besteed aan de positie van de hockeyvereni-
ging die qua ledental uit haar voegen barst; we vinden dat terug onder 8.5.1. 
 
Het tekort aan capaciteit is opgelost door de beslissing tot het ombouwen van een natuurgrasveld 
naar een kunstgrasveld. 
 
De Sportkoepel wil daarnaast als aanbeveling meegeven dat in een vroeg stadium overleg nodig is 
met de vereniging G.H.B.S. met betrekking tot de (mogelijke) aanleg van sportfaciliteiten in de 
nieuwe wijken, en het (mogelijk) verplaatsen van een deel van de activiteiten naar de nieuwe wijken, 
als er op het huidige sportpark geen mogelijkheden meer voorhanden zijn. 
 
De spreiding zou naar de mening van de Sportkoepel ook goed zijn voor de verdere ontwikkeling van 
hockey in de gemeente Groningen. 
 
Hoofdstuk 8.4.4 Sportpark de Kring: 
 
Geconstateerd wordt dat de benodigde trainingscapaciteit 316 uur is, en de beschikbare maximale 
trainingscapaciteit 970 uur bedraagt. 
 
Uitgaande van recreatieve teams heeft dat de volgende berekening tot gevolg: 
 
2 trainingen voor een team van een uur per week x 43 weken per jaar is 86 uur. 
654 uur (970-316) gedeeld door 86 uur betekent dat er nog 7,6 teams bij kunnen komen zonder dat 
dit tot capaciteitsproblemen leidt. 
 
Desondanks is recent besloten tot de ombouw van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld terwijl 
daarvoor geen enkele capaciteitsnoodzaak aanwezig is. De Sportkoepel heeft daar in haar zienswijze 
op die beslissing destijds al melding van gemaakt. Hier is echter niets mee gedaan. 
 



De motivatie van deze beslissing in het rapport is dat deze beslissing is genomen met het oog op 
(eventuele) groei op dat sportpark, terwijl er diverse sportparken in de gemeente zijn die kampen 
met onmiddellijke capaciteitsproblemen. 
 
De Sportkoepel is van mening dat op die gronden de beslissing tot de aanleg van een kunstgrasveld 
op sportpark de Kring moet worden herroepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 8.4.5. Sportpark de Parrel: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
Hoofdstuk 8.4.6 Sportpark Engelbert: 
 
Het tekort op basis van cultuurtechnisch oogpunt is opgelost door de beslissing tot het ombouwen 
van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld. 
De Sportkoepel hecht er aanom aan de gemeente mee te geven de situatie in Engelbert zwaar mee 
te laten wegen in haar beslissingen rondom de mogelijke aanleg van sportvoorzieningen in Meerstad. 
 
8.4.7 Sportpark Esserberg: 
 
Gelet op de maximaal beschikbare trainingscapaciteit van 2.781 uur ten opzichte van de behoefte 
van 3.729 uur, is er een tekort aan capaciteit van 948 uur. De Sportkoepel adviseert om op korte ter-
mijn over te gaan tot het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld, waarbij bij de 
bepaling van het betreffende veld moet worden bekeken of de omliggende infrastructuur (verlich-
ting, omheining, dug-outs en ballenvangers) al aanwezig is. 
 
De eventuele restruimte op het rugbyveld kan daarnaast worden benut. 
 
Het eventueel uitbreiden van het sportpark, als geadviseerd, is een ruimtelijk-technische beslissing 
waar de gemeente eventueel een uitspraak over dient te doen. 
 
8.4.8 Sportpark Garmerwolde: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.9 Sportpark het Noorden: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.10 Sportpark De Verbetering: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.11 Sportpark Kardinge: 



 
Gelet op de maximaal beschikbare trainingscapaciteit van 2.860 uur ten opzichte van de op dit mo-
ment al ingevulde behoefte van 3.534 uur, is er een tekort aan capaciteit van 674 uur. De Sportkoe-
pel adviseert om op korte termijn over te gaan tot het vervangen van het natuurgrasoefenveld door 
een kunstgrasveld, waar de omliggende infrastructuur (verlichting, omheining, dug-outs en ballen-
vangers) al aanwezig is. 
 
Mogelijkerwijs kan er op korte termijn een conveniërende financiële oplossing worden gevonden 
met de  leverancier van het nieuwe kunstgrasveld dat onlangs is aangelegd op het sportparken en  
 
 
 
 
 
 
dat nog steeds niet is goedgekeurd door de KNVB en mogelijk dus weer zal moeten worden verwij-
derd. 
 
De Sportkoepel adviseert om niet mee te gaan in dit specifieke geval met de planning in het rapport 
van aanleg in 2025, maar reeds in 2020 of 2021 tot aanleg over te gaan. 
 
De Sportkoepel adviseert ten aanzien van het tekort aan kleedkamers de aanwezige 24  
teamkleedkamers en 4 scheidsrechters kleedkamers onder te brengen in de In Gebruikgevings Ver-
goeding waarna de verenigingen in onderling overleg tot een evenwichtige kleedkamerverdeling ko-
men en de bouw van extra teamlockers overbodig wordt. 
 
8.4.12 Sportpark Lewenborg: 
 
De Sportkoepel wenst op te merken dat de verwijzing naar sportpark Kardinge ten behoeve van trai-
ningen onjuist is gelet op het gesignaleerde tekort aan trainingscapaciteit op sportpark Kardinge. 
 
De Sportkoepel geeft aan de gemeente aan dat F.C. Lewenborg mogelijk kan worden betrokken in 
het overleg over sportfaciliteiten in Meerstad. 
 
Voor het overige volgt de Sportkoepel de conclusies in het rapport. 
 
8.4.13 Sportpark Selwerd: 
 
De Sportkoepel geeft in overweging om dit zeer kleinschalige sportpark zonder gebruik, op te heffen 
en het terrein voor woningbouw te bestemmen, met de vrijkomende gelden uit de verkoop van het 
terrein kunnen maatregelen en aanbevelingen uit het capaciteitsrapport worden gefinancierd. 
 
8.4.14 Sportpark Stadspark: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.15 Sportpark Stadspark:  
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.16 Sportpark De Groenenberg: 
 



De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.17 Sportpark De Koepel: 
 
Gelet op de maximaal beschikbare trainingscapaciteit van 1.736 uur ten opzichte van de behoefte 
van 2.160 uur, is er een tekort aan capaciteit van 424 uur. De Sportkoepel adviseert om op termijn 
over te gaan tot het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld, waarbij bij de bepa-
ling van het betreffende veld moet worden bekeken of de omliggende infrastructuur (verlichting, 
omheining, dug-outs en ballenvangers) al aanwezig is. 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.18 Sportpark Ten Boer: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.19 Sportpark Ten Post: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.4.20 Sportpark Woltersum: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.5.1 G.H.B.S.: 
 
De Sportkoepel verwijst naar 8.4.3 waar GHBS reeds is besproken. 
 
8.5.2 G.H.H.C.: 
 
De Sportkoepel geeft in overweging, nu er geen uitbereidingscapaciteit is, om ofwel een ledenstop in 
te stellen, ofwel de vereniging te laten meedenken rondom de invulling van sportvoorzieningen in de 
nieuwe wijken. 
 
8.6.2. Tennis toekomstige situatie: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.7.3. Atletiek toekomstige situatie: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.8.2 Korfbal toekomstige situatie: 
 
De Sportkoepel volgt de conclusies in het rapport, maar wil daarbij wel aanvullen dat, gelet op de ge-
constateerde potentie er van Club Brothers een inspanning mag worden verwacht om met jeugd-
teams te gaan werken. 
 



8.9. Honk en Softbal: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport. 
 
8.10. Rugby en American Football: 
 
De Sportkoepel volgt conclusies in het rapport m.b.t. Corpus den Hoorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10.2. Rugby Sportpark Esserberg: 
 
De Sportkoepel volgt de conclusies in het rapport. 
 
8.11.1 Handbal: 
 
De Sportkoepel geeft in overweging om voor het beachhandbal mogelijk gebruik te maken van de 
beachvolleybal-capaciteit op sportpark Coendersborg. 
 
Ten aanzien van de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9 heeft de Sportkoepel ervoor gekozen 
deze conclusies en aanbevelingen reeds te verwerken in de betreffende hoofdstukken die hieraan 
voorafgaan. 
 
Tenslotte, de Sportkoepel is te allen tijde bereid om eventueel en desgevraagd haar standpunten na-
der te onderbouwen aan uw College, uw Raad en of aan individuele Raadsleden. 
 
Namens het bestuur van de Sportkoepel Groningen 
 
 
 
 
G.P. de Vries    J. Top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


