
                            Bijlage 1 

 
Een jaar klantregie en intensief inzetten op co-creatie hebben geleid tot bovenstaande lijsten met knelpunten die geïnventariseerd zijn.            
Onderstaande knelpunten zijn tegen de afwegingscriteria gehouden en geprioriteerd ten behoeve van het co-investeringsfonds structurele middelen en cofinanciering met incidentele middelen van het co-investeringsfonds. 

 

Co-investeringen structureel 150.000 euro                      

   

 
 

 
 

Sportpark/ 
gebruiker 

Mulier Ervaring gemeente Wens club    Wordt sportpark/ 
sporthal beter 
benut? 

Investering club 
financiën/ 
Zelfwerkzaam-
heden 

Verbetering 
sportinfra- 
Structuur? 

Vergroot het de 
Mogelijkheden 
breedtesport 

Oplossing 

1 Esserberg: 
 
 

Mulier constateert tekort 
van 1 voetbal 
wedstrijdveld en 1 
trainingsveld wat op zal 
lopen naar een tekort van 
2. Bovendien 
capacteitstekort voor 
rugby wat een groeiende 
sport is. 

Gemeente onderschrijft de 
uitkomsten Mulier. 

Clubs op het sportpark 
ervaren de knelpunten in 
de capaciteit al enkele 
jaren. Door aanleg van 
kunstgras komen meer 
gebruiksuren 
beschikbaar.  

Het sportpark is al 
langere tijd meer 
dan vol. Met de 
aanleg van kunstgras 
kunnen er meer uren 
getraind en gespeeld 
worden.  

De rugbyclub 
heeft aangegeven 
iets in co-creatie 
bij te dragen. We 
zetten per project 
in op 15.000 

Ja Ja Knelpunt op dit sportpark is deels op te 
lossen door eerst een bestaand rugby 
natuurgrasveld om te zetten in een 
Kunstgras combiveld rugby/voetbal. 
 
Voorstel: uit de structurele middelen van 
het co-investeringsfonds 2017 

2 Verbetering: 
HFC’15 
 
 

Mulier constateert een 
tekort van 2 
wedstrijdvelden nu, maar 
dat loopt in een aantal 
jaren terug naar 1. 

Gemeente onderschrijft het 
knelpunt. In 2016 is de 
capaciteit van het 
elektriciteitsnet op het 
sportpark aangepast voor de 
huidige en toekomstige vraag 
ook voor realisering kunstgras. 

HFC’63 heeft de wens 
kunstgras aan te leggen 
en wil graag extra 
kleedkamers.  

Door kunstgras aan 
te leggen met 
verlichting kan er 
langer en meer 
getraind en gespeeld 
worden op het 
sportpark. Voor de 
ervaren druk op de 
kleedkamers kunnen 
de clubs eventueel 
gebruik maken van 
de naastgelegen 
sporthal. 

HFC’15 heeft 
aangegeven iets 
in co-creatie te 
willen doen. We 
zetten per project 
in op 15.000 

Ja Ja Natuurgras omzetten in kunstgras.  
De kleedkamercapaciteit voldoet aan de 
Groninger norm.  
 
Voorstel: uit de structurele middelen van 
het co-investeringsfonds 2017 

3 ‘t Noorden: 
 

Mulier constateert 1 
wedstrijdveld tekort 

Het knelpunt is bij de 
gemeente al enkele jaren 
bekend. Een korte 
termijnoplossing buiten de 
hekken van het sportpark is 
voorlopig niet aan de orde in 
verband met de 
achterliggende ecologische 
zone. 

Inventarisatie onder de 
aanwezige verenigingen 
heeft ertoe geleid dat de 
clubs de realisatie van 
kunstgras een goede 
oplossing vinden. 
Bovendien hebben de 
clubs de wens voor extra 
kleedkamers.  

De omzetting in 
kunstgras levert voor 
de komende jaren 
voldoende extra 
wedstrijdcapaciteit 
op. De 
trainingscapaciteit 
neemt eveneens toe 
wat het knelpunt 
voor de jeugd oplost. 

De 3 clubs op ’t 
Noorden willen 
door 
zelfwerkzaamhed
en bijdragen. We 
zetten per project 
in op 15.000 

Ja Ja Natuurgras omzetten in kunstgras met 
verlichting.  
Volgens Groninger norm voldoende kk’s. In 
het kader van de herbouw die noodzakelijk 
is wegens de brand op het Noorden 
onderzoeken we of er alternatieve 
oplossingen zijn voor dit vraagstuk. Hier zal 
het vertrek van Kids United ook in 
meegenomen worden. 
 
Voorstel: uit de structurele middelen van 
het co-investeringsfonds 2017 

4 Stadspark: 
Velocitas 
 

Mulier constateert bij 
Velocitas in de toekomst 

In verband met de nieuwe 
afslag van de zuidelijke 
ringweg moet het hoofdveld 

De drie genoemde clubs 
zijn bereid om de 
samenwerking met 

Door kunstgras kan 
er intensiever, zowel 
in uren als in de 

Alle drie de clubs 
willen bijdragen 
in 

Ja Ja Het te verplaatsen natuurgras bij Velo 
omzetten in kunstgras. Sc Stadspark is 
bereid met aantal teams daar te gaan 



 een tekort aan 
trainingsvelden.  
Voor het naastgelegen 
sportpark van SC 
Stadspark geeft Mulier 
een capaciteitstekort aan. 
Aan de andere kant op 
sportpark Corpus den 
Hoorn is eveneens de 
capaciteit aan zijn max. 
GRC kan niet meer 
groeien. 

van Velocitas 10 meter 
opschuiven. 
Bij SC Stadspark zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden 
meer in het Stadspark en door 
de komst van de FC op Corpus 
den Hoorn is ook dit sportpark 
volledig bezet. 
 

betrekking tot het delen 
van velden in gang te 
zetten. Een eerste stap is 
reeds gezet door SC 
Stadspark die met een 
aantal jeugdteams 
gebruik maakt van het 
nieuwe pupveld bij 
Velocitas. Zij willen graag 
dat het te verplaatsen 
hoofdveld gelijkertijd 
omgezet wordt in 
kunstgras. 
 

lengte van de dag, 
gespeeld en getraind 
worden.  

zelfwerkzaamhed
en. We zetten per 
project in op 
15.000 

spelen evenals GRC. We lossen hiermee 
capaciteitsknelpunten van 2 omliggende 
spp op.  
 
Voorstel: knelpunt oplossen uit de 
structurele middelen van het co-
investeringsfonds 2017 

5 Engelbert: 
Vv Engelbert 
 

Mulier constateert dat de 
huidige capaciteit 
voldoende is. In de 
toekomst kan er mogelijk 
wel een capaciteits-
knelpunt ontstaan omdat 
er geen rekening 
gehouden is met de 
ontwikkeling van 
Meerstad. Bij de 
ontwikkeling van 
Meerstad is aangegeven 
dat sporters moeten 
uitwijken naar 
sportfaciliteiten in 
Engelbert en Harkstede 

Er wordt vanuit 
Stadsontwikkeling gewerkt 
aan een gefaseerde 
ontwikkelstrategie Meerstad. 
Daar zal naar verwachting ook 
een extra school nodig zijn. 
De gemeente onderschrijft de 
toename van de 
capaciteitsbehoefte door 
Meerstad in de toekomst.  
Daarbij komt dat  de 
afwatering van het 
natuurgrasveld op sportpark 
Engelbert al jaren een 
probleem is. 

Vv Engelbert wil graag 
een kunstgrasveld.  

Door de aanleg van 
kunstgras kan 
intensiever getraind 
en gespeeld worden. 
We kunnen hiermee 
de reguliere groei 
van vv Engelbert en 
de sporters uit 
Meerstad in de 
toekomst faciliteren. 

Vv Engelbert is 
bereid in co-
creatie iets bij te 
dragen. We 
zetten per project 
in op 15.000 
 

Ja Ja Omzetten natuurgras in kunstgras.  
 
Op het moment dat het 
capaciteitsknelpunt zich voordoet zullen 
we bezien uit welke middelen dit 
gefinancierd kan worden. Voor dit moment 
renoveren we het natuurgrasveld uit de 
reguliere vervangingsinvesteringen. 
 
 

6 Corpus den 
Hoorn: 
GHBS 
 
 
 
 
 

Mulier geeft een 
capaciteitsknelpunt aan 
voor hockey en in de 
toekomst ook voor 
voetbal. 

Op het sportpark zelf  zien wij 
ook een capaciteitsknelpunt 

Uitbreiden aanleg 5e 
Hockeyveld + nieuwe 
clubaccommodatie. 

We hebben GHBS 
verzocht contact op 
te nemen met de 
RUG waar op 
zaterdag de 
watervelden niet 
optimaal benut 
worden. 

n.v.t. N.v.t. n.v.t. GHBS heeft contact gezocht met RUG om 
een aantal wedstrijden op zaterdag daar te 
spelen. Daar is ruimte. 
GHBS bouwt zelf clubacc.  
Er is overeenstemming met de gebruikers 
van het totale sportpark dat de 
positionering van de 4 nieuw te bouwen  
kleedkamers in de directe nabijheid van 
het nieuw te bouwen clubhuis van GHBS. 

  Mulier ziet geen 
knelpunten voor 
onderstaande 
sportparken. Echter heeft 
de KNVB in haar 
rapportage aan de 
Sportkoepel aangegeven 
dat er op deze 
sportparken wel een 
probleem is. 

De KNVB geeft dan ook aan 
dat naast de theoretische 
uitgangspunten ook specifieke 
omstandigheden zoals 
bijvoorbeeld de ambitie van 
de vereniging, meegenomen 
moet worden. De KNVB gaat 
uit van 2 maal 80 minuten 
training per week terwijl de 
gemeente uitgaat van 2 maal 
60 minuten training per team 
per week. 

      



 
 

 
 

Sportpark/ 
gebruiker 

Mulier Ervaring gemeente Wens club    Wordt sportpark/ 
sporthal beter 
benut? 

Investering club 
financiën/ 
Zelfwerkzaam-
heden 

Verbetering 
sportinfra- 
Structuur? 

Vergroot het de 
Mogelijkheden 
breedtesport 

Oplossing 
 

7 Sportpark 
Kardinge 

De KNVB geeft aan dat er 
1 wedstrijdveld over is. 
Gelijktijdig geeft de KNVB 
aan dat de 
trainingscapaciteit 
voldoende is als het 
natuurgrasveld 
trainingsveld 880 uur 
gebruikt kan worden.  

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier echter 
die van de KNVB niet. 
In de praktijk kan een 
natuurgrasveld 400-500 uren 
bespeeld worden. Door 
onjuist gebruik (meer uren) en 
onderhoudsachterstand is de 
capaciteit op dit moment nog 
minder.  

De verenigingen wilden 
graag kunstgras. We 
hebben met de 
verenigingen 
overeenstemming over 
de feiten, het benodigde 
velden etc. Het blijkt dat 
ook de verenigingen het 
ermee eens zijn dat 
kunstgras niet nodig is.  

- - - - Wel is geconstateerd dat oefenveld 3 een 
terugkerend probleem is. 
Dit oefenveld wordt gerenoveerd binnen 
de beschikbare MOP middelen 

8 Sportpark 
West End 

De KNVB geeft een tekort 
aan van 1 wedstrijdveld 
en trainingscapaciteit.  

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier echter 
die van de KNVB niet. De 
KNVB geeft aan dat er 4 
trainingsvelden nodig zijn. Er 
zijn 2 kunstgrasvelden, 1 
kunstgrasveld korfbal en 2 
halve natuurgras 
trainingsvelden.  Voor de 
wedstrijdveldcapaciteit 
kunnen de verenigingen voor 
de jeugd nog gebruik maken 
van de tijdelijk afgestoten 
velden grenzend aan het 
sportpark. 

Clubs willen graag 
kunstgras 

Door efficiënter in te 
plannen lossen we 
het knelpunt dat 
clubs ervaren 
grotendeels op.  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Als de groei op het sportpark doorzet en de 
afgestoten tijdelijke velden niet meer 
bruikbaar zijn, is een 8e wedstrijdveld op 
termijn noodzakelijk. 

9 Sportpark 
Coendersborg 

De KNVB geeft een tekort 
van 1 trainingsveld aan.  

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier maar 
die van de KNVB niet. De 
KNVB rond de benodigde 
capaciteit van 2,02 
trainingsveld af naar 3. Dit 
vinden wij niet reëel temeer 
omdat er naast de 2 
beschikbare kunstgras 
trainingsvelden ook nog een 
natuurgras oefenhoek 
beschikbaar is voor trainingen. 

 Door de oefenhoek 
te gebruiken wordt 
het sportpark beter 
benut. 

- - - nvt 

10 Sportpark 
Corpus den 
Hoorn 

De KNVB geeft geen 
knelpunt aan 

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier maar 
die van de KNVB niet. De 
KNVB heeft de jeugd-
trainingen van de FC niet mee 
gerekend. Hiermee is het 
sportpark vol. 

De clubs ervaren een 
overvol sportpark en de 
druk op de capaciteit.  

GRC heeft 
aangegeven met een 
aantal teams uit te 
willen wijken naar 
het nieuwe 
kunstgrasveld bij 
Velocitas. 

n.v.t. n.v.t. ja Positieve ontwikkeling van het gezamenlijk 
delen van sportvelden op verschillende 
sportparken. 

11 Sportpark 
Esserberg: 
 

Mulier ziet een tekort van 
1 wedstrijdveld. De KNVB 
geeft een tekort aan van 

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier maar 
die van de KNVB niet. Gegeven 

De clubs willen graag 
kunstgras pupveld om de 
druk op de 

Met de komst van 
het combiveld wordt 

De clubs hebben 
aangegeven iets 

- - Met komst van het combiveld is het 
capaciteitsknelpunt voorlopig opgelost. Als 
de rugbyclub blijft groeien zal het 



2 wedstrijdvelden en 1 
trainingsveld. 

de beschikbare ruimte richt de 
gemeente zich op een 
combiveld kunstgras 
rugby/voetbal. Dat is 
hierboven reeds uitgewerkt.  

zaterdagochtend te 
verminderen. 

het sportpark al 
beter benut.  

in co-creatie bij te 
willen dragen. 

probleem zich opnieuw voordoen in de 
toekomst.  

12 Sportpark 
Lewenborg 

De KNVB geeft een tekort 
aan van 1 wedstrijdveld.  

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier maar  
die van de KNVB niet. Dat 
komt omdat de KNVB een 
benodigde capaciteit van 2,4 
wedstrijdveld naar boven op 3 
afrond.  

De clubs ervaren wel een 
capaciteitstekort. 

- - - - Er is op het sportpark geen ruimte voor 
een extra veld aangezien het sportpark in 
een woonwijk ligt en omringd is door 
schoolgebouwen. Bovendien zijn alle 
sportvelden die er liggen reeds kunstgras. 
Uitbreiden buiten het sportpark zal zeer 
hoge economische en maatschappelijke 
kosten met zich meebrengen. 

13 Sportpark  
De Parrel: 
 

De KNVB geeft aan dat de 
capaciteit op dit 
sportpark voldoende is. 

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier en 
KNVB. 

- - - - - - 

  
 

Overige 
sportaccommodaties 

       

 
 

 
 

Sportpark/ 
gebruiker 

Mulier Ervaring gemeente Wens club    Wordt sportpark/ 
sporthal beter 
benut? 

Investering club 
financiën/ 
Zelfwerkzaam-
heden 

Verbetering 
sportinfra- 
Structuur? 

Vergroot het de 
Mogelijkheden 
breedtesport 

Oplossing 
 

14 Atletiekbaan Mulier geeft geen 
knelpunt aan voor 
atletiek. 

Er ligt een 2e hands indoorhal 
opgeslagen die afkomstig is 
van Thialf Heerenveen. De RTC 
kan de hal overdag volledig 
benutten maar kan niet 
voorfinancieren. Zij kunnen de 
investering in huur 
terugbetalen. Op dit moment 
is er geen ruimte voor 
voorfinanciering van dit 
project. 

Wens van de 
atletiekvereniging is een 
indoorhal om ’s winters 
door te kunnen trainen.  
Om ook de atletiek een 
plek in de indoorhal te 
geven is een uitbreiding 
van 5 m nodig over de 
gehele lengte.  

Met de realisatie van 
de hal wordt het 
sportpark ook in de 
winter benut. Een 
mogelijkheid voor de 
plek van de hal is aan 
de rand van de 
atletiekbaan tegen 
het sportpark van 
Velocitas aan.  

   De voorfinanciering kan door de gemeente 
gedaan worden en aflossing via extra 
huuropbrengsten RTC Noord en de 
uitbreiding te dekken uit het co-
investeringsfonds. 

15 Binnensport 
basketbal: 
BVG en Skylla 

Mulier zoomt in haar 
rapport niet apart in op 
een specifieke 
basketbalhal. Pas in 2030 
verwacht Mulier een 
besheiden 
capaciteitsknelpunt 
sporthallen. 

We gaan eerst inzetten op het 
beter benutten van de 
accommodaties 

Wens om meer ruimte te 
huren op dezelfde locatie.  
 
Toekomst een 
basketbalhal, inclusief 
Donar met houten vloer 

Er wordt gekeken 
hoe we hier 
efficiënter  kunnen 
indelen. 

- - - Wens voor een basketbalhal komt ook van 
andere basketbalclubs. 

16 Zwemwater: 
Trivia 

Mulier constateert 
voldoende zwemwater. 

Gemeente onderschrijft het 
standpunt van Mulier. 
De wens van Trivia voor een 
50m bad is al langer bekend 
bij de gemeente. 

Trivia geeft wel aan dat er 
veel incourante uren zijn 
en behoefte heeft aan 
een 50m bad. 

- - - - - 

17 Nieuwe sport 
Padel 

- Gemeente is van mening dat 
we hier nu niets mee doen 

Relatief nieuwe sport, 
wordt in NL gepromoot. 
Wens baan in stad 

- - - - Groningen heeft nog geen baan. Bij de 
ACLO heeft tijdelijk een baan gestaan 
gedurende vorige zomer. Door gebrek aan 
middelen en de beperkte belangstelling 



(studenten massaal op vakantie?) is de 
baan niet structureel geworden. 

 

 

Co-financiering incidentele middelen 767.000 euro in 2017 (vrijval kapitaallasten 

 

Bedrag Structureel/incidenteel Bestemming  Randvoorwaarden:  

Vrijval 
kapitaallasten  
Bedrag 
wisselt per 
jaar 

 Jaarlijkse vrijval in 
bestemmingsreserve 
sport,  kan sterk 
wisselen per jaar* 

1. Gemeentelijke 
Investeringen van 
geringere aard 
(incidentele) 

2. Cofinanciering door 
gemeente bij 
investering door 
sportclubs. Vorm: 
incidentele bijdrage 
dmv subsidie  

3. Sparen voor 
langlopende/grotere 
gemeentelijke 
investeringen 

 

Ad 1,2,3  
s treven naar optimale 
benutting sportparken 

 
 
Ad 2: optie 
subsidiereglement 
met 
subsidieplafond 
dat jaarlijks wordt 
vastgesteld.  
  

 
 
 

  

 

 

Sportvereniging Incidentele bijdragen die bij 
draagt aan verbeteren 
sportinfra-structuur? 

Hoeveel co-
financiering 
gevraagd aan 
gemeente  

Heeft club 
investeringsplan? 

Welk 
percentage is 
dit van de totale 
som? 

Is het vanuit maatschappelijk 
oogpunt redelijk? 

Sparen voor langlopende/grotere  
Gemeentelijke investeringen 

 

Verplaatsen van 
LTC Hoogkerk 
naar 
Ruskenveense 
plas. 

Realisatie 4 tennisbanen en 
accommodatie met 
toiletvoorziening. 
Ja, meerdere investeerders.  

192.000 Ja, zij dragen zelf 
ook 61.000 euro  

Collegebesluit 
november 2016. 
Raad per brief 
geïnformeerd 
(29-11-2016) 

Ja, hiermee knelpunt 
opgelost voor de 
toiletvoorziening van 
recreanten aan de 
Ruskenveense plas.  

Nee Voorstel is om dit deel van de 
investering te dekken uit de vrijval 
kapitaallasten en een voorbeslag te 
doen op de uitkomsten van de jaar 
rekening die in april gepresenteerd 
wordt. 

4 kleedkamers 
Kids United 

Ja, maatschappelijk belang en 
politiek heeft gevraagd om 
een oplossing voor Kids 
United. De huidige 4 
kleedkamers, in eigendom van 
PKC zijn in zeer slechte staat, 
Bovendien zijn de 
kleedkamers te klein voor de 
doelgroep van Kids United. 
Advies gemeentelijk 

400.000 In de maak 
 
PKC en Kids 
United hebben 
aangegeven dat 
ze beiden in co-
creatie willen 
bijdragen aan het 
project. Zij zijn 
bereid de grond 

 Ja, kids united is een speciale 
doelgroep waarvoor speciale 
voorzieningen nodig zijn, 
bijvoorbeeld grotere 
kleedkamers omdat ze onder 
andere geholpen moeten 
worden bij het omkleden.  

Nee Er wordt in breder  verband ook nog 
gekeken welke aanpassingen nog meer 
nodig zijn voor K.U. Ook probeert het 
projectteam bestaande uit 
woonwagenzaken en wijkzaken om een 
mogelijk geïntegreerde oplossing te 
vinden voor een clubaccommodatie  
anex dorpshuis. 
Voorstel is om dit deel van de 
investering te dekken uit de vrijval 



vastgoedbedrijf is nieuw 
bouwen. De afschrijvings- 
termijn van het totale 
kleedgebouw nadert. 

bouwrijp te 
maken voor de 
nieuwbouw. We 
zetten per project 
in op 15.000 

kapitaallasten en een voorbeslag te 
doen op de uitkomsten van de jaar 
rekening die in april gepresenteerd 
wordt. 
 

Sportpark ’t 
Noorden 

Na de brand op sportpark ’t 
Noorden zijn de die clubs in 
gezamenlijkheid aan het 
zoeken naar multifunctionele 
sportaccommodatie waarbij 
ook de wijk betrokken wordt. 
Doel hierbij is door activiteiten 
middelen te genereren als 
dekking voor de investering. 

een bijdrage 
vanuit de 
gemeente 
reserveren als 
de clubs 
gezamenlijk een 
plan kunnen 
presenteren. 

Ja maar er 
moeten nog 
keuzes worden 
gemaakt van de 
schets die nu 
gezamenlijk 
gemaakt is en alle 
wensen zijn 
meegenomen ten 
opzichte van het 
beschikbare 
budget van de 
verzekering en 
mogelijk wat 
extra's. 

  Nee  

 


