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Geachte heer, mevrouw. 

Op 11 mei j l . heeft u het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 -
2020 besproken. In dat programma hebben wij aangegeven jaarlijks 
€ 150.000 te reserveren voor de voeding van een co-financieringsfonds voor 
het doen van investeringen in sportaccommodaties. Wethouder De Rook 
heeft bij deze bespreking aangegeven in het najaar bij u terug te komen met 
de resultaten van het Mulier-onderzoek, dat een beschrijving geeft van de 
behoefte aan sportaccommodaties in de komende jaren, en de inzet van het 
co-financieringsfonds in meerjarig perspectief. De wethouder heeft de raad 
daarbij geïnformeerd over zijn voornemen om met de beschikbare € 150.000 
voor jaarschijf 2016 nog dit jaar een aantal investeringen in 
sportaccommodaties te doen. In deze brief presenteren wij u het overzicht 
van deze investeringen waartoe wij inmiddels hebben besloten. 

Uit de ons bekende knelpunten op en rondom sportparken hebben we een 
selectie gemaakt van knelpunten die technisch gezien nog dit jaar 
daadwerkelijk kunnen worden opgelost. Daarnaast co-financieren we een 
verenigingsinitiatief waarmee de aanleg van een nieuwe sportaccommodatie 
wordt gerealiseerd. Andere belangrijke investeringswensen nemen we in het 
najaar mee bij onze integrale afweging op basis van het Mulier-onderzoek. 
Voor dit jaar gaat het om de volgende investeringen. 

Verbetering elektriciteitsvoorziening sportpark Hoogkerk 
De elektriciteitsvoorziening op sportpark Hoogkerk heeft onvoldoende 
capaciteit. Zo is het niet mogelijk om de verlichting op het hoofdveld en de 
trainingsvelden tegelijkertijd te gebruiken. Dit probleem pakken we aan 
zodat de elektriciteitsvoorziening tevens geschikt zal zijn voor eventuele 
uitbreiding van wedstrijdvelden in de toekomst en de installatie van LED-
verlichting. De kosten ramen wij op € 50.000. 
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Aanleg kunstgras pup-/oefenveld bij Velocitas 
Velocitas beschikt voor de trainingen over een natuurgras oefenveldje. Door 
dit veldje om te bouwen en te vergroten tot een half kunstgras oefenveld met 
verlichting, is dit veld tevens geschikt voor het spelen van jeugdwedstrijden. 
Dit neemt een knelpunt weg in de capaciteit op de zaterdagochtend. Dit veld 
is klein en hoeft, anders dan gebruikelijk, niet gekeurd te worden omdat er 
geen standaard teams op spelen. Daardoor kan het in een veel kortere tijd 
worden aangelegd en kunnen we deze maatregel nog dit jaar uitvoeren. Het 
grootste deel van de kosten betalen we uit de al opgehaalde en gereserveerde 
VIP/MOP onderhoudsmiddelen. Door de beperkte omvang van dit veld 
kunnen we deze maatregel nog dit jaar uitvoeren. Voor deze maatregel is nog 
een incidentele aanvulling voor incidentele werkzaamheden nodig van 
€25^000. 

Groningen Atletiek: voorzieningen voor gehandicapte sporters en faciliteiten 
voor winter training 
Bij Groningen Atletiek bestaat al langer de wens om op de atletiekbaan 
voorzieningen aan te brengen voor gehandicapte sporters. Verder willen de 
atleten graag enkele voorzieningen in sportcentrum Kardinge zodat ook in de 
wintermaanden kan worden getraind. Samen met het bestuur van Groningen 
Atletiek verkennen we de mogelijkheden voor de realisatie hiervan op korte 
termijn. We ramen onze bijdrage in de kosten hiervoor op maximaal 
€ 20.000. 

Ontsluiting sportpark Esserberg 
Parkeren is al langer een probleem bij sportpark Esserberg. Eerder zijn we al 
met het Maartenscollege overeengekomen dat de parkeerplaats voor de 
school ook gebruikt kan worden door de gebruikers van het sportpark. 
Echter, het toegangspad van de parkeerplaats naar het sportpark is zo 
onaantrekkelijk dat de parkeerplaats door sporters niet wordt gebruikt en het 
parkeerprobleem blijft bestaan. Door verbetering van het toegangspad en het 
aanbrengen van bewegwijzering verwachten wij dit knelpunt op te kunnen 
lossen. We ramen de kosten hiervoor op € 5.000. 

Co-financiering aanleg beachvolleybalaccommodatie 
Vorig jaar zijn wij benaderd door een groep zaalvolleyballers die een plan 
hebben gemaakt om in eigen beheer een beachvolleybalaccommodatie te 
realiseren in Groningen. Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot de oprichting 
van een nieuwe vereniging: Beach Volley Club Groningen (BVCG). BVCG 
heeft een sluitende business case gepresenteerd die de aanleg, exploitatie en 
het onderhoud van 8 beachvolleybalvelden op sportpark Coendersborg 
mogelijk maakt. Een deel van deze velden stelt BVCG beschikbaar voor 
gebruik door wijkbewoners. BVCG heeft ons gevraagd middels co
financiering twee derde deel bij te dragen van de investeringskosten van 
€ 85.000. Het andere derde deel wordt door de vereniging zelf opgebracht. 
Wij co-financieren dit verenigingsinitiatief met een eenmalige bijdrage van 
€ 57.000. Hiervan brengen wij € 50.000 ten laste van de beschikbare 
middelen voor investeringen in sportaccommodaties in 2016. De aanleg van 
de beachvolleybalaccommodatie is inmiddels gestart. 
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De hierboven genoemde investeringen in 2016 op een rij: 

ïlnvesitering 
Verbetering elektriciteitsvoorziening sportpark Hoogkerk € 50.000 
Aanleg kunstgras pup-/oefenveld Velocitas € 25.000 
Groningen Atletiek: voorzieningen voor gehandicapte sporters 
en faciliteiten voor wintertraining 

€ 20.000 

Ontsluiting sportpark Esserberg € 5.000 
. Co-financiering aanleg beachvolleybalaccommodatie € 50.000 
Totaal € 150.000 

Zoals hiervoor al aangegeven komen wij bij u in het najaar terug met de 
resultaten van het Mulier-onderzoek en de beoogde inzet van het co
financieringsfonds in meerjarig perspectief. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


