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Aan: Raad <Raad@groningen.nl> 
Onderwerp: Situatie lichtmasten op sportparken 
 

 

Ter attentie van raadsleden met SPORT in hun portefeuille 

 

Geacht raadslid, 

In de vergadering van 21 oktober 2020 spreekt de raad over de 
'Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken' met als 
onderliggend document de collegebrief van 23 september 2020. 
Als Sportkoepel willen wij uw aandacht vragen voor 
onze afwijzing ten aanzien van de voorgestelde financiering en 
u in overweging geven voor een andere wijze van financiering 
te opteren.  

In de collegebrief treffen wij de volgende passage aan (pagina 
3): 'Wij stellen voor deze kosten te dekken uit het co-
investeringsfonds (structurele deel).' Alhoewel het hier een 
acuut probleem betreft, dat ook zo snel mogelijk opgelost moet 
worden, stuit deze manier van financieren bij ons op principiële 
bezwaren. 

Er is namelijk gebleken dat de lichtmasten niet in het 
onderhouds- en vervangingsprogramma opgenomen zijn 
geweest. Hierdoor is een dekkingsprobleem ontstaan waarvoor 

een financiële oplossing is gezocht. Het co-investeringsfonds is 
hiervoor echter niet bedoeld en deze claim op dit fonds 
betekent dan ook dat andere investeringen niet kunnen 
plaatsvinden. Dit terwijl er gebleken is dat er op het 
accommodatiefront nog voldoende wensen en noden zijn. 

Wij stellen dan ook voor om dit te financieren uit de algemene 
middelen en tevens de sportbegroting aan te passen, zodat de 
lichtmasten regulier meegaan in het onderhoud- en 



vervangingsprogramma. Hiermee wordt tevens voorkomen dat 
een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw zal 
voordoen. 

Een bijkomend argument is dat bij de start van het LED-project 
er geen destructief onderzoek is uitgevoerd door de leverancier 
van de armaturen, ondanks het feit dat bekend moet zijn 
geweest dat LED-armaturen zwaarder zijn dan de traditionele 
verlichtingsarmaturen. De zwakte of slechte toestand van de 
lichtmasten was dan tijdig ontdekt en de noodzaak om op korte 
termijn dekking te zoeken in het co-financieringsfonds was dan 
afwezig geweest, omdat deze kosten dan in de businesscase 
zouden zijn ondergebracht waarvoor apart financiering aan de 
raad is gevraagd. 

Samengevat, wij zijn blij dat deze kwestie met spoed wordt 
opgepakt en adviseren om niet te gaan voor een pragmatisch 
financiële oplossing, maar te kiezen voor een structureel 
alternatief zodat problemen in de toekomst voorkomen worden 
zonder dat dit ten koste gaat van andere sportinvesteringen die 
ook noodzakelijk zijn. 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de 
Sportkoepel, 

 

Ad Molenaar, secretaris 

 

--  
      
 

 


