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Ophalen krediet aanleg pupillenkunstgrasveld sportpark Stadspark 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . een investeringskrediet van € 105.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van het 

oefenveld op sportpark Stadspark door een pupillenkunstgrasveld; 
II . dit krediet deels te dekken uit de verlaging van het krediet voor de vervanging van een 

hockeyveld op Corpus den Hoom van € 394.000,- met € 45.000,--; 
III. het nieuwe krediet voor het overige deel te dekken door het verlagen van het krediet voor de 

infrastructurele maatregelen op de wielerbaan van € 304.000,— met € 60.000,-; 
IV. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-lsamenvatt ing 

De gemeente Groningen en sportclub Gronitas (Gronitas) zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om 
een oplossing te vinden voor de situatie dat Gronitas van sportpark Corpus den Hoom moet 
verhuizen. Gronitas en voetbalvereniging De Vogels (De Vogels) zijn van plan om te gaan fuseren. 
De nieuwe thuisbasis wordt sportpark Stadspark, de huidige locatie van De Vogels. De gemeente is 
bereid om Gronitas te faciliteren op sportpark Stadspark. De huidige situatie op sportpark Stadspark 
is nog niet toereikend voor de komst van Gronitas. Het is daarom noodzakelijk dat het huidige 
oefenveld op sportpark Stadspark vervangen wordt door een pupillenkunstgrasveld om de 
trainingscapaciteit te vergroten. Een en ander is in een vaststellingsovereenkomst beschreven. 
Voor de vervanging van het natuurgrasveld door een pupillen kunstgrasveld is een 
investeringskrediet nodig. 

Inleiding 

In februari hebben we uw raad geinformeerd over de sportcarrousel (brief met kenmerk 
OS 13.4068725). Om de sportcarrousel in beweging te krijgen is het nodig dat Gronitas van 
sportpark Corpus den Hoom verhuist. De gemeente Groningen en Gronitas zijn inmiddels tot een 
overeenkomst gekomen. Daar is een onderhandelingsproces aan voorafgegaan en dat heeft o.a. 
geleid tot een kort geding. Uiteindelijk heeft Gronitas ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij 
De Vogels. Wij kurmen hiermee instemmen. Afspraken tussen Gronitas/De Vogels en de gemeente 
zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De fusieclub gaat op sportpark Stadspark spelen. 
De trainingscapaciteit op sportpark Stadspark (De Vogels) is echter nog niet voldoende voor de 
komst van Gronitas. Het is daarom noodzakelijk dat het huidige oefenveld op sportpark Stadspark 
vervangen wordt door een pupillenkunstgrasveld. Wij vragen uw raad om hiervoor nu een krediet 
van€ 105.000,- beschikbaar te stellen. 

Beoogd resultaat 

Met het aanleggen van een pupillenkunstgrasveld kunnen Gronitas en De Vogels gefaciliteerd 
worden op sportpark Stadspark. 

Kader 

Van belang zijn de gemeentelijke kaders voor sportaccommodaties (Nota gemeentelijke sport-
accommodaties, november 2013). Tevens zal door de verhuizing van Gronitas de carrousel verder 
gerealiseerd kunnen worden conform besluit van uw raad van 19 febmari 2014. Daamaast heeft uw 
raadscommissie op 5 febmari 2014 aangegeven dat in het geheel van de besluitvorming rond de 
sportcarrousel zorgvuldig met de belangen van Gronitas dient te worden omgegaan. 

Argumenten/afwegingen 

De vaststellingsovereenkomst met Gronitas/De Vogels regelt een aantal zaken die voor de gemeente 
van belang zijn. Daamaast moet het kunstgrasveld er zo snel mogelijk komen om de carrousel in 
beweging te krijgen en de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst met Gronitas/De Vogels na te 
komen. Daarin staat namelijk dat de gemeente ten behoeve van de fusieclub voor 1 September 2014 
een pupillenkunstgrasveld zal realiseren op sportpark Stadspark (De Vogels). Dit was voor de clubs 
een belangrijk punt, omdat anders de veldcapaciteit voor wedstrijden en trainingen ontoereikend is. 
Daamaast zal incidenteel gebraik gemaakt gaan worden van het middenterrein van de drafbaan. 
Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. 

In de vaststellingsovereenkomst is 1 September 2014 als datum genoemd waarop het natuurgrasveld 
door een kunstgrasveld moet zijn vervangen. Gezien het belang van de voortgang hiervan hebben 
wij voomitlopend op de besluitvorming in uw raad besloten alvast met de uitvoering te begirmen. 



Uw raad heeft hier inmiddels een brief over ontvangen. Zouden wij het besluit van uw raad hebben 
afgewacht, dan zou de kans groot zijn geweest dat de opleverdatum zoals genoemd in de 
vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en Gronitas/De Vogels niet wordt gehaald. 

IVIaatschappelljk draagvlak/part ic ipat ie 

De gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst borgen dat de voetballers van Gronitas hun 
sport kurmen blijven uitoefenen in het zuiden van de stad. Hoewel de Algemene Ledenvergadering 
van beide clubs zich nog moeten uitspreken, lijkt het erop dat de fiisie tussen De Vogels en Gronitas 
door de leden breed gedragen wordt. 

Financiele consequenties 

Uw raad heeft in januari 2014 een aantal investeringskredieten (MIP) beschikbaar gesteld om 
vervangingsinvesteringen in de sportaccommodaties uit te voeren. 
Birmen de vervanging van en onderhoud aan de sportvelden ontstaan vanwege marktwerking en 
onvoorziene voorvallen financiele afwijkingen. De fmanciele huishouding van Sport op Orde is 
daarom zodanig ingericht, dat voor- en nadelen op deelproj ecten met elkaar verrekend kurmen 
worden. Dit is met het raadsvoorstel "Voortgang Sport op Orde en MIOP 2008" besloten, dat uw 
raad op 17 december 2008 heeft vastgesteld (WSR 08.1749771). 

Door de momenteel gunstige prijzen in de markt vallen twee aanbestedingen (MIP 2014) lager uit 
dan verwacht. Wij stellen daarom voor om het krediet van € 105.000,— voor het vervangen van het 
oefenveld op het sportpark van De Vogels in het Stadspark, door een pupillenkunstgrasveld, te 
dekken uit de verlaging van bovengenoemde MIP projecten te weten: 
a. een investeringslcrediet van € 105.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van het 

oefenveld op sportpark Stadspark (De Vogels) door een pupillenkunstgrasveld; 
b. dit nieuwe krediet deels te dekken uit de verlaging van het krediet voor de vervanging van een 

hockeyveld op Corpus den Hoom van € 394.000,- met € 45.000,-. 
c. het nieuwe krediet voor het overige deel te dekken door het verlagen van het krediet voor de 

infrastmcturele maatregelen op de wielerbaan van € 304.000,— met € 60.000,—; 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Kunstgras trainingsyeld Stadspark Vogels >i t 
Betrokken directie Werkmij. Sport & Recreatie x € 1.000,-
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2014 

Fmanciele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saido 
5.1 Sportieve infrastructuur: 
Kunstgras trainingsveld Stadspark Vogels 105 -105 
MIP 2014 1 kunstgrasmat hockey sportpark Corpus den 
Hoorn -45 45 
MIP 2014 wielerbaan -60 60 

Totalen begrotingswijziging 0 0 0 

Omdat de kapitaallasten per saldo gelijk blijven is er geen begrotingswijziging nodig voor de 
exploitatie. 



Realisering en evaluatie 

We zijn inmiddels met de werkzaamheden voor de vervanging van het natuurgrasveld door 
kunstgras gestart. Dat was noodzakelijk omdat we anders de planning van 1 September 2014 niet 
zouden halen. 

Met vriendelijke groet, 
burgenieester en wethouders van Groningen, 

de buTj 
dr. R.L. 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


