
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer H.P. Ubbens 

(CDA) en de heer J. Boter (VVD) gestelde schriftelijke vragen ex art. 38 RvO 

over tekort aan sporthallen. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage 

aan. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende ruimte voor 

bewegingsonderwijs Primair Onderwijs. Sport050 biedt de basisscholen 

overdag van 8.00 uur tot 15.30 uur gymlokalen en/of zaaldelen in sporthallen. 

Binnen deze uren wordt ingeroosterd op basis van het reguliere lesrooster of 

als dat aan de orde is het continue-rooster van de school. Uitgangspunt is dat 

wekelijks voor het basisonderwijs maximaal 28 uur per gymzaal wordt 

ingezet. Als er ruimte overblijft kan het VO en eventueel MBO gebruik 

maken van resterende uren.  

De VO-scholen en -besturen zijn verantwoordelijk voor de inroostering van 

de uren in de eigen schoolaccommodaties. Indien daar sprake is van 

onvoldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs kunnen uren worden 

ingehuurd in zalen van Sport050 of andere aanbieders.  

 

1. Is het college op de hoogte van het tekort aan sporthallen voor 

voldoende lessen bewegingsonderwijs in het primair- en voortgezet 

onderwijs? 

Nee, gemeentebreed zien wij geen tekort aan gymnastieklokalen en 

sporthallen voor het primair onderwijs. Wel zien we dat door krimp en 

toename van aantallen leerlingen, verschuivingen in 

bevolkingssamenstelling en aantallen kinderen binnen de verschillende 

delen van de gemeente Groningen, in enkele stadsdelen en in Haren 
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enerzijds overcapaciteit en anderzijds extra druk op de inroostering in de 

beschikbare gymaccommodaties ontstaat.  

 

2. Hebben ook scholen van de andere onderwijsverenigingen, naast 

OOG en de VCOG, te kampen met een tekort aan sporthallen? 

Nee, andere knelpunten zijn niet bij Sport050 bekend. Wel is bekend dat 

er roostertechnische knelpunten zijn in Helpman en Reitdiep.  

 

3. Is het college het eens met de fracties van het CDA en de VVD dat alle 

leerlingen in Groningen ten minste twee lesuren per week moeten 

sporten? Zo nee, waarom niet? 

Ja, de gemeentelijke beleidsregel, op basis waarvan het aantal uren dat 

door een schoolbestuur en een PO-school kan worden ingezet, gaat uit 

van 2 lesuren (= 2 x 45 minuten) per week voor de leerlingen groepen 3 

tot en met 8. De door de gemeente voor het schooljaar 2019/2020 

beschikbaar te stellen capaciteit bij het begin van het schooljaar wordt 

genormeerd berekend en beschikbaar gesteld op basis van de laatst 

bekende teldatum (1 oktober 2018). Op verzoek en voor rekening van 

scholen kunnen meer uren worden ingeroosterd als daarvoor ruimte is 

binnen de beschikbare capaciteit. 

 

4. Welke maatregelen gaat het college nemen om de tekorten op te 

lossen voor bijvoorbeeld het Montessori Lyceum, de Brederoschool, 

de Haydnschool en CBS Aquamarijn? 

We zien dat de situatie op dit moment niet ideaal is. Inmiddels hebben wij 

met het openbaar onderwijs gesproken en afgesproken dat de 

roosterproblematiek gezamenlijk met andere betrokken schoolbesturen 

nader in kaart wordt gebracht. Gekeken zal worden welke 

oplossingsrichtingen (gebruik andere locaties, gebruik van 

buitensportvoorzieningen, e.d.) vervolgens haalbaar zijn.   

 

Om u enig inzicht te bieden is in onderstaand schema het genormeerd 

aantal uren conform de beleidsregel en het aantal feitelijk ingeroosterde 

klokuren opgenomen voor een aantal scholen. Te zien is dat de gymzalen 

aan de Sweelincklaan (28 uur) en de Chopinlaan (28 uur) zijn vol-

geroosterd. 

  

 
 

Eén van beide gymzalen van het Montessori Lyceum aan de Helperbrink 

wordt voor het basisonderwijs ingezet voor 12 uur. Het Montessori 

uren cf beleidsregel Chopinlaan Sweelincklaan Helperbrink Vestdijklaan Semmelweisstraat totaal

Haydnschool 27 16 12 28

Brederoschool 19,5 20,5 20,5

Boerhaaveschool 12 11 11

GSV 34 28 12 2 42

totaal 92,5 28 28 12 22,5 11 101,5

capaciteit 28 28 12 28 28 124

verschil 0 0 0 5,5 17 22,5
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Lyceum is onderdeel van het Zernike College. Deze school is met 

meerdere locaties gehuisvest in Groningen-Zuid en Haren. De resterende 

uren in de zalen aan de Helperbrink (68 VO-uren) kunnen worden benut 

voor het gymonderwijs voortgezet onderwijs. Daarnaast beschikt het 

Zernike College in beide locaties aan de Vondellaan en de Van 

Iddekingeweg over gymlokalen met een voor het VO inroosterbare 

capaciteit van totaal 80 uur. Er is niet ingeroosterde overcapaciteit in de 

gymzaal Vestdijklaan (ca 5 uur) en relatief grote leegstand in de gymzaal 

aan de Semmelweisstraat (17 uur). 

In Groningen-Zuid is de druk op het onderwijsgebruik van de beschikbare 

capaciteit tijdelijk zeker toegenomen. Sporthal de Wijert is afgebroken en 

er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het Corpushuis. Op 

nagenoeg dezelfde plek van de voormalige sporthal in de Wijert wordt een 

nieuwe spelhal, bestaande uit 2 zaaldelen, voor onderwijs en breedtesport 

gerealiseerd. Daarmee wordt in de loop van 2020/2021 de capaciteit in dit 

gebied in het daggebruik met een uitbreiding van minimaal 56 (PO) en/of 

maximaal 80 (VO) klokuren onderwijs weer ruimschoots op peil gebracht.  

 

Voor de piek in het aantal leerlingen in Reitdiep (Aquamarijn en Meander) 

is een oplossing gevonden door op fietsafstand ruimte aan te bieden in de 

gymzaal aan de Agaatstraat in Vinkhuizen. 

 

5. Is de problematiek groter geworden door het sluiten van sporthal de 

Wijert en de toekomstige sluiting van het Corpushuis? 

Zie hiervoor het antwoord op vraag 4. 

 

6. Het college geeft aan dat meer geld beschikbaar te stellen voor 

onderwijshuisvesting. Is het college bereid een deel van dit geld te 

besteden aan het oplossen van dit tekort aan sporthallen. 

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, waaraan op dit moment in 

samenspraak met de schoolbesturen wordt gewerkt, zullen wij het 

capaciteitsvraagstuk op stadsdeel- en dorpsniveau in beeld brengen. Inzet 

van extra middelen en/of investeringen in nieuwe gymaccommodaties is 

afhankelijk van de uitkomsten daarvan. 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Groningen,  

 

de burgemeester,     de secretaris,  

 

 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 
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