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Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan de door de heer Sijbolts van Stad en 
Ommeland gestelde vragen over de beschikbaarheid van onze 
sportaccommodaties. De vragen treft u hierbij aan. 

/. Waarom is er , na drie jaar, geen passende oplossing gevonden 
voor de basketbalclubs BVG en Scylla? 

De afgelopen jaren hebben BVG en Scylla getraind in het Corpushuis. Voor 
sluiting van het Corpushuis, is een passende oplossing gevonden met de 
opening van Sportcentrum Europapark, de sporthal bij het Gomarus-college 
en realisatie van spelhal MFA de Wijert. MFA de Wijert is speciaal geschikt 
gemaakt voor basketbal. De Jonge jeugd zou eventueel in gymzalen kunnen 
trainen. De realisatie van MFA de Wijert heeft echter vertraging opgelopen, 
waardoor een tijdelijk knelpunt ontstaat. Met de toekomstige opening van 
spelhal MFA de Wijert is de capaciteit weer op het huidige capaciteitsniveau. 
In de raadscommissie van 9 mei heeft wethouder De Rook reeds aangegeven 
te onderzoeken of het Corpushuis langer open kan blijven. Inmiddels is 
besloten dat het Corpushuis open blijft tot I juli 2019, waardoor onder andere 
BVG en Scylla het seizoen 2018 -2019 ongewijzigd terecht kunnen in het 
Corpushuis. 

2. Welk belang hecht het college aan basketbalclubs BVG en Scylla? 
Alle sportverenigingen zijn voor ons belangrijk, zo ook BVG en Scylla. 
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3. Welke oplossing ziet het college voor de problemen van de 
basketbalclubs BVG en Scylla? 

Zie ook vraag I . We zijn op tijd gestart met het verkennen van een oplossing 
voor het tijdelijk capaciteitsprobleem in verband met vertraging realisatie van 
spelhal MFA de Wijert. Dit heeft recentelijk geresulteerd in het langer 
openblijven van het Corpushuis tot 1 juli 2019. In het totale 
capaciteitsvraagstuk, hebben we vooral te maken met een piekbelasting in de 
avonduren van 17:00 - 21:00 uur, terwijl op andere dagen en uren voldoende 
ruimte aanwezig is. Samen met de bonden en de Sportkoepel willen we via 
het project Beter Benutten komen tot een betere verdeling van de totaal 
aanwezige capaciteit door onder andere nadere toewijzingsregels op te stellen 
en sport te stimuleren op zondagen. 

4. Kan het college aangeven welke breedtesport(cluhs) zich bij de 
gemeente hebben gemeld dat zij in de problemen komen doordat 
er te weinig ruimte is in de huidige sportaccommodaties of op de 
sportvelden? 

BVG en Scylla maar ook NIC hebben bij ons aangegeven niet alleen een 
wens te hebben voor de bestaande ruimte maar hebben daarnaast ook 
doorgroeiwensen. Dit is een jaarlijks fenomeen, de praktijk wijst uit dat de 
inschatting van het aantal uren die de clubs nodig hebben niet altijd nodig 
zijn. Het lukt elk jaar om de daadwerkelijke aanvragen te honoreren. 

5. Welke ruimte, vrije uren, is er nu nog voor breedtesport in de in 
aanbouw zijnde Europapark'!' 

In het Europapark zijn alle avonduren en de weekenden beschikbaar voor 
verhuur aan de breedtesport. Gelet op de geplande realisatie, gaan we uit van 
verhuur per I januari 2019. 

6 Kan het college aangeven wat de druk op dit moment is 
wanneer buitensporten, zoals voetbal, in de winterstop in de 
overdekte accommodaties aanwezig zijn? 

Naast de reeds aanwezige piekbelasting in het gehele seizoen tussen 17:00 en 
21:00 uur (zie vraag 3), ontstaat er met name in de wintermaanden nog meer 
druk op deze uren in verband met de winterstop van met name voetbal en 
hockey. Dit betreft jaarlijks een tijdelijke periode. Met de huidige capaciteit 
lukt het jaarlijks met enige passen en meten het rooster rond te krijgen. Ook 
hier verwachten met inzet van het project Beter Benutten te komen tot meer 
optimalisatie. 

7 Kan het college het .structurele tekort aan 
sportaccommodaties, die voldoen aan de normen van 
verschillende sportbonden voldoende in kaart brengen? 

Eens in de vier jaar laten wij een capaciteits-onderzoek doen door Mui ier. Het 
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rapport Muiier (2016 - 2030) geeft aan dat er voldoende capaciteit is waarbij 
ook rekening is gehouden met groei. Beter benutten zal leiden tot een 
optimalisering van gebruik van de beschikbare sportaccommodaties. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

Betreft: schriftelijke vragen ex art, 41 RvO over beschikbaarheid sportaccommodaties. 

Groningen, 1 juni 2018, 

Geacht college, 

Vandaag verscheen in het Dagblad van het Noorden een zeer verontrustend artikel waarin 

Basketbalclubs BVG en Scylla uit Groningen de noodklok luiden, In dit artikel geven de clubs 

aan dat zij per 2019 bij lange na niet genoeg plek te hebben om te kunnen trainen en maken 

zich grote zorgen, 

BVG en Scylla hebben bij elkaar opgeteld zo'n zeshonderd leden. Samen met Celiritas en 

G,S.B.V. De Groene Uilen zijn zij de grootste basketbalverenigingen van de stad. BVG en Scylla 

trainen nu vooral in Sporthal Corpushuis dat per 1 januari 2019 de deuren sluit. 

Uit het artikel blijkt dat alle overige sportaccommodaties vol of ze zijn niet geschikt voor 

basketbal en dat de clubs al drie jaar aangeven dat er een structureel tekort aan geschikte 

zalen is. Wat de fractie van Stad en Ommeland vooial bevreemd is dat het college in de 

discussie rondom Sporthal De Wijert steeds heeft aangegeven dat er voldoende 

sportaccommodaties beschikbaar zijn om de breedtesport te bedienen. 

De fractie van Stad en Ommeland heeft daarom dan ook de volgende vragen aan het college 

1. Waarom is er, na driejaar, geen passende oplossing gevonden voor Basketbalclubs 

BVG en Scylla? 

2. Welk belang hecht het college aan Basketbalclubs BVG en Scylla? 

3, Welke oplossing ziet het college voor de problemen van Basketbalclubs BVG en Scylla? 

4, Kan het college aangeven welke (breedtesport)clubs zich bij de gemeente heeft 

gemeld dat zij in de problemen komen doordat er te weinig ruimte is in de huidige 

sportaccommodaties of op de sportvelden? 



5. Welke ruimte, vrije uren, is er nu nog voor de breedtesport in de in aanbouw zijnde 
Sporthal Europapark? 

5, Kan het college aangeven wat de druk op dit moment is wanneer buitensporten, zoals 
voetbal, in de winterstop op de overdekte sportaccommodaties zijn aangewezen? 

7, Kan het college het structurele tekort aan sportaccommodaties, die voldoen aan de 
normen van verschillende sportbonden voldoen in kaar brengen? 

Namens de fractie van Stad en Ommeland, 

Amrut Sijbolts 


