
 
 
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 vooral 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 drie jaar, 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? 

 

6. 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 


