
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

In maart 2018 heeft u tijdens het raadsdebat over de sportinvesteringen ook gesproken 

over het project Beter Benutten van sportaccommodaties. In de najaarsbrief 2018, update 

uitvoering Meerjarenprogramma Sport & Bewegen, is aangekondigd dat er aan 

uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 wordt gewerkt. In deze brief informeren wij u over 

de ontwikkelingen van het project Beter Benutten en het uitvoeringsplan dat het college 

heeft vastgesteld.  

 

Aanleiding 

In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 is aangegeven dat we gaan 

werken aan optimale bezetting van sportaccommodaties voor zowel binnen- als 

buitensport. De druk op de beperkte ruimte en onze sportbudgetten neemt toe en vraagt 

om een nog efficiënter gebruik van alle sportvoorzieningen. Tegelijkertijd zien we een 

groeiende ambitie voor het realiseren van open sportparken, verbinding met wijken en 

sportclubs die nieuwe initiatieven starten en inkomstenbronnen wensen te vergaren door 

verhuur van eigen accommodaties (clubhuizen e.d.). De centrale vraag is dan ook: hoe 

kunnen we de sportaccommodaties beter benutten?  

 

Proces 

Het Mulier-rapport, inventarisatie van de Groningse accommodatiebehoefte voor 2016-

2030, heeft in kaart gebracht wat de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties 

is, nu en in de toekomst. Voor ons is dit ook directe aanleiding geweest om het project 

Beter Benutten op te starten. Aan de hand van de meest in het oog springende knelpunten 

zijn, samen met een expertgroep, oplossingsrichtingen bedacht. De expertgroep bestaat uit 

een groep deskundigen en vertegenwoordigers van de Sportkoepel, Adviescommissie 

voor de Sport, Huis voor de Sport Groningen, Sportcentrum, Topsport NOORD, KNVB, 

Nevobo en KNKV. Dit heeft geresulteerd in een concept plan van aanpak dat in 

september 2018 is opgesteld. In dit plan is vastgesteld dat er eerst een verdiepende 

(probleem)analyse wordt gemaakt met betrekking tot de binnen- en buitensport. 
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De afgelopen maanden is deze verdiepende analyse uitgevoerd, bestaande uit een analyse 

met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties in Groningen (inclusief 

Haren en Ten Boer) en een benchmark. Samen met de gebruikers, de sportverenigingen, 

hebben we de knelpunten en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarnaast is er ook een 

benchmark uitgevoerd waarbij de beleidsmaatregelen, knelpunten en reeds 

geïmplementeerde oplossingen en ervaringen op het gebied van Beter Benutten is 

vergeleken. Op basis van deze bevindingen zijn de resultaten en de mogelijke 

oplossingsrichtingen aan de expertgroep voorgelegd. Deze oplossingsrichtingen zijn 

uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan 2019. 

 

Analyse 

Bij analyse is gekeken naar de binnen- en buitensport. De binnensport heeft met een 

aantal ontwikkelingen te maken: de realisatie van het nieuwe sportcentrum Europapark, 

de sluiting van sporthallen de Wijert en Corpushuis en op termijn de komst van de nieuwe 

spelhal de Wijert. Er is dus minimaal een half jaar een sporthal en een gymzaal minder en 

daar dienen oplossingen voor gezocht te worden. Uit de analyse blijkt dat de sporthallen 

door de weeks nagenoeg geen ruimte beschikbaar hebben (alleen later op de avond en op 

zondagen), maar dat er nog wel ruimte is in de gymzalen (door de weeks en in het 

weekend). Bij de analyse van de sportparken komt naar voren dat de piek van de 

trainingen op woensdagmiddag/ begin avond zit en voor de wedstrijden op 

zaterdagochtend. Er zijn dan op een aantal sportparken knelpunten met betrekking tot het 

aantal velden en kleedkamers. Dit heeft onder andere te maken met het aantal jeugdleden. 

Op vrijdagavond en zondag zijn de sportparken minder of niet bezet. De bezetting van de 

sportparken is op zaterdag en zondag enorm scheef.  
 

Bij zowel de binnen- als de buitensport geldt dat het indelen altijd betrekking heeft op de 

behoeften van de klant, in dit geval de verenigingen, en hetgeen we als gemeente kunnen 

bieden. We proberen hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten, maar het is onmogelijk om 

aan alle afzonderlijke wensen van de verenigingen te voldoen. Daarbij komt dat de 

bonden ook continu andere eisen stellen met betrekking tot de accommodaties en dit heeft 

weer consequenties voor het gebruik. Binnen dit spanningsveld proberen we zo goed 

mogelijk te acteren, waarbij de focus nu meer op het beter benutten moet komen te liggen. 

 

Uit de benchmark blijkt dat de gemeenten allemaal inzetten op beter benutten. Ondanks 

dat het thema de nodige aandacht krijgt of gaat krijgen de komende jaren, blijft het een 

zoektocht op welke manier de accommodaties zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt 

kunnen worden; nu en in de toekomst. Er is door de gemeenten al nagedacht over 

maatregelen. Frequent terugkerende maatregelen zijn: herijken voorrangregels, 

multifunctioneel gebruik, tarievendifferentiatie, verhuursystematiek, kunstgras, verlengen 

en wijzigen speeldagen, gebruik capaciteit gymzalen en uitruil andere sportcomplexen.   

 

Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 

Op basis van de resultaten uit de analyse, de bevindingen van de benchmark en de 

terugkoppeling vanuit de expertgroep is er een uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 

opgesteld. We willen nu de stap maken naar het opzetten van een pilot voor het seizoen 

2019-2020 met als doel om de sportaccommodaties zo efficiënt en effectief mogelijk te 

benutten door het gebruik meer te spreiden, te intensiveren en te optimaliseren. Uiteraard 

wordt ook gemonitord wat te dit voor effect heeft op de bezetting en het efficiënter 

gebruiken van de sportaccommodaties. De pilot richt zicht op de volgende uitgangspunten: 
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Capaciteitsonderzoek 

Dit uitvoeringsplan heeft betrekking op de huidige situatie in Groningen. De toekomstige 

behoeften en ontwikkelingen zijn hier niet in meegenomen, aangezien dit verder gaat dan 

een analyse en een capaciteitsonderzoek betreft. In 2016 is er een capaciteitsonderzoek 

door het Mulier Instituut uitgevoerd. Normaliter zou dit onderzoek in 2020 herhaald 

worden. Vanwege het opstarten van het project Beter Benutten en de nieuwe situatie in 

Groningen door de gemeentelijke herindeling, wordt bekeken of het capaciteitsonderzoek 

al in 2019 uitgevoerd kan worden. De bevindingen van de pilot en het 

capaciteitsonderzoek kunnen dan in het voorjaar van 2020 bij elkaar gebracht worden.  

Binnensport – Sporthallen/ gymzalen 

 

De indeling en verhuur van de sporthallen/ gymzalen wordt gedaan door 

Sport050. Vanaf het nieuwe seizoen wordt de indeling gemaakt op basis 

van onderstaande uitgangspunten: 

 

• Verhuur hele sporthal, niet meer 1/2 en 1/3  

• 1/3, 2/3 of 1/2 gebruik junioren in gymzalen*  

• Verhuur aaneengesloten blokken (per uur)** 

• Senioren ook in de avonden (22.00-23.00 uur) 

• Trainingen door de week tussen 15.30-23.00 uur 

• Wedstrijden in weekend tussen 8.00-23.00 uur 
 

 
*Er komt een overzicht met sporten (aard van sport/ leeftijdscategorie) waarvan de 

training in een gymzaal kan plaatsvinden en waar dit enkel en alleen in een sporthal kan in 

verband met sporttechnische redenen.  

 

**Er wordt in overleg met de sportbonden en sportverenigingen gekeken of er in 

gezamenlijkheid een indeling kan worden gemaakt, waarbij er sprake is van bloktijden 

(avonden) en verhuur van hele sporthallen. 

 
 

 Buitensport – Sportparken 

 
De verhuur van de sportparken verloopt via Sport050 en indeling wordt 

door de sportverenigingen in onderling overleg gedaan. Vanaf het nieuwe 

seizoen worden onderstaande uitgangspunten nadrukkelijk aan de 

sportparken/ sportverenigingen meegegeven: 

 
• Trainingen tot 23.00 uur 

• Wedstrijden tussen 8.00-20.00 uur* 

• Senioren vooral in de avonden 

• Uitruil andere sportparken**  
 

 

*Er wordt in overleg met de KNVB gekeken naar de mogelijkheid om langer door te 

spelen op zaterdag en het spelen op andere competitiedagen wordt verkend.  

 

**Er komt een overzicht met alle sportparken die tegen de grenzen van de capaciteit aan 

zitten, zodat er inzicht komt in de capaciteit en duidelijk wordt waar (geen) ruimte is op de 

sportparken. De kleedkamernorm wordt hierin ook nader onderzocht.   
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Kleedkamernorm 

In het raadsdebat van de sportinvesteringen in maart 2018 heeft u ook gesproken over de 

kleedkamernorm. In de nota van het Gelijk Speelveld is toegezegd dat wij terugkomen op 

deze norm. Binnen het project Beter Benutten zou deze analyse meegenomen worden. 

Deze analyse is ook meegenomen, maar zit op dit moment nog in de afrondende fase. 

Omdat we op korte termijn al wel starten met overleggen met de sportverenigingen over 

de nieuwe roostering, kiezen we ervoor u nu al over de pilot te informeren. Over de 

kleedkamernorm wordt u op korte termijn apart geïnformeerd. 

 

Conclusie 

Het uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 biedt kansen om de sportaccommodaties zo 

efficiënt en effectief mogelijk te benutten door het gebruik meer te spreiden, te 

intensiveren en te optimaliseren. De pilot wordt vanaf het seizoen 2019-2020 

geïmplementeerd en gemonitord. Na één seizoen worden de bevindingen van de pilot en 

het nieuwe capaciteitsonderzoek bij elkaar gebracht en opnieuw bekeken of we kunnen 

voldoen aan de accommodatiebehoefte; nu en in de toekomst.  

 

Wij 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 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


