
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
x Collegebrief

x Discussienotitie

Titel en datum van het stuk (+ link):

Uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties (25 maart 2020)

Uitkomsten-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties-137047-2020 

Korte samenvatting:
In het seizoen 2019-2020 is gestart met de pilot Beter Benutten, met de bedoeling om samen met de 

sportverenigingen te kijken hoe sportaccommodaties zo optimaal mogelijk benut konden worden, nu 

sporthal Corpushuis gesloten is en sporthal De Wijert nog niet gereed. Daarnaast is er een nieuw 

capaciteitsonderzoek sportaccommodaties uitgevoerd om inzicht te krijgen in of de bestaande 

sportcapaciteit voldoende is voor de huidige en toekomstige behoeft aan sport. De conclusie van de 

pilot Beter Benutten is dat de sporthallen beter worden benut (bezetting per hal is toegenomen), dat 

er slechts minimale verschuiving naar de gymzalen plaatsvindt, maar dat betere benutting de 

achteruitgang van de capaciteit door het verdwijnen van het Corpushuis niet kan opvangen. Het 

capaciteitsonderzoek laat ook zien dat de beschikbare sportcapaciteit op verschillende terreinen krap 

is. Per terrein geeft het college aan welke beleidskeuzes in reactie daarop zijn voorgenomen, zowel 

op de korte als de lange termijn. Gezien de ontwikkeling naar meer ongebonden sport wil men de 

recreatieve uren blijven faciliteren naast de verenigingsuren, hoewel dat tot knelpunten leidt, m.n. 

bij de binnensport. Voor de korte termijn wil men daarom de uitgangspunten van Beter Benutten 

continueren. Gezien het feit dat ook de niet-gemeentelijke sporthallen hard nodig zijn om alle 

verenigingen een plek te kunnen bieden, en ook de nieuwe sporthal De Wijert de benodigde 

capaciteit niet kan opvangen, ziet het college de noodzaak om de mogelijkheden van uitbreiding van 

sporthalcapaciteit verder te onderzoeken.

Vermeld op LTA?
x Ja, nr. 2018-107

Deadline?
x ja, de opgaven volgend uit het capaciteitsonderzoek worden betrokken bij het 

opstellen van de begroting 2021

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitkomsten-pilot-Beter-Benutten-en-capaciteitsonderzoek-sportaccommodaties-137047-2020


Doel van de activiteit
x Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
x discussie, betreft discussienotitie die voor de zomer door meerderheid van de raad 

op ‘oranje’ is gezet in de stoplichtenlijst (= bespreken)

Voorgeschiedenis

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Bespreking beleidsvoornemens, richting geven m.b.t. begroting

Nadere informatie
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