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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij sturen wij u ons antwoord op de door dhr. Van Rooij van Student en 
Stad gestelde vragen over het voortbestaan van de roeifaciliteiten. De brief 
van de vragensteller treft u als bijiage aan. 

Na 2014 kan de huidige roeibaan niet meer gebruikt worden. Tussen eind 
2014 en de aanleg van de nieuwe baan is er een periode dat er geen roeibaan 
is. De fractie van Student en Stad maakt zich zorgen over de toekomst van de 
competitie ve roeisport in Groningen en wil duidelijkheid voor de 
roeigemeenschap in Groningen. 

Vraag: 
I.Deelt het college de mening van Student en Stad dat de roeisport een 
belangrijk onderdeel is van het Groningse sportaanbod? 
Antwoord: 
Ja, het college deelt die mening. Roeiwedstrijden als de Martiniregatta 
worden door de gemeente gesubsidieerd en dit jaar wordt tevens subsidie 
verleend zodat de roeibaan voor dit jaar geschikt is om wedstrijden te houden. 

Vraag: 
2.1s het college op de hoogte van de zorgen die leven onder de 
Groninger roeiverenigingen over het voortbestaan van een Groningse 
roeibaan? 
Antwoord: 
Ja, het college is op de hoogte van de zorgen. Er zijn gesprekken gevoerd met 
de roeibond en betrokken roei- en kanoverenigingen, waarin zij hun 
ongerustheid hebben geuit. 
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Vraag: 
3. Deelt het college de mening van Student en Stad dat het aflopen van 
de roeibaan in Harkstede niet mag leiden tot het, al dan niet, tijdelijk 
ontbreken van een roeibaan? 
Antwoord: 
Nee, het college deelt die mening niet. De gevolgen van het tijdelijk 
ontbreken van een roeibaan zijn namelijk beperkt. De roeibaan wordt niet als 
trainingsaccommodatie gebruikt, slechts enkele keren per jaar voor 
wedstrijden. 

Vraag: 
4.1s het college van mening dat de gebruikers van de roeibaan (de roeiers en 
kanoers) meer betrokken moeten worden bij het onderzoek naar de 
verscheiden mogelijkheden tot behoud of vernieuwing van de roeibaan? 
Antwoord: 
In overleg met de voorzitters van de diverse roei- en kanoverenigingen is 
afgesproken dat zij op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het plan 
van aanpak zoals dat dit jaar door Bureau Meerstad wordt opgesteld. Zoals 
eerder schriftelijk aan uw raad is gemeld, kan de roeibaan vanaf 1 januari 
2015 niet meer worden gebmikt. Dit in verband met o.a. de slechte staat van 
de dijken rondom de roeibaan en de te realiseren dijkdoorbraken ten behoeve 
van het vergroten van het Woldmeer. 

Vraag: 
5.1s het college ervan op de hoogte dat de Groninger roeiverenigingen voor 1 
april een aanvraag moet indienen voor de Internationale Martini Regatta 
2015? 
Antwoord: 

Ja, daar is het college van op de hoogte. 

Vraag: 
6.1s het college ervan op de hoogte dat wanneer de Groninger 
roeiverenigingen niet in staat zijn deze wedstrijd te organiseren, de wedstrijd 
zijn piek op de jaarkalender zal verliezen waardoor deze naar een andere 
stad zal gaan? 
Antwoord: 

Nee, daar is het college niet van op de hoogte. 

Vraag: 
7. Kan het college garanderen dat de Groninger roeiverenigingen in de 
komende jaren beschikking hebben over een roeibaan waarop nationale en 
Internationale wedstrijden gehouden kunnen worden? 
Antwoord: 
Nee, wij verwijzen u kortheidshalve naar de beantwoording van uw vraag 
onder punt 4. Zoals al eerder is gecommuniceerd, is de staat van onderhoud 
van de dijken rondom de roeibaan slecht. Op last van het waterschap zal de 
roeibaan zo spoedig mogelijk van de boezem (Slochterdiep) moeten worden 
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afgesloten en dient het waterpeil drastisch te worden verlaagd. Dit om de 
veiligheid biimen het gebied op termijn te kunnen garanderen. Op dit moment 
vindt er groot onderhoud plaats van de dijken langs het Slochterdiep. 
De hiervoor genoemde afsluiting van de roeibaan van het Slochterdiep wordt 
in deze werkzaamheden meegenomen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A.(Maarten)Ruys 

bijiage: kopie van de originele brief met vragen 
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Betreft; vragen ex artikel 42 RvO inzake voortbestaan roeifaciliteiten. 

Groningen, 7 maart 2014 

Geacht college, 

Als geen andere sport heeft het roelen onze stad in de afgelopen decennia op de kaart gezet. 
Nationale en Internationale successen van leden van Gyas, Aegir en de Hunze hebben velen 
gemspireerd om meer te gaan bewegen. Daarnaast is het ledenaantal van de verenigingen in de 
afgelopen jaren gegroeid naar meer dan 2000. 

Met het aflopen van de exploitatie van de roeibaan in Harkstede, eind 2014, komt dit alles echter 
in gevaar. Het is onzeker of de Groninger roeiverenigingen nog wel gebruik kunnen maken van een 
roeibaan, waarmee ook het voortbestaan van de jaariijkse Internationale Martini Regatta en 
andere wedstrijden in gevaar komt. De onduidelijkheid rondom de aanleg van een nieuwe 
roeibaan in het nog afte graven Woldmeer brengt grote onzekerheid voor de verenigingen met 
zich mee. 

Student en Stad maakt zich zorgen over de toekomst van de competitieve roeisport in.Groningen 
en wil duidelijkheid voor de roeigemeenschap in Groningen. 

Student en Stad stelt daarom de volgende vragen: 

1. Deelt het college de mening van Student en Stad dat de roeisport een belangrijk onderdeel 
is van het Groningse sportaanbod? 

2. Is het college op de hoogte van de zorgen die leven onder de Groninger roeiverenigingen 
over het voortbestaan van een Groningse roeibaan? 

3. Deelt het college de mening van Student en Stad dat het aflopen van de exploitatie van de 
roeibaan in Harkstede niet mag leiden tot het, al dan niet, tijdelijk ontbreken van een 
roeibaan? 

4. Is het college van mening dat de gebruikers van de roeibaan (de roeiers en kanoers) meer 
betrokken moeten worden bij het onderzoek naar de verscheiden mogelijkheden tot 
behoud of vernieuwing van de roeibaan? 

5. Is het college ervan op de hoogte dat de Groninger roeiverenigingen voor 1 april een 
aanvraag moet Indienen voor de Internationale Martini Regatta 2015? 

6. Is het college ervan op de hoogte dat wanneer de Groninger roeiverenigingen niet in staat 
zijn deze wedstrijd te organiseren, de wedstrijd zljn piek op de Jaarkalender zal verliezen 
waardoor deze naar een andere stad zal gaan? 

7. Kan het college garanderen dat de Groninger roeiverenigingen in de komende Jaren 
beschikking hebben over een roeibaan waarop nationale en Internationale wedstrijden 
gehouden kunnen worden? 

Jos van Rooij 
Student en Stad 


