
Reactie Sportkoepel op concept-rapportage integraal toekomstperspectief 

accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport 
 

Als  Sportkoepel zijn wij positief over de rapportage Integraal toekomstperspectief 
accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport, zowel over de inhoud als over 

het proces. We gaan eerst kort in op de inhoud en zullen dan aandacht aan het proces 
besteden. 
  

Inhoud 

Als belangenbehartiger voor de breedtesport zijn wij content met het volgende 

passage van de opstellers van het rapport: “ IABB-rapport geeft inzicht in de 
maatregelen die de komende jaren moeten worden getroffen om te komen tot een 
toekomstbestendige portefeuille van binnensportaccommodaties die het 

bewegingsonderwijs en de binnensport zo goed als mogelijk faciliteert.” 

Wij vinden dat het rapport inhoudelijk deze claim volledig waar maakt. 

Zowel de analyse als de hierop gebaseerde scenario’s geven een goed beeld van de 
huidige stand van zaken aangaande binnensportaccommodaties als ook van de 
consequenties van elk van de gepresenteerde vier scenario’s.  
 

Bij de inhoud hadden wij enkele opmerkingen, die tijdens een digitale bespreking met 

de opstellers en vertegenwoordigers van de gemeente zijn becommentarieerd. 
1. In het kwaliteitskader binnen het schema op pagina 15 bij Bereikbaarheid en 

Spreiding wordt verwezen naar Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor 

Sportaccommodaties. Wij gaven aan  het jammer te vinden dat hier niet wat dieper 
op is ingegaan, vooral waar het specifieke gebruikers betreft als bijvoorbeeld 

minder validen. Zowel de opstellers als de gemeentelijke vertegenwoordigers 
hebben aangegeven dat de Richtlijnen voldoende waarborgen bieden om de 
beoogde bereikbaarheid te garanderen. Wij bevelen aan relevante richtlijnen in een 

toekomstig programma van eisen op te nemen. 
In dit kader willen we nog een meer algemene opmerking maken: In het rapport 

wordt wel verwezen naar de ‘Sport en Beweegvisie’ van de gemeente Groningen, 
maar is geen aandacht voor het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-
2025. Actielijn 3 (Voor iedereen een sport) zou mooi hebben aangesloten bij het 

onderwerp ‘Bereikbaarheid en Toegankelijkheid. Maar ook verwijzingen naar of 
verwerking van de actielijnen 4 (Veilig, positief en inclusief) en 7 (Sportieve 

capaciteit)  zouden de samenhang van het IABB-rapport met het sportbeleid binnen 
de gemeente Groningen hebben versterkt . Het Meerjarenprogramma is tenslotte 

een meer concrete en op actie gerichte uitwerking van de Visie. 
De opstellers hebben opgemerkt dat de rapporten elkaar gekruist hebben, waardoor 
het Meerjarenprogramma niet kon worden meegenomen. In het verdere verloop 

van het IABB-project kan dit alsnog gebeuren. Wij bevelen dit dan ook aan. 
2. In de vier geschetste scenario’s worden verwachte kosten opgevoerd, maar bij de 

scenario’s 2,3 en 4 wordt geen rekening gehouden met verwachte opbrengsten van 
de beoogde extra binnensportaccommodaties. 
De opstellers hebben meegedeeld dat de verwachte opbrengsten wel in de 

rekenmodellen zijn meegenomen, maar niet zijn geëxpliciteerd. Dit kan alsnog 
geschieden, hetgeen wij dan ook aanbevelen 

3. Wellicht overbodig om aan te geven, maar  de Sportkoepel gaan er vanuit dat de 
verduurzamingsopgave voor spel- en sporthallen geen belasting gaat betekenen 
van de reguliere sportbegroting. 

 

 

 



De Sportkoepel is er in dit verband überhaupt zeer benieuwd naar gezien de 

ouderdomssituatie van de gebouwenvoorraad en de vervangingsproblematiek die de 
komende jaren aan de orde komt, op welk scenario de keuze van B&W en de raad 

gaat vallen en op welke wijze de financiering vorm gaat krijgen. 
 

Proces 
Complimenten voor de opstellers van het rapport. Wij zijn prima meegenomen in het 
proces, we hebben alle kans gehad onze inbreng over het voetlicht te brengen, 

reactietermijnen zijn correct in acht genomen en de mogelijkheid om mondeling te 
reageren op het concept is prijzenswaardig. 
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