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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. kennis te nemen van het ‘Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport’; 

II. het ‘Kwaliteitskader accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport’ vast te stellen als kader voor nieuw 

te realiseren accommodaties voor bewegingsonderwijs en binnensport. 
 

   

 

 Samenvatting     

Uitdagende en afwisselende gymlessen zijn nodig om te stimuleren tot sport en bewegen. Voldoende en kwalitatief 

goede binnensportaccommodaties zijn van groot belang voor zowel het bewegingsonderwijs als de binnensport en 

nodigen uit tot een leven lang sporten en bewegen. Om inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om te komen 

tot een toekomstbestendige portefeuille van de binnensportaccommodaties, is een integraal toekomstperspectief 

opgesteld. Samen met betrokken partijen is een kwaliteitskader ontwikkeld waar nieuw te ontwikkelen 

binnensportaccommodaties aan moeten voldoen. Het integraal toekomstperspectief geeft in een aantal scenario’s een 

doorkijk van de gewenste ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de binnensportaccommodaties en de 

investeringen en toename van de jaarlasten als gevolg van de in de scenario’s opgenomen maatregelen.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

 
Aanleiding en doel 

In de Groninger Sport- en Beweegvisie 2021+ is het belang van sporten benoemd: Sporten is gezond. Het activeert 

mensen en zorgt voor meer sociale cohesie. Een leven lang sporten begint met sportief kapitaal: de competenties en 

ervaringen die stimuleren en motiveren om te sporten en te bewegen. Sportief kapitaal wordt van jongs af aan 

ontwikkeld, bij de kinderopvang, op school, in de buurt en bij de sportclub. Positieve ervaringen zijn een leven lang 

nodig om het kapitaal op peil te houden. Het bewegingsonderwijs is een belangrijke pijler in het opbouwen van sportief 

kapitaal. Uitdagende en afwisselende gymlessen, die aansluiten bij de huidige belevingswereld van de kinderen, in 

prettige, kwalitatief goede accommodaties zijn nodig om te stimuleren tot sport en bewegen. We vinden het belangrijk 

dat onze kinderen les krijgen in een omgeving waar ze zich welkom voelen en geïnspireerd worden. Prettige en 

uitdagende gymfaciliteiten nodigen uit om ook buiten de school te bewegen en te sporten, al dan niet bij een sportclub in 

de buurt. Voldoende en kwalitatief goede gymzalen, sportzalen en sporthallen zijn van groot belang voor zowel het 

bewegingsonderwijs als de binnensport en nodigen uit tot een leven lang sporten en bewegen.  

 

De ambities in sport en bewegen maken een verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de capaciteit van de 

binnensportaccommodaties noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een in 

kwalitatieve en kwantitatieve zin toekomstbestendige portefeuille van de binnensportaccommodaties, is een integraal 

plan voor de binnensportaccommodaties (accommodaties voor bewegingsonderwijs en binnensport) opgesteld: het 

‘Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport’. Integraal omdat de portefeuille 

moet inspelen op zowel de behoefte en capaciteit voor bewegingsonderwijs als voor binnensport, waarbij wordt 

gestreefd naar maximale synergie en optimale bezetting van accommodaties door zowel bewegingsonderwijs als 

binnensport. En integraal omdat in oplossingsrichtingen koppelkansen worden gezocht met gebiedsontwikkelingen, 

wijkvernieuwing en in het IHP voorziene maatregelen. Met dit voorstel vragen wij u kennis te nemen van het ‘Integraal 

toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport’ en het ‘Kwaliteitskader accommodaties 

bewegingsonderwijs en binnensport’ vast te stellen als kader voor nieuw te realiseren accommodaties voor 

bewegingsonderwijs en binnensport. 

 
Kader 

− Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Groningen 2021. 

− Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Groningen. 

− Sport- en beweegvisie 2021+. 

− Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2021-2025. 

− Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties. 

− Capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs. 

 
Argumenten en afwegingen 

In april 2020 heeft u het integraal huisvestingsplan 2020-2039 ‘Investeren in onderwijs’ (IHP) vastgesteld. In het 

raadsvoorstel over het IHP is aangegeven dat er een separaat onderzoek wordt uitgevoerd naar de capaciteit en kwaliteit 

van de accommodaties voor bewegingsonderwijs. Parallel aan het opstellen van het IHP is een capaciteitsonderzoek 

voor de sportaccommodaties in de gemeente Groningen uitgevoerd. Middels een collegebrief d.d. 25 maart 2020 bent u 

geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Ook is een capaciteitsonderzoek voor het bewegingsonderwijs 

uitgevoerd, waarvan de resultaten op 23 september 2020 met u zijn gedeeld. Uit deze capaciteitsonderzoeken zijn in 

meer en mindere mate knelpunten voor de binnensport en het bewegingsonderwijs naar voren gekomen.  

 

Om inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een in kwalitatieve en kwantitatieve zin 

toekomstbestendige portefeuille van de binnensportaccommodaties, is een integraal plan opgesteld. Het rapport 

‘Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport’ is als bijlage bij dit raadsvoorstel 

gevoegd. 

 

Doelstelling ‘Integraal toekomstperspectief’. 

In het integraal toekomstperspectief is een aantal scenario’s geschetst om de portefeuille in kwaliteit en kwantiteit aan te 

laten sluiten bij de huidige en toekomstige behoefte, om hiermee de ambities van de gemeente voor het stimuleren van 

sport en bewegen te kunnen realiseren. De scenario’s variëren in omvang en snelheid en per scenario is in beeld gebracht 

wat de omvang van maatregelen is, welk effect de maatregelen hebben op de kwaliteit van de accommodaties en tot 

welke (indicatieve) investeringen en extra lasten de scenario’s leiden. Op basis van de geschetste scenario’s is het aan 
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het nieuwe college en de nieuwe raad om het perspectief uit te werken tot concrete maatregelen. Maatregelen die leiden 

tot goede binnensportaccommodaties die uitnodigen tot sporten en bewegen en daarmee bijdragen aan de doelstellingen 

voor een leven lang sporten en bewegen. In tegenstelling tot het IHP is het integraal toekomstperspectief geen 

uitgewerkt plan met maatregelen voor specifieke binnensportaccommodaties, maar geeft het een globale doorkijk van de 

impact van de behoeften en ambities in financiële en kwalitatieve zin.  

 

Visie en ambitie, uitgewerkt in een kwaliteitskader. 

Om te bepalen waaraan de toekomstige binnensportaccommodaties moeten voldoen om sporten en bewegen optimaal te 

faciliteren, is samen met betrokken partijen de visie en de ambitie op bewegingsonderwijs en binnensport ontwikkeld. 

De visie en ambitie zijn gebaseerd op drie pijlers: 

 

1. Ontwikkelen van sportief kapitaal: iedere Groninger verdient gelijke kansen om de kracht van sport en bewegen te 

ervaren. Sporten is leuk, het maakt gelukkiger en draagt bij aan een sterke samenleving. Uitnodigende en voor 

iedereen toegankelijke sportvoorzieningen liggen aan de basis van het ontwikkelen van het sportief kapitaal voor 

iedere inwoner. Dit draagt bij aan een leven lang sporten en bewegen. Voor iedereen en door iedereen.  

2. Bewegingsonderwijs van de toekomst: Om op een passende wijze invulling te geven aan het bewegingsonderwijs 

van de toekomst is het van belang dat ieder kind op een eigentijdse manier, die aansluit bij de interesses en 

denkwereld van het kind, goed leert bewegen. Dit kan door onder meer een afwisselend sport- en 

beweegprogramma, voldoende ruimte om in meerdere kleinere groepen tegelijk les te kunnen geven, een (basis) 

inventaris die eigentijdse lessen kan faciliteren en het gebruik maken van technologie in interactieve lesvormen, 

door bijvoorbeeld het toepassen van wand- en vloerprojectie en smartgoals. 

3. Ambities en wensen binnensport: uit het in 2020 aan u voorgelegde capaciteitsonderzoek blijkt dat de voornaamste 

ambitie is om de huidige capaciteit beter aan te laten sluiten op de toekomstige behoefte. Dit vraagt onder meer 

extra sporthalcapaciteit, waar mogelijk uitgerust met een tribune en een horecavoorziening en het efficiënter gebruik 

maken van de voorzieningen (zie ook pilot Beter benutten). 

 

De visie en ambitie zijn uitgewerkt in een kwaliteitskader met criteria waar de toekomstige nieuw te realiseren 

binnensportaccommodaties minimaal aan moeten voldoen. In het kwaliteitskader hanteren we drie kwaliteitscriteria: 

1. Belevingswaarde: Een gebouw en een omgeving die primair uitnodigen om te sporten, te bewegen, elkaar te 

ontmoeten en die positief bijdragen aan de uitstraling van de wijk. Toekomstige nieuwbouw van 

binnensportaccommodaties zijn daarmee geen ‘gemetselde of stalen’ blokkendozen meer; 

2. Functionele waarde: de functionele waarde staat voor de gebruikskwaliteit. Dit betreft aspecten zoals omvang en 

vloerafmeting, situering van de accommodatie en de activiteiten die er plaats moeten kunnen vinden; 

3. Technische waarde: de technische waarde wordt bepaald door onder anderen de bouwkundige kwaliteit en de 

kwaliteit van het binnenklimaat. 

 

De uitgangspunten van het kwaliteitskader (en het daarbij passende investeringsniveau) worden al toegepast bij de 

binnensportaccommodaties die nu in ontwikkeling zijn en sluiten aan op de ruimtelijke kwaliteit die hoort bij 

herontwikkeling in bestaande wijken en nieuwbouw in gebiedsontwikkeling. Wij vragen uw raad het kwaliteitskader 

vast te stellen als uitgangspunt voor de toekomstige nieuw te realiseren binnensportaccommodaties. Het kwaliteitskader 

kan vervolgens per specifieke opgave op maat worden uitgewerkt in een programma van eisen. 

 

Huidige portefeuille 

De eerder uitgevoerde capaciteitsonderzoeken voor sport en voor het bewegingsonderwijs geven al een goed beeld van 

de capaciteit en behoefte aan binnensportaccommodaties. Geconstateerd is dat er voor binnensport vooral behoefte is 

aan meer sporthalcapaciteit. Voor het bewegingsonderwijs zijn op korte termijn geen knelpunten, maar op langere 

termijn kunnen mogelijk knelpunten ontstaan als gevolg van de groei van de stad en herontwikkeling van 

binnenstedelijke locaties. 

 

In aanvulling op de kwantitatieve analyse is ook de kwaliteit van de binnensportaccommodaties geïnventariseerd. De 

huidige portefeuille kenmerkt zich door de relatief hoge leeftijd. Ongeveer de helft van de binnensportaccommodaties is 

ouder dan 40 jaar en naderen daarmee in afzienbare tijd het einde van hun (technische) levensduur. De leeftijd van de 

binnensportaccommodaties heeft zijn weerslag op de kwaliteit. Met name de functionele waarde en in mindere mate de 

technische waarde en belevingswaarde van een groot aantal accommodaties voldoen niet aan de in het kwaliteitskader 

opgenomen normen voor nieuwbouw. Ondanks de gemiddelde relatief hoge leeftijd van de binnensportaccommodaties 

is de technische kwaliteit van de portefeuille in algemene zin redelijk te noemen. Mede gezien deze relatief hoge leeftijd 

zal de kwaliteit in de toekomst echter verder verslechteren en zullen de lasten voor onderhoud toenemen wanneer er 

geen adequate maatregelen worden genomen. 
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Areaaluitbreiding en koppelkansen. 

Gezien de geconstateerde behoefte aan meer sporthalcapaciteit is op termijn een areaaluitbreiding met twee sporthallen 

nodig, waarbij de aanwezigheid van een tribune en horeca wenselijk is om een thuisbasis voor de sportclubs mogelijk te 

maken. Omdat met de ontwikkeling en realisatie van nieuwe sporthallen enige jaren gemoeid zijn, wordt nog dit jaar een 

blaashal gerealiseerd. Naar verwachting wordt in 2023 de sportzaal (= dubbele gymzaal) bij IKC Groenewei (Meerstad) 

in gebruik genomen. Door de clustering van twee zaaldelen en extra ruimte (hoogte en breedte) is deze sportzaal breder 

inzetbaar voor binnensport. Op langere termijn liggen er in de eerste plaats koppelkansen voor de areaaluitbreiding bij 

de gebiedsontwikkeling rondom Sportcentrum Kardinge en Suikerzijde. Door de capaciteit zoveel als mogelijk ook in te 

zetten voor bewegingsonderwijs kan de exploitatie van de voorzieningen worden geoptimaliseerd. Ook kan de clustering 

van gymzalen tot sportzalen (twee gymzaaldelen) en sporthallen (drie gymzaaldelen) bijdragen aan het beter benutten 

van de bestaande capaciteit, met name voor trainingen en jeugdwedstrijden. Koppelkansen hiervoor zijn er bij de in het 

IHP geplande huisvestingsmaatregelen voor het Maartenscollege/ GSV in Haren en op langere termijn voor het Parcival 

College. 

 

Kwaliteitsimpulsen en scenario’s. 

Om de portefeuille beter te laten aansluiten op de visie op bewegingsonderwijs en binnensport en ervoor te zorgen dat 

geen verdere verslechtering van de kwaliteit optreedt, is een aantal maatregelen benoemd die op korte termijn een 

kwaliteitsimpuls kunnen geven aan accommodaties en zijn scenario’s benoemd voor de ontwikkeling van de portefeuille 

op langere termijn. De kwaliteitsimpulsen hebben betrekking op het verbeteren van de akoestiek van een aantal 

binnensportaccommodaties, een vernieuwingsslag van een deel van de inventaris voor het bewegingsonderwijs en het 

verbeteren van het entreegebied van een beperkt deel van de binnensportaccommodaties. Het verbeteren van de 

akoestiek is voor een aantal accommodaties noodzaak om zorg te dragen voor een veilige werk- en lesomgeving. Voor 

de andere twee kwaliteitsimpulsen moeten nut en noodzaak afgewogen worden, mede in relatie tot de beschikbare 

middelen en de resterende levensduur van de betreffende accommodaties.  

De scenario’s voor de langere termijn schetsen voor de periode tot en met 2039 in meer of mindere mate maatregelen 

voor de vernieuwing en vervanging van binnensportaccommodaties en de uitbreiding van het aantal accommodaties. De 

in de vier scenario’s opgenomen maatregelen zijn gebaseerd op het kwaliteitskader en dragen in oplopende mate bij aan 

de verbetering van de kwaliteit van de portefeuille. Per scenario zijn de indicatieve investeringen en de toename van 

jaarlasten geraamd die met de in de scenario’s opgenomen maatregelen gemoeid zijn. 

 

• Scenario 1: ‘In het spoor van het IHP’: Van diverse onderwijsgebouwen waarvoor in het IHP een 

huisvestingsmaatregel is voorzien is sprake van een inpandige of fysiek aangrenzende gymzaal. Bij uitvoering van 

de huisvestingsmaatregel moet de gymzaal zeer waarschijnlijk ook worden vernieuwd. Dit leidt tot een 

basisscenario dat een ‘nullijn’ vormt, waarmee slechts invulling wordt gegeven aan de noodzaak voor het onderwijs, 

maar nog geen sprake is van een integraal plan dat ook tegemoetkomt aan de behoefte voor binnensport. 

• Scenario 2, ‘IHP  en areaal uitbreiding’: In dit scenario wordt het eerste scenario uitgebreid met de 

areaaluitbreiding voor bewegingsonderwijs en binnensport. Hierbij is uitgegaan van het op termijn toevoegen van 

twee sporthallen en vier gymzalen, inherent aan de groei van de stad en de wettelijke zorgtaken om 

bewegingsonderwijs te faciliteren.  

• Scenario 3: ‘IHP, areaaluitbreiding en consolidatie leeftijd portefeuille’: In dit scenario wordt in aanvulling op 

scenario 2 uitgegaan van een vervangingstempo van de bestaande binnensportaccommodaties, waarbij de huidige - 

gemiddelde - leeftijd van de accommodaties stabiel blijft op ca. 37 jaar. 

• Scenario 4: ‘IHP, areaaluitbreiding en verjonging portefeuille’: In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat alle 

binnensportaccommodaties die momenteel ouder dan 40 jaar zijn, in de periode tot 2039 worden vernieuwd. De 

binnensportaccommodaties die verbonden zijn aan een onderwijsgebouw worden alleen vervangen wanneer het 

onderwijsgebouw in deze periode ook wordt vervangen. Daarmee zijn er rond 2040 geen ‘vrijstaande’ 

binnensportaccommodaties meer die ouder zijn dan 60 jaar. 

 

De in de scenario’s opgenomen maatregelen leiden in meer of mindere mate tot een verbetering van de kwaliteit van de 

portefeuille en dragen daarmee bij aan het welbevinden van de kinderen en onze ambities om te komen tot een leven 

lang sporten en bewegen. Voor de nieuw te realiseren accommodaties is in het kwaliteitskader uitgegaan van duurzame 

huisvesting. De verduurzaming van de bestaande accommodaties is in de doorrekening van scenario’s buiten 

beschouwing gelaten, omdat momenteel nog een gezamenlijk onderzoek van gemeente en schoolbesturen loopt naar de 

verduurzaming van onderwijslocaties, waar ook een groot deel van de locaties voor bewegingsonderwijs toe gerekend 

wordt. De uitkomst van dit onderzoek wordt in de loop van 2022 verwacht. Wel zijn voor alle scenario’s voor de 

accommodaties die in 2050 nog niet zijn vervangen, de indicatieve kosten voor verduurzamingsmaatregelen ingeschat. 
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Daarbij is het logische gevolg van meer vervanging van accommodaties door nieuwbouw, dat er minder accommodaties 

hoeven te worden verduurzaamd. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Dit integraal toekomstperspectief is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende stakeholders voor het 

bewegingsonderwijs en binnensport. Het onderwijs is inhoudelijk betrokken doordat vakdocenten van PO en VO in 

werkbijeenkomsten input hebben aangeleverd voor de visie op het bewegingsonderwijs van de toekomst. Daarnaast 

hebben de schoolbesturen, als eigenaren van een deel van de binnensportaccommodaties, informatie over de 

accommodaties aangeleverd en zijn de (tussen)resultaten en bevindingen bij de totstandkoming van dit rapport 

besproken in de werkgroep huisvesting onderwijs (WHO) en het breed besturenoverleg (BBO). De opmerkingen van de 

schoolbesturen zijn in een separate notitie bijgevoegd. In de reacties wordt onder meer gewezen op het belang van 

aantrekkelijke accommodaties, zeker voor moeilijk lerende kinderen en leerlingen die vanuit huis vaak al weinig 

mogelijkheden krijgen om te sporten. Daarnaast wordt opgemerkt dat er onvoldoende aandacht is voor de afstand tussen 

de onderwijslocatie en de gymaccommodatie, specifiek voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Geadviseerd wordt een 

afstand van maximaal 300 meter, overeenkomstig de richtlijn van de KVLO. Ook wordt opgemerkt dat het 

kwaliteitskader te generiek van opzet is en zou meer maatwerk geleverd kunnen worden voor speciale doelgroepen. In 

reactie op de gemaakte opmerkingen merken wij op dat het meer generieke kwaliteitskader per specifieke opgave op 

maat in samenspraak met het schoolbestuur kan worden uitgewerkt in een project specifiek programma van eisen, 

rekening houdend met de specifieke eisen en wensen van de doelgroep voor de locatie, de functionele uitgangspunten en 

inrichting van de gymaccommodatie.  

  

De binnensport is in dit proces vertegenwoordigd in een klankbordgroep, bestaande uit de Sportkoepel Groningen en 

vertegenwoordigers van bonden van de grootste binnensportgebruikers. De Adviescommissie voor de Sport maakte op 

eigen verzoek geen onderdeel uit van de klankbordgroep, maar is geïnformeerd over de (tussen)resultaten van het 

proces. Zowel de Adviescommissie van de Sport als de Sportkoepel Groningen hebben een advies over het perspectief 

uitgebracht. Deze zijn ook bijgevoegd.  

 

De adviescommissie wijst erop dat de Covid-19 pandemie laat zien hoe belangrijk het is dat er ook hybride 

accommodaties zijn door zowel binnen- als buitensport gebruik kunnen worden. Ook geven zij aan dat digitalisering 

belangrijk is, maar aangezien de ontwikkelingen hierin snel gaan, wijst de adviescommissie op het risico dat 

investeringen een jaar later al achterhaald kunnen zijn. De adviescommissie adviseert dan ook primair om te investeren 

in de software en bij de hardware te kijken naar herplaatsbare mogelijkheden. Wat betreft de betrokkenheid van de 

vakleerkrachten wordt geadviseerd de Hanzehogeschool hier meer bij te betrekken. Het sportlectoraat is ook betrokken 

geweest bij deze eerdere sessies, maar zullen we ook voor de verdere uitwerking van de visie op bewegend leren en 

leren bewegen en het bewegingsonderwijs betrekken. Tenslotte wordt geadviseerd te onderzoeken in hoeverre ook 

studentensportaccommodaties benut zouden kunnen worden voor niet-studenten en vice versa.  

 

De Sportkoepel geeft aan dat het rapport goed inzicht geeft in de maatregelen die de komende jaren moeten worden 

getroffen om te komen tot een toekomstbestendige portefeuille. De analyse en de hierop gebaseerde scenario’s geven 

een goed beeld. De Sportkoepel geeft aan dat zij ervan uitgaan dat de verduurzamingsopgave geen reguliere belasting 

gaat betekenen in de sportbegroting. De Sportkoepel is, gezien de ouderdomssituatie van de gebouwenvoorraad en de 

vervangingsproblematiek, zeer benieuwd op welk scenario de keuze van het college en de raad gaat vallen. De 

Sportkoepel geeft aan goed te zijn meegenomen in het proces en heeft de mogelijkheid om mondeling op het rapport te 

reageren op prijs gesteld.  

 
Financiële consequenties 

De geschetste scenario’s variëren in omvang van maatregelen en tempo van vervanging en daardoor in omvang van 

investeringen en toename van de structurele jaarlasten tot en met 2039. De hoogte van de (indicatieve) investeringen 

neemt met de toename van de vernieuwings- en uitbreidingsopgave per scenario (inclusief de kwaliteitsimpulsen) toe. 

- In het basis scenario, scenario 1, dat vanwege de samenhang met de in het IHP opgenomen huisvestingsmaatregelen 

voor de schoolgebouwen logischerwijs moet worden uitgevoerd, bedraagt het investeringsvolume ca. € 72 miljoen. 

In dit scenario nemen de structurele jaarlasten tot en met 2039 jaar toe met ca. € 4,5 miljoen. 

- Scenario 2, leidt t.o.v. scenario 1 tot een extra investeringsvolume van ca. € 28 miljoen boven op scenario 1.  

De toename van de structurele jaarlasten tot en met 2039 bedraagt in dit scenario ca. € 6,5 miljoen. 

- Scenario 3, het scenario waarin de gemiddelde leeftijd van de portefeuille geconsolideerd wordt, leidt tot een 

indicatief investeringsvolume van ca. € 119 miljoen. De structurele jaarlasten nemen bij dit scenario tot en met 2039 

toe met ca.€ 7,4 miljoen. 
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- Scenario 4, waarin de gemiddelde leeftijd van de portefeuille zal afnemen, vraagt een indicatief investeringsvolume 

van ca. € 143 miljoen. De structurele jaarlasten zullen hierdoor tot en met 2039 toenemen met ca. € 8,8 miljoen. 

 

In de volgende collegeperiode wordt de volgende tranche (2023-2027) van het IHP vastgesteld. De investeringen in 

binnensportaccommodaties, die gekoppeld zijn aan de in de eerste twee tranches van het IHP opgenomen 

huisvestingsmaatregelen (t/m 2027), bedragen ca. € 35 miljoen. De toename van de structurele jaarlasten door deze 

investeringen bedraagt ca. € 1,7 miljoen. Voor de areaaluitbreiding wordt voor deze periode uitgegaan van een maximale 

investering van € 14 miljoen, afhankelijk van de planning van de ontwikkeling van de nieuwe accommodaties. Deze 

areaaluitbreiding leidt tot een toename van de structurele jaarlasten van ca. € 0,9 miljoen. Voor deze aan het IHP 

gekoppelde investeringen en de areaaluitbreiding is nog geen dekking. De middelen die voor deze investeringen nodig 

zijn, moeten daarom ook worden betrokken bij de voorbereiding op het komende coalitieakkoord en de begroting 2023.  

 

Voor de investeringen in binnensportaccommodaties die gekoppeld zijn aan de in het IHP opgenomen projecten, wordt 

middels een raadsvoorstel voor het betreffende project krediet aangevraagd bij de raad. Dit sluit aan bij de door uw raad 

vastgestelde werkwijze voor de investeringsprojecten in het onderwijs, zoals vastgelegd in het IHP. Bij het betreffende 

raadsvoorstel zal dan per project worden ingegaan op de nodige middelen en aanvullende dekking. Wanneer er geen 

aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, dan leidt dit ertoe dat bepaalde investeringen niet kunnen worden 

gedaan of dat er een her prioritering van de maatregelen nodig is. 

 
Overige consequenties 

Bij toekomstige investeringen zoeken we de verbinding met de maatregelen uit het IHP en gebiedsontwikkelingen en 

wijkvernieuwingsopgaven in de gemeente 
 
Vervolg 

Op basis van de geschetste scenario’s en het als ambitie voor nieuwbouw vastgestelde kwaliteitskader kan het nieuwe 

college volgend jaar het perspectief uitwerken tot concrete maatregelen voor vervanging van accommodaties. Mede 

afhankelijk van de financiële ruimte kunnen het vervangingstempo van de portefeuille en de inzet van 

kwaliteitsimpulsen worden bepaald. Voor de verbetering van de akoestiek moet, samen met de schoolbesturen, op korte 

termijn een plan worden gemaakt. Voor de inzet van de andere kwaliteitsimpulsen moet een zorgvuldige afweging 

worden gemaakt van nut en noodzaak, mede in relatie tot de beschikbare middelen en de resterende levensduur van de 

betreffende accommodaties. Deze plannen kunnen vervolgens worden voorgelegd aan de raad. 

 

Met verwezenlijking van de in het toekomstperspectief geschetste ambities worden uitdagende gymlessen, die aansluiten 

bij de belevingswereld van de kinderen beter gefacilieerd, waardoor kinderen op een voor hen leukere en boeiendere 

manier met sport en bewegen bezig zijn. Niet alleen wordt met de realisatie van kwalitatief goede accommodaties een 

bredere basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen, ook worden met voldoende en goed toegeruste 

binnensportaccommodaties de mogelijkheden voor de binnensport aanzienlijk verbeterd. Daarmee wordt in de breedte 

een belangrijke impuls gegeven aan het stimuleren van sport en bewegen en wordt het voor de inwoners van Groningen 

beter mogelijk om sportief kapitaal op te bouwen en uit te bouwen.  
 
Lange Termijn Agenda 

December 2021 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


