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Ambities gemeente Groningen

• Sportief kapitaal voor 
iedere Groninger

• Gelijke kansen: sport-
en beweeginclusief

• Vitale sportclubs in de 
buurt

• Uitnodigende sportieve 
ruimte



Situatie binnensportaccommodaties

• Gemiddelde leeftijd 
accommodaties ca. 40 jaar

• Groot deel van de portefeuille 
is gedateerd

• Behoefte aan meer 
sporthalcapaciteit

• Verbondenheid met 
schoolgebouwen (IHP)



Integraal toekomstperspectief

samen met: 
• Onderwijs 

– Vakdocenten 
– Schoolbesturen (Werkgroep Huisvesting Onderwijs, Breed Besturen Overleg)

• Binnensport 
– Sportkoepel
– Bonden binnensporten
– Adviescommissie voor de Sport

• Experts binnen en buiten de gemeente



Visiefase



Visie en ambities 

Sportief kapitaal

• Uitnodigend 

• Thuisbasis

• Spreiding

• Lokale behoefte

Binnensport

• Vloeroppervlakte

• Clustering zalen

• ‘Beter benutten’ 

• Thuisbasis

• Kantine/tribune

Bewegingsonderwijs

• Vloeroppervlakte

• Eigentijdse lessen

• Nabij scholen

• Binnen en buiten 

• Technologie



Kwaliteitskader

Belevingswaarde

• Uitnodigend tot 
sporten en ontmoeten

• Verbinding binnen en 
buiten

• Transparante 
uitstraling

• Passend bij de 
identiteit van de wijk



Kwaliteitskader

Functionele waarde

• Vloerafmetingen

• Inventaris

• Toegankelijkheid

• Bereikbaarheid

• Spreiding

• Parkeervoorzieningen 
(fiets/auto)

• Multifunctionaliteit 



Kwaliteitskader 

Technische waarde

• Technische kwaliteit 
gebouw

• Kwaliteit binnenklimaat

• Duurzaamheid

• Energieprestatie

• Data en connectiviteit



Inventarisatiefase



Inventarisatie huidige portefeuille

• Gedateerde accommodaties:

– Kleine sportvloer

– Weinig uitnodigend

– Leeftijd heeft effect op 
technische staat

• Uitbreiding capaciteit nodig:

– Door de groeiende stad 
meer gymzalen nodig 
(zorgplicht)

– Behoefte aan meer 
sporthalcapaciteit



Kwaliteit huidige portefeuille



Huisvestingsscenario’s



Scenario’s

• Scenario 1: 
In het spoor van het IHP

• Scenario 2:
IHP + areaaluitbreiding:
twee sporthallen, vier gymzalen

• Scenario 3:
IHP, areaaluitbreiding en 
consolidatie leeftijd portefeuille

• Scenario 4: 
IHP,  areaaluitbreiding en 
verjonging portefeuille: vervanging 
van accommodaties die nu 40 jaar 
en ouder zijn

Scenario’s  1 en 2 zijn in feite  
onafwendbaar, scenario 3 en 4 betreft 
een vraagstuk over vervangingstempo. 



Kwaliteitsimpuls scenario’s

Resumé



Kwaliteitsimpuls: verbetering akoestiek

• Gehoorklachten 
gymdocenten vanwege 
slechte akoestiek

• Gezamenlijk plan met 
schoolbesturen voor aanpak 
akoestiek

• Aanname: verbetering van 
ca. 10 accommodaties in 
eigendom van gemeente

• 10 x € 30.000 incidentele 
lasten

Advies: belangrijk om te doen!



Kwaliteitsimpuls: innovatieve inrichting
• Inventaris voor innovatieve 

interactieve lesvormen
• Aansluitend bij belevingswereld 

van de kinderen
• Start op kleine schaal zorgt voor 

kennismaking
• Inzet door rouleren (container) of 

roosteren
• 10 x € 75.000 investering (afschrijving 

over 10 jaar)

Advies: vernieuwing nodig, met 
schoolbesturen onderzoeken hoe het 
beste meerwaarde kan worden behaald



Kwaliteitsimpuls: entreegebied

• Verbeteren zichtbaarheid
• Verbeteren toegankelijkheid
• Transparantie naar openbaar 

gebied
• Beweegmogelijkheden in 

openbare ruimte
• Maximaal 10 x € 200.000 

incidentele lasten
• Kansen inzet middelen 

wijkvernieuwingsopgaven

Advies: nader onderzoeken, 
terughoudend mee omgaan, 
voorkeur voor nieuwbouw



Koppelkansen in integrale oplossingen

• Kwaliteitsimpuls bestaande 
accommodaties in 
wijkvernieuwingsopgaven

• Clustering gymzalen bij 
huisvestingsmaatregelen 
IHP, o.a. 
GSV/Maartenscollege en 
Parcival college

• Areaaluitbreiding in 
gebiedsontwikkelingen:

– Kardinge (gebied)

– Suikerzijde 



Financiële doorrekening scenario’s



Omvang investeringen

Advies: minimale inzet op scenario 2 (in feite onafwendbaar),
scenario 3 en 4 zijn tempovraagstukken.



Koppeling 2e tranche IHP (t/m 2027)

• Aan IHP gekoppelde 
maatregelen t/m 2027 
leiden tot toename 
structurele lasten van 
€ 1,7 miljoen

• Areaaluitbreiding t/m 
2027 leidt tot extra 
structurele lasten van 
€ 0,9 miljoen

(Lasten exclusief kwaliteitsimpulsen)



Verduurzaming

• Niet te vervangen 
accommodaties moeten 
(uiterlijk) in 2050 ‘Paris 
Proof’ zijn

• Landelijke bewegende 
panelen (routekaart, 
verdeling kosten)

• Advies: Inzet op 
vernieuwing, boven 
verduurzamen oude 
voorraad



Verduurzaming

Kosten verduurzamen zijn hoger naarmate minder accommodaties 
worden vervangen.



Besluitvorming en vervolg



Besluitvorming en vervolg

• Vaststellen kwaliteitskader voor nieuw te realiseren 
accommodaties door de gemeenteraad

• Het toekomstperspectief uit te werken door het 
nieuwe college en voor te leggen aan de raad:

– Vervangingstempo en fasering 
binnensportaccommodaties (keuze scenario)

– Afweging en inzet kwaliteitsimpulsen (verbetering 
akoestiek, innovatieve inrichting, entreegebied)

– Integratie maatregelen in het IHP 2024-2043



Vragen ?


