
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 14 april 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg

Raadsvoorstellen/Nieuw-kunstgrasveld-sportpark-Esserberg

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel/ 0651843987 of via e.brakel@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 2 september 2020 heeft uw raad het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties vastgesteld. In 

het onderzoek wordt per accommodatiesoort de huidige en de toekomstige behoefte (2025, 2030 en 

2035) vanuit sport in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan. Het onderzoek wordt eens in 

de vier jaar uitgevoerd. Een van de knelpunten die hierin naar voren kwam is de wedstrijdcapaciteit 

op sportpark Esserberg. De structurele dekking in het co-investeringsfonds was niet toereikend. Er is 

aanvullende dekking gevonden om nog deze zomer een natuurgrasveld om te zetten in een 

kunstgrasveld waardoor het capaciteitsprobleem op sportpark Esserberg voor een groot deel wordt 

opgelost. Er is € 9.00.000,- voor nodig, waarvan € 150.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke 

uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 750.00,-- voor € 2.000,-- te 

dekken uit de bijdrage van de verenigingen, voor € 53.000,-- te dekken uit het structurele deel van 

het co-investeringsfonds en voor € 4.000,-- te dekken uit de begroting Sport050 (vrijval nacalculatie 

2019); Zie ook de bijlage van de Sportkoepel. Volgens hen lost dit niet het hele probleem op bij 

Esserberg. Meer gebaat zouden ze zijn met een extra veld. Hiervoor moeten de tennisbanen 

verschuiven, wat extra kosten meebrengt. Echter uit een brief van de gebruikers wijst uit dat ze wel 

degelijk geholpen zijn door dit kunstgrasveld en hiervoor gezamenlijk kiezen i.t.t. het advies van de 

Sportkoepel.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o besluitvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Nieuw-kunstgrasveld-sportpark-Esserberg
mailto:e.brakel@groningen.nl


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
… 

Nadere informatie
Zie ingekomen stuk nr. 51 gebruikers Kunstgrasveld Esserberg.
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