
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg    
Steller/telnr.  E. Brakel/ 0651843987    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Jongman  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 4 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 
 

Voorgesteld raadsbesluit 

D    De Raad besluit 

I. een investeringskrediet van € 900.000,-- voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld 

op sportpark Esserberg beschikbaar te stellen; 

II. 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); 

III. de gemeentebegroting van 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.   
 
 

 

 

 

 
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. 

B&W-besluit d.d.: 23 maart 2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

- 
 
Aanleiding en doel    

Eens in de 4 jaar voeren wij een capaciteitsonderzoek sportaccommodaties uit. 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. Uw raad heeft op 2 september 2020 het 

capaciteitsrapport sportaccommodaties vastgesteld. In dit rapport is onder andere aangegeven dat 

voor de buitensport er een capaciteitsknelpunt ligt voor trainingen en wedstrijden op sportpark 

Esserberg. Dit kan voor een groot deel opgelost worden door een natuurgrasveld te vervangen door 

een kunstgrasveld. Het co-investeringsfonds heeft een afwegingskader waarbinnen het 

capaciteitsonderzoek een belangrijke rol speelt. Echter waren de structureel beschikbare middelen 

niet toereikend om een kunstgrasveld aan te leggen. Wij hebben uw raad toegezegd te zoeken naar 

aanvullende middelen.  
 
Kader     

- Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties eindrapport (raadsbesluit 2september 2020) 

- Co-investeringsfonds (2016) 

 

Doel (co)investeringsfonds     (raadsvoorstel co-investeringsfonds 2016) 

Doel van het (co)investeringsfonds sportaccommodaties is tweeledig:  

1. om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties 

mogelijk te maken.  

2. om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van 

sportverenigingen in sportaccommodaties.  

 

Bij de inzet van het co-investeringsfonds werken we zoveel mogelijk samen met de clubs, in co-

creatie (financiële middelen en/of in natura). Daarnaast kijken we jaarlijks of we investeringen 

kunnen doen of incidentele knelpunten kunnen oplossen.  

Structurele middelen 

• Voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering bepaald aan 

de hand van een afwegingskader (zie argumenten en afwegingen). Van de eerder beschikbaar 

gestelde budgetten voor het co-investeringsfonds resteert vanaf 2021 nog structureel 53 

duizend euro.    

 
Argumenten en afwegingen  -   

Sportpark Esserberg behoort tot de oudste sportparken van Groningen en bestaat uit 4 voetbalvelden 

natuurgras, 3 voetbalvelden kunstgras, 1 combiveld rugby/voetbal kunstgras, 2 oefenhoeken 

natuurgras en 3 gravel tennisbanen. Deze velden worden gebruikt door Be Quick 1887, vv Helpman 

en de Rugbyclub Groningen. Tevens maken scholen gebruik van dit sportpark.  
 

Het omzetten van één natuurgrasveld naar kunstgras betekent 880 uur meer trainingscapaciteit voor 

voetbal erbij en dat is voldoende voor de huidige trainingsbehoefte. Door het kunstgrasveld wordt de 

wedstrijdcapaciteit ook verruimd. Er wordt om die reden vanuit het capaciteitsonderzoek aanbevolen 

om een natuurgrasveld om te zetten in een kunstgrasveld waarbij we zowel de trainings- als de 

wedstrijdcapaciteit kunnen vergroten. 
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Voor de structurele middelen uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering bepaald aan de hand 

van een aantal beoordelingscriteria. Het gaat hier om het mogelijk maken van investeringen in 

sportaccommodaties die bijdragen aan een verbetering van de sportinfrastructuur. 

1. Is het een aanbevelingen capaciteitsonderzoek met betrekking tot capaciteitsbehoefte;  

2. Wat zijn de eigen ervaringen van de gemeente: 

3. Wat geven de sportclubs aan: 

4. Kan in de capaciteitsbehoefte worden voorzien door middel van een oplossing in het kader 

van beter benutten van sportaccommodaties:  

5. Brengt de club in co-creatie een kwalitatief en substantieel deel in om de uitbreiding te 

realiseren: 

6. Draagt de investering bij aan een verbetering van de sportinfrastructuur; 

7. Vergroot het de mogelijkheden voor breedtesport 

 

Het realiseren van een extra kunstgrasveld sluit hier volledig bij aan. De clubs en de gemeente 

hebben al langere tijd geconstateerd dat op sportpark Esserberg krapte is. Bij de prioritering van 

investeringen in kunstgras in voorgaande jaren was de druk op andere sportparken groter. Om die 

reden staat sportpark Esserberg nu hoog op de prioriteringslijst.  

Voor de aanleg van een kunstgrasveld op de Esserberg zijn onvoldoende middelen beschikbaar in 

het co-investeringsfonds. Om die reden is de aanleg van een kunstgrasveld op de Esserberg niet 

meegenomen in het raadsvoorstel co-investeringsfonds Sport voorstellen en vervanging lichtmasten 

2021, die uw raad op 16 december 2020 heeft vastgesteld. Wij hebben inmiddels aanvullende 

middelen gevonden en leggen u nu dit voorstel voor. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Afwegingen worden gemaakt op basis van genoemde criteria. Co-creatie kan door middel van een 

eigen bijdrage in geld of in zelfwerkzaamheden die op geld worden gezet. Uw raad heeft in 2016 de 

nota co-investeringsfonds vastgesteld. Bij investeringen is co-creatie hierin een voorwaarde. De 

verenigingen op sportpark Esserberg hebben zich ook zelf bij de gemeente gemeld omdat zij grote 

druk ervaren op de capaciteit van het sportpark. De clubs zijn blij dat we een natuurgrasveld kunnen 

omzetten in een kunstgrasveld om zowel hiermee de trainings- en wedstrijdcapaciteit te vergroten.  

De Sportkoepel heeft tevens haar zienswijze over het vervangen van een natuurgrasveld in een 

kunstgrasveld bijgevoegd (zie bijlage). 
 
Financiële consequenties     

Vanaf 2016 tot heden is er in totaal structureel 325 duizend euro beschikbaar gesteld (150K in 2016 
en 175K in 2019) voor het co-investeringsfonds. Hiervan resteert per 2021 nog een bedrag van 53 
duizend euro.   

 

Voor de omzetten van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld op sportpark Esserberg is een 

krediet nodig van 900 duizend euro. De btw ad. 150 duizend euro kunnen we terugvragen via de 

Specifieke uitkering (SPUK) sport. Er resteert dan nog een bedrag van 750 duizend euro met een 

kapitaallast van 59 duizend euro die we als volgt willen dekken: 

- 2 duizend euro bijdrage sportverenigingen gedurende 10 jaar 

- 53 duizend euro uit de structurele middelen van het co-investeringsfonds  

- 4 duizend euro uit de positief saldo van de nacalculatie VIP 2019 die is teruggevloeid in de 

Sportbegroting (raadsvoorstel nr. 119887-2020). Dit brengt voor de 

Vervangingsinvesteringenplanning geen risico met zich mee. 



4 
 

Voor een niet volledige compensatie uit de SPUK regeling hebben wij een risico opgenomen. 

 

Uit bovenstaande dient de volgende begrotingswijziging te worden vastgesteld: 

 

 
 
 
Overige consequenties     

De structurele middelen uit het co-investeringsfonds zijn ervoor bedoeld om vanuit de 

sportbegroting zelf capaciteitsknelpunten op te kunnen lossen. De middelen zijn met dit voorstel 

volledig uitgeput. Daarmee kunnen wij op dit moment geen andere knelpunten uit het 

capaciteitsonderzoek verder oplossen. We zullen dit als knelpunt opvoeren bij de behandeling van 

de Begroting 2022. 
 
Vervolg      

Na vaststelling van het benodigde krediet voor een extra kunstgrasveld op sportpark Esserberg door 

uw raad, zal het project verder uitgevoerd worden. 

 
 
Lange Termijn Agenda     

Raad 28 april 2021 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


