
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Sinds 2016 zijn we gestart met het project Gelijk Speelveld, waarin we samen met de 

Sportkoepel en alle andere stakeholders hard hebben gewerkt aan gelijke afspraken voor de 

buitensport met betrekking tot eigendomssituaties en vergoedingen op gemeentelijke 

sportaccommodaties. Uw raad heeft in januari 2017 hiervoor de kaders vastgesteld. Deze 

kaders dienden als basis voor de individuele gesprekken met de sportverenigingen om tot een 

Gelijk Speelveld te komen. In de eerste fase hebben wij dit gedaan voor de sportverenigingen 

uit de voormalige gemeente Groningen. In het nieuwe Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 

2021-2025 zetten we dit voort voor de sportverenigingen in de voormalige gemeenten Haren 

en Ten Boer, zodat er gemeentebreed sprake zal zijn van een Gelijk Speelveld.  

 

Er zijn in het verleden verschillende situaties ontstaan tussen verenigingen met betrekking tot 

eigendom van accommodaties en de vergoedingen. Hierdoor is er ongelijkheid ontstaan tussen 

de sportverenigingen. Het was de wens van de verenigingen, de Sportkoepel en de gemeente, 

om deze ongelijkheid tussen verenigingen op sportparken recht te trekken en een Gelijk 

Speelveld te creëren. Binnen het Gelijk Speelveld zijn er twee varianten voor de clubs: de 

vereniging krijgt de opstal in eigendom middels een recht van opstal of de vereniging betaalt 

huur. Daarnaast is het aantal vergoedingen teruggebracht naar twee vergoedingen voor de 

kleedkamers, te weten: een ingebruikgevingsvergoeding gebruik door derden en een 

schoonmaakvergoeding.  

 

Inmiddels zijn er 24 verenigingen die een recht van opstal hebben gekregen voor de club- 

en/of kleedaccommodatie. Drie verenigingen hebben ervoor gekozen de clubaccommodatie te 

gaan huren. Daarnaast waren er enkele verenigingen waar een maatwerkoplossing nodig was. 

Dit had vooral te maken met één of meerdere contracten uit het verleden. Twee verenigingen 

hebben een contract die we niet kunnen ontbinden, wat betekent dat ze op een later moment 

deel gaan nemen aan het Gelijk Speelveld. Eén vereniging maakt onderdeel uit van een 

herontwikkelingsgebied, waardoor we de definitieve plannen van de herontwikkeling moeten 

afwachten. Be Quick 1887 is de laatste vereniging met oude contracten, waarbij we in 

gezamenlijkheid tot een oplossing zijn gekomen. Be Quick krijgt het recht van opstal en 

daarmee komen de onderhoudslasten niet langer voor onze rekening. Op deze manier kunnen 
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wij de gekozen oplossing voor Be Quick binnen de sportbegroting dekken. De bijbehorende 

begrotingswijziging wordt opgenomen in het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 3e 

kwartaal 2022.  

 

Be Quick wordt per 1 januari 2023 onderdeel van het Gelijk Speelveld in Groningen. In totaal 

komen we dan op 25 sportverenigingen met een recht van opstal. Met dit resultaat hebben we 

de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd om te zorgen voor een Gelijk Speelveld. Er 

is intensief samengewerkt met de Sportkoepel om te komen tot goede afspraken binnen de 

gestelde kaders. Het was een intensief proces en daarom zijn we dankbaar voor de inzet van 

alle betrokkenen om het Gelijk Speelveld op deze wijze af te kunnen ronden.  

 

Inmiddels zijn we ook al ver gevorderd met het Gelijk Speelveld voor de voormalige 

gemeenten Haren en Ten Boer. Hierover zullen wij u nader informeren. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 

 

 

 


