
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 

U bent onlangs geïnformeerd over de afronding van Gelijk Speelveld in de voormalige 

gemeente Groningen, waar we samen met de Sportkoepel 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. Binnen deze kaders hebben we met de Sportkoepel gewerkt aan de verschillende 

onderwerpen om tot een Gelijk Speelveld te komen. Een van de onderwerpen is de huidige 

kleedkamernorm. We verhuren een veld inclusief twee kleedkamers.    
 
In de raad van 10 januari 2018 heeft u een brief behandeld over de voortgang van het Gelijk 

Speelveld (d.d. 13-12-2017, nr. 6664719). In de bijlagen bij de brief stelden de KNVB en de 

Sportkoepel de huidige kleedkamernorm ter discussie. Naar aanleiding van het debat hierover 

in de raad is besloten om dit onderwerp mee te nemen binnen het project Beter Benutten zodat 

dit de voortgang van het Gelijk Speelveld niet in de weg zou staan.  

  

Na de afronding van het project Beter Benutten Binnensport zijn we in 2021 samen met de 

Sportkoepel gestart met een onderzoek naar het feitelijk gebruik van de sportvelden. Op basis 

van deze feiten zijn we gekomen tot een aantal conclusies die we graag met u willen delen. 

 

Plan van aanpak onderzoek 

In eerste instantie hebben we een inventarisatie gemaakt van de knelpunten rondom het 

kleedkamergebruik. In deze inventarisatie zijn alleen feitelijke zaken opgenomen, zoals het 

aantal aanwezige kleedkamers en de eventuele lockers, de aanwezige spelers (schatting) en 

informatie over de verschillende spelvormen. Op zondag worden de meeste sportvelden niet 

gebruikt (met uitzondering van hockey) en voor de trainingen zijn geen echte 

kleedkamerknelpunten geconstateerd. De conclusie is dat het knelpunt echt op de zaterdag ligt. 

Vanuit deze conclusie is de feitelijke situatie rondom de bezetting en de planning van de 

wedstrijden op zaterdag in beeld gebracht. Ook zijn er nog overige bevindingen benoemd, die 

invloed hebben op dit onderwerp. We hebben hiervoor sportpark Esserberg (meerdere 

gebruikers) en sportpark De Verbetering (één gebruiker) onderzocht. Om inzicht te krijgen in 
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Volgvel 1 

 

de bezetting en de planning is de maand november 2019 als scope genomen omdat i.v.m. 

corona we geen representatieve cijfers over 2020 en 2021 hadden. De maand november is 

doorgaans de drukste maand in het voetbalseizoen en bevat geen vakanties. De KNVB kan ons 

niet per team aangeven wanneer een (pupillen-)team gemengd is en hoe de verhouding 

jongens/meisjes is een team. Deze informatie hebben we bij de sportverenigingen opgehaald. 

De vraag of de douches ook gebruikt worden is in dit onderzoek niet meegenomen. Er is 

intensief samengewerkt met de Sportkoepel en ook het bezoeken van de betreffende 

verenigingen is in gezamenlijkheid gedaan. 

 

Kort samengevat een aantal feiten;  

• De druk op de kleedkamers doet zich alleen voor op de zaterdagochtend en dan vooral 

op de momenten tussen de wedstrijden in. 

• De verenigingen zijn leidend voor de wedstrijdplanning van de KNVB (uit/thuis 

spelen en voor een aantal teams bijvoorbeeld vaste speeltijden). 

• De (pupillen-)teams worden op de ochtend met twee teams in één kleedkamer 

ingedeeld. 

• Elke vereniging gaat anders om met gemengde teams en kleedkamergebruik. 

• In de wedstrijdplanning is geen tijd opgenomen voor de warming-up, het nemen van 

strafschoppen na pupillenwedstrijden of het later starten van een wedstrijd bij het te 

laat komen van de tegenstander. Dit beïnvloedt de kleedkamerplanning. 

• Vrijwel alle wedstrijden van de O13 en lager (andere spelvormen) worden allemaal op 

de zaterdagochtend gepland en na de middag staan er alleen nog 11 tegen 11 

wedstrijden in het rooster. 

• Op meerdere momenten worden velden niet optimaal gebruikt. Door teams meer 

aansluitend te plannen ontstaat er meer ruimte die benut kan worden. 

• Met de huidige kleedkamernorm was er in dit onderzoek op één moment sprake van te 

weinig kleedkamers. 

• Op Sportpark Esserberg wordt alleen het Woltergebouw door de twee “thuis”-

verenigingen gedeeld. De eigen kleedkamers van de verschillende verenigingen 

worden niet door andere verenigingen op het sportpark gebruikt. 

 

Separaat onderzoek Vereniging Sport Gemeenten (VSG) 

De KNVB kwam vorig jaar met de mogelijkheid om zondagteams over te laten stappen naar 

de zaterdagcompetitie met behoud van niveau, de horizontale programmering. Hier hebben 

veel verenigingen in het land gebruik van gemaakt. De consequentie is dat de druk op de 

zaterdagen door deze maatregel alleen maar is toegenomen. De grote gemeenten waaronder 

Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Utrecht, Rotterdam en Groningen hebben bij de VSG aan de 

bel getrokken. Een nog grotere druk op de zaterdagen betekent dat verenigingen aangeven dat 

ze een capaciteitstekort hebben en zich tot de gemeenten richten voor de aanleg van extra 

velden. De grote gemeenten hebben vaak deze ruimte niet en hebben de VSG gevraagd om 

gezamenlijk met de KNVB te kijken wat nu precies het probleem is en hoe we hier samen 

oplossingen voor kunnen vinden. De conclusie die we hebben getrokken is dat het hier niet 

gaat om een capaciteitsprobleem, maar een planningsprobleem. De uitkomsten van deze 

discussie kunnen invloed hebben op de uiteindelijke discussie over de kleedkamernorm.  

 

Conclusie 

Er is geen generieke oplossing mogelijk voor de problemen met betrekking tot de 

kleedkamercapaciteit, maar er is nog wel winst te behalen in bijvoorbeeld wedstrijdplanning, 

speeltijden, regels voor warming-up, penalty’s, gebruik lockers etc. Per sportpark moet naar 

praktische oplossingen worden gekeken. De wedstijdplanning van de KNVB speelt hierin een 

belangrijke rol. De KNVB zoekt samen met de grote gemeenten naar andere mogelijkheden 

die passen bij deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld voor een aantal seniorenteams al de 

weekendcompetitie geïntroduceerd. 

 



Volgvel 2 

 

 

Vervolg 

In overleg met de Sportkoepel gaan we op zoek naar mogelijke scenario’s die de druk op de 

zaterdag zouden kunnen verlichten. Deze scenario’s zijn input voor het nog op te starten 

project Beter Benutten Buitensport, waarbij we ook nog naar bredere oplossingen kijken. 

Daarnaast zetten we de gesprekken met de VSG en de KNVB voort en onderzoeken we de 

mogelijkheden hoe we beter kunnen samenwerken rondom de wedstrijdplanning en de 

daaraan gekoppelde capaciteit in met name de grote steden, zonder de verschillende belangen 

uit het oog te verliezen. We zullen u op een later moment informeren over de voortgang van 

het project Beter Benutten Buitensport. 

 

We 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. 

 


