
Tijdlijn gesprekken topsportzorgcentrum Euroborg N.V. en FC Groningen

18 mei: afspraak alle gebruikers van TsZC en de wethouder. Uiteindelijk is wethouder verhinderd en 
wordt vervangen door een GMT lid. De ondergetekenden van de brief en de algemeen directeur van 
FC Groningen zijn bij die afspraak aanwezig.

In deze afspraak deelt FC Groningen mee dat de horecaexploitant de exploitatie zal beëindigen per 
begin juni 2022. Daarnaast schetst FC Groningen de toenemende vraag op gebruik van sportvelden 
en TsZC als toekomstige ontwikkeling.

Deze afspraak volgt op een brief van een gedeelte van de (onder)huurders van het TsZC op 28 
februari, waarin zij aandacht vragen aan het college voor hun (onder)huurdersbelang in het TsZC. 
Deze brief aan het college verscheen later op de RTV noord-site (24 mei). Een eerder geplande 
afspraak werd gecanceld door afwezigheid van een lid van de raad van bestuur MZH.

Voorafgaand aan de brief heeft in december 2021-januari 2022 op initiatief van de gemeente een 
evaluatie naar het gebruik van de topsporthal plaatsgevonden.

In deze afspraak duidt FC Groningen de eigen ontwikkelingen binnen de organisatie en worden 
mogelijke ontwikkelingen geduid, waarna op dat moment nog onderzoek wordt gedaan *o.a. 
benodigde trainingcapaciteit op velden en TsZC mede door introductie vrouwenvoetbal. Omnium en 
VNO/NCW duiden ontwikkelingen van de eigen organisatie. Alle gebruikers van het gebouw geven 
aan gesprek over ontwikkelingen in het TsZC te missen. Een vervolgafspraak zal volgen (dat werd 22 
juni).

20 mei: gemeente wordt ambtelijk en onder geheimhouding geïnformeerd dat FC Groningen het 
appartementsrecht van de zorglaag per begin juli 2022 zal verwerven van LenJ Panden.

31 mei: wethouder wordt voor het eerst geïnformeerd door FC Groningen over de aankoop van de 
zorglaag en wordt de wens door FC Groningen geuit ook het resterende deel van het TSZC te willen 
verwerven van Euroborg NV. Daarnaast wordt de wethouder ook geïnformeerd over de start van het 
eerste opleidingsteam voor het vrouwenvoetbal bij het TsZC in september 2022. FC Groningen wordt
gewezen op de ingediende raadsvragen op 25 mei.

22 juni: vervolgafspraak van 18 mei. Tussen 18 mei en 22 juni is veel van het besprokene in de pers 
gekomen. Met name het RTV-Noord bericht maakt dat er nog weinig mededelingen worden gedaan 
door partijen, waarin ontwikkelingen worden geduid. Het vertrouwen is wat dat betreft weg.

28 juni: overleg gemeente, Euroborg NV en FC Groningen om het proces te duiden wat doorlopen 
dient te worden en waaraan voorstellen tenminste dienen te voldoen, voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van verzoeken tot aankoop van het TsZC.

12 juli: presentatie FC Groningen aan wethouder Jongman en burgemeeester Schuiling om op 
integrale wijze te duiden waaraan FC Groningen momenteel werkt. Tijdens deze presentatie verzoekt
FC Groningen om het TsZC te mogen verwerven van Euroborg NV en geeft aan daartoe een voorstel 
uit werken.


