
Schriftelijke vragen topsportzorgcentrum CDA & Stadspartij 100% voor Groningen  

 

Geacht college,  

 

In oktober 2018 werd het topsportzorgcentrum officieel geopend. Tijdens de opening werd de 

multifunctionaliteit geroemd door toenmalig directeur Hans Nijland. Hij sprak over een mooie 

samenwerking met andere topsportorganisaties, de breedtesport en betekenis op het gebied van vitaliteit in 

de regio. Daarom is samenwerking gezocht met een tal van andere partijen, zoals het Martiniziekenhuis en 

VNO-NCW. De afgelopen jaren maakten ook Lycurgus, Topsport Noord, buitenlandse atleten en de 

Regionale Trainings Centra (RTC’s) gebruik van het centrum. Ook in het besluit van de gemeenteraad om 

in te stemmen met het topsportzorgcentrum vormde gebruik door andere topsporters, toegankelijkheid voor 

iedereen en dienstverlening voor de breedtesport en vitaliteit belangrijke criteria. De gemeente Groningen 

heeft toentertijd een lening van vijf miljoen beschikbaar gesteld. Euroborg NV is eigenaar van het gebouw, 

FC Groningen betaalt huur. Dat kan de club opbrengen, omdat Euroborg NV de huur voor het stadion heeft 

verlaagd. 

 

Echter lijkt van de samenwerking tussen FC Groningen en andere partijen maar zeer beperkt van de grond 

te komen, Deze week werd bekend dat het restaurant in het topzorgcentrum zijn deuren gaat sluiten. Het 

restaurant is volgens FC Groningen onrendabel en de club is van plan er een spelershome en 

ontvangstruimte van te maken. Ook over het gebruik van de topsport trainingshal zijn discussies gaande.  

Het CDA en de Stadspartij 100% voor Groningen vinden het cruciaal dat het topsportzorgencentrum zowel 

ten goede komt aan FC Groningen maar ook vastgehouden wordt aan de beloften ten aanzien van de 

overige topsport in de regio, breedtesport en vitaliteit en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college het met het beide fracties eens dat het investeren in de overige topsport, breedtesport 

en vitaliteit een belangrijke eis was voor de financiële steun voor het opsportsportzorgcentrum? 

2. Kan het college aangeven op welke manier het topsportzorgcentrum financieel is en wordt 

ondersteund?  

3. Wat vindt het college ervan dat deze week bekend is geworden dat het restaurant in het 

topsportzorgcentrum verdwijnt? Vindt het college het wenselijk dat dit gebruikt gaat worden als 

spelershome en ontvangstruimte van FC Groningen? En daarmee niet meer (openbaar) 

toegankelijk is voor een breder publiek? 

4. Wat is er aan voorwaarden in de contracten over het topsportzorgcentrum opgenomen over het 

gebruik (topsport en breedtesport) van het topsportzorgcentrum?  

5. Is het college bekend met de onrust rondom het gebruik van de gedeelde functionaliteiten van het 

topsportzorgcentrum zoals het restaurant en de topsport trainingshal? 

6. Wat is er tot op heden terecht gekomen van de beloften, afspraken en toezeggingen die zijn gedaan 

t.a.v. het Topsportzorgcentrum en welke resultaten zijn er behaald? 

7. Welke acties zijn door de diverse partijen ondernomen om de betrokkenheid en gebruik te 

optimaliseren? 

8. Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat het topzorgcentrum in voldoende mate ten 

goede blijft komen aan de regionale topsport, breedtesport en vitaliteitsvraagstukken zoals 

aanvankelijk opgenomen in de opzet op basis waarvan de financiering is toegezegd? 

 

Hoogachtend,  

 

Jalt de Haan – CDA  

 

Amrut Sijbolts – Stadspartij 100% voor Groningen 


