
Motie vreemd aan de orde van de dag  
 

Behoud publieke regie voor ons TopsportZorgCentrum  
 
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 28 september 2022,  
 
Constaterende dat: 
• het topsportzorgcentrum gefinancierd en gebouwd is op basis van een visie, waarin breedtesport, 

ondernemen, zorg en verschillende topsportclubs samen komen ten behoeve van kruisbestuiving, 
kennisdeling en vitaliteit (healthy ageing); 

• uit het eindrapport1 ‘evaluatie topsporttrainingshal’ helder uiteenzet dat: 
o FC Groningen niet meer gelooft in het oorspronkelijke concept van het TZC (§3.3 pag. 10) en, 
o daar ook naar handelt door de topsporttrainingshal uitsluitend voor zichzelf te gaan gebruiken en 

door de ontmoetingsplek; het restaurant te sluiten voor andere gebruikers; 
o de problemen in de samenwerking in het TZC met name het gevolg zijn van de verandering in visie 

van FC Groningen (§4.1, pag. 13); 
• FC Groningen recent de zogeheten ‘zorglaag’ in het topsportzorgcentrum heeft gekocht, sinds gisteren 

tevens het hoofdhuurderschap van de laag van VNO-NCW heeft overgenomen en de gemeente eigenaar 
is van de overige lagen van het topsportzorgcentrum via Euroborg N.V.; 

• de directeur van FC Groningen in toespraken aangeeft het hele topsportzorgcentrum te willen kopen en 
te exploiteren om meer inkomsten te generen voor FC Groningen en recent een bod daarvoor gedaan 
heeft aan de gemeente; 
 

Overwegende dat: 
• dat zowel FC Groningen als het toenmalige college aan raad en inwoners van Groningen verzekerden dat 

het TZC ‘niet alleen een voetbalfeestje’ voor FC Groningen zou worden;   
• het multifunctionele karakter van het topsportzorgcentrum op basis waarvan de raad in 2015 besloot tot 

financiering en bouw van het TZC, het conceptuele fundament is voor het TZC; 
• er grote en gegronde zorgen leven bij de overige gebruikers en de adviescommissie voor de sport dat FC 

Groningen zich het gehele gebouw zal toe-eigenen om vervolgens de oorspronkelijke visie (zoals bedoeld 
door de raad) te elimineren2; 

• het college op 6 juli j.l. in de raad, eveneens in haar beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
VVD over deze kwestie, en nogmaals in de MV-sessie op 21 september jl. helder heeft uitgesproken dat 
de oorspronkelijke visie van het TZC overeind gehouden dient te worden; 

• gezien de recente uitspraken van FC Groningen en het evaluatierapport, ondertussen duidelijk is dat FC 
Groningen niet gelooft in deze visie en daarmee een ongeschikte koper is voor het TZC; 

• Het college heeft uiteengezet dat de raad het bod van FC Groningen niet mag inzien voordat de Euroborg 
NV het bod heeft gewogen en er een besluit over heeft genomen en dat daarmee de raad feitelijk 
buitenspel staat via een ‘verbonden partij’, tenzij zij zich vandaag helder uitspreekt. 

 
Verzoekt daarom het college: 
• de huidige publieke regie op het TZC via Euroborg NV middels het eigendom in het 

TopsportZorgCentrum, te behouden en dus; 
• Euroborg NV de opdracht te geven het eigenaarschap van het TZC niet over te dragen aan een 

marktpartij die helder heeft uitgesproken niet meer in het concept van ons TZC te geloven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
     Jim  Rik       Amrut          Jalt      Leendert  Dennis         Mirte        
Lo-A-Njoe  Heiner       Sijbolts      de Haan  van der Laan    Ram        Goodijk    
 
    D66   VVD  Stadspartij100%      CDA Partij vh Noorden    PVV          S&S 

 
1 https://drive.google.com/file/d/1YjIWowfS8IFJBS8ImiLpS56K8RmBsliE/view  
2 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/925777/grote-partners-woest-op-fc-groningen-de-club-komt-met-topsportzorgcentrum-de-afspraken-niet-
na  


