
Motie  “Huppie Huppie in Groningen is mijn Cluppie”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli 2022, besprekende de 
‘Voorjaarsbrief 2022’.

Constaterende dat:
- Het capaciteitsonderzoek naar sportaccommodaties en sportverenigingen gedeeltelijk 

vervroegd wordt uitgevoerd;1

- Het vervroegde onderzoek zich alleen gaat focussen op sportaccommodaties in 
Groningen-West;

- Veel studentensportverenigingen ook kampen met enorme capaciteitsproblemen, 
waardoor ze veel geïnteresseerden moeten teleurstellen;

- Veel studenten hierdoor uitwijken naar ‘reguliere’ sportverenigingen op Sportpark 
Corpus den Hoorn (hier heeft grotendeels de enorme groei van bijvoorbeeld hockeyclub 
GHBS mee te maken);

- Studentensportverenigingen nooit worden meegenomen in de capaciteitsonderzoeken 
van de gemeente waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan van de vraag naar 
sport en toekomstige trends moeilijker in te schatten zijn. 

Overwegende dat:
- Er in de gehele gemeente capaciteitsproblemen zijn omtrent sportvoorzieningen;
- De grootte van het capaciteitsprobleem bij studentensportverenigingen een grote 

invloed heeft op de capaciteitsproblemen en/of ontwikkelingen van andere 
sportverenigingen en -accommodaties in de gemeente, zo ook bij Corpus den Hoorn;

- Het meenemen van studentensportverenigingen in het vervroegde 
capaciteitsonderzoek kan bijdragen aan een beter beeld van de huidige en toekomstige 
vraag naar sportaccommodaties en -verenigingen; 

- Sporten en het lid zijn van een vereniging een grote verrijking is in het leven van onze 
inwoners, jong en oud, en een match tussen vraag en aanbod daarom wenselijk is. 

Verzoekt het college:
- Met de ACLO in gesprek te gaan om te kijken of het vervroegde capaciteitsonderzoek 

vanuit de gemeente en vanuit de ACLO en/of het Sportcentrum van de 
RUG/Hanzehogeschool in afstemming uitgevoerd kan worden, zodat ook 
studentensportverenigingen mee worden genomen;

- In vervolgonderzoeken naar de capaciteit van sportaccommodaties in de gemeente in 
contact te blijven met deze partners om een totaal beeld van de capaciteitsproblemen 
te houden. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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1 https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Overige-ingekomen-stukken/Nr-66-Mededeling-ontwikkelingen-
Sportpark-Corpus-den-Hoorn-Wethouder-Jongman.pdf?
utm_campaign=Dagmail&utm_medium=email&utm_source=Mailer 
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