
 

 

 

 

Motie “Uitbreiding sporthallen”  

 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september 2020, 

besprekende de collegebrief “uitkomsten pilot Beter Benutten en 

capaciteitsonderzoek sportaccommodaties”  

 

Constaterende dat: 

● De pilot Beter Benutten tot een betere benutting van sporthallen heeft geleid; 

● Er een minimale verschuiving heeft plaatsgevonden naar gymzalen;  
● Het capaciteitsonderzoek laat zien dat er een tekort is aan zwemwater en het 

college dit meeneemt in de toekomstplannen rondom Kardinge; 

● Het capaciteitsonderzoek laat zien dat behoefte is aan uitbreiding van de ijs 

capaciteit en het college dit meeneemt in de toekomstplannen rondom 

Kardinge; 

● Er voor bewegingsonderwijs een intregraal investeringsprogramma 

Binnensportaccomodaties conform de systematiek van het Integrale 

Huisvestingsplan Onderwijs is aangekondigd;  

● Het capaciteitsonderzoek laat zien dat er voor de lange termijn een tekort is 

aan sporthallen; 

 

Overwegende dat: 

● Het college aangeeft dat zij gezien de toekomstige 

sportdeelnameontwikkelingen, bevolkingsgroei en de sportbehoefte bij 

verenigingen en anders georganiseerde sporters, de noodzaak zien de 

mogelijkheden voor uitbreiding van sportcapaciteit te onderzoeken; 

● Het college kansen ziet bij gebiedsontwikkelingsprojecten in het westen en 

oosten; 

● Het college tevens wil onderzoeken of synergie mogelijk is met de renovatie 

of nieuwbouwplannen voor studentensportcentrum ACLO;  

● Het college in tegenstelling tot zwemcapaciteit, ijscapaciteit en 

bewegingsonderwijs, niet concreet wordt voor wat betreft het onderzoeken 

waar en op welke termijn de sporthalcapaciteit kan worden uitgebreid; 

● Voor de korte termijn de mogelijkheid van een blaashal of andere tijdelijke 

oplossing niet is meegenomen; 

 

Verzoekt het college: 

 



1a. Een concreet onderzoek uit te (laten) voeren naar de uitbreiding van de 

sporthalcapaciteit zodat er voor de langere termijn in beeld komt waar de 

kansen liggen en hoe de groei in sporthalbehoefte wordt opgevangen; 

1b. Hierbij de punten uit de collegebrief en capaciteitsonderzoek 

sportaccommodaties mee te nemen; 

1c. Bij het onderzoek de relevante stakeholders zoals o.a. de Sportkoepel en 

adviescommissie voor de sport te betrekken; 

1.d.  De uitkomsten van het onderzoek binnen een half jaar terug te koppelen aan 

de raad. 

 

2a.  Voor de korte termijn een oplossing te zoeken die leidt tot realisatie van extra 

binnensportcapaciteit binnen onze gemeentegrenzen voor sportseizoen 

‘20/21 en hierbij de mogelijkheid van een blaashal (of andere semi-

permanente mogelijkheden) mee te nemen; 

2b. De uitkomsten hiervan, gezien de urgentie, zo spoedig mogelijk terug te 

koppelen aan de raad.  

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens, 

 

René Bolle  Jasper Boter   Wesley Pechler  Amrut Sijbolts 

CDA   VVD   Partij voor de Dieren Stadspartij  

 

 

Yaneth Menger Marten Duit  

100% Groningen Student en Stad  


