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In 2008 en 2012 voerde het M ulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtebehoefte voor binnen- en
buitensport in Groningen. De gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven dit
onderzoek te herhalen. Deze actuele gegevens moeten bijdragen aan het nemen van gefundeerde
besluiten over welke aanpassingen in aanmerking komen voor financiering vanuit het door de gemeente
Groningen op te zetten investeringsfonds.
Het voorliggend eerste deel van het rapport geeft de belangrijkste conclusies weer van het nieuw
uitgevoerde ruimteonderzoek, dat de Groningse accommodatiebehoefte voor de periode 2016 - 2030
onderzoekt. Tevens is er aandacht voor de implicaties van deze uitkomsten voor het
accommodatiebeleid. Daarbij is rekening gehouden met ruimtelijke en financiële beperkingen voor
uitbreidingen en aanpassingen van de ruimte voor sport. M ogelijkheden om de aanwezige ruimte beter
te benutten worden met name bij voetbal en hockey beschreven.

In het navolgende wordt per sporttak aangegeven of in de gemeente Groningen sprake is van
overschotten dan wel tekorten. Indien dergelijke overschotten of tekorten zich voordoen, dragen we
hiervoor oplossingsrichtingen aan.

De totale behoefte aan wedstrijdvelden (48 velden) komt nagenoeg overeen met de huidige capaciteit
(50 velden). Hierbij wordt uitgegaan dat er op kunstgrasvelden op zaterdag tot 20.30 uur gespeeld
wordt1.Toch zijn er vijf sportparken waar, op zaterdag, een tekort aan wedstrijdcapaciteit wordt
geconstateerd. Dit tekort wordt op deze sportparken, met uitzondering van Hoogkerk, de komende
jaren nog groter. De huidige overschotten op Coendersborg en Corpus den H oorn veranderen de
komende jaren in een evenwichtssituatie, terwijl de overschotten op sportparken De Kring, De
Parrel/Selwerd en Kardinge ook de komende jaren zichtbaar blijven. Sportpark Engelbert heeft nu
precies genoeg capaciteit en heeft volgens de bevolkingsprognose in de toekomst ook geen extra ruimte
nodig. Door de aanwezigheid van M eerstad (met een verwachting van 6500 extra bewoners) is het echter
de verwachting dat hier wel extra capaciteit noodzakelijk zal zijn.
Alle tekorten treden op zaterdag op, terwijl op zondag genoeg ruimte is. De scheefgroei tussen zaterdag
en zondag is de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor de veldbehoefte op zaterdag (48
velden) veel hoger is dan op zondag (zeventien velden). De trainingscapaciteit is meer dan voldoende en
laat zelfs een gemeentebreed overschot van zes velden zien. Sportpark Esserberg vormt hierop een
uitzondering waar een tekort aan trainingsvelden wordt geconstateerd (mogelijk opgevangen door
trainingsruimte op het (kleinere) oefenveld en de oefenhoek). Het is de vraag in hoeverre de gemeente
extra ruimte moet en kan faciliteren terwijl elders in de stad of op andere tijdstippen (zondag) wel
ruimte is.
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Er zijn grofweg vijf methoden om meer teams te kunnen laten voetballen:


Betere verdeling over de zaterdag en zondag, waardoor de piekbelasting op de zaterdag
omlaag gaat en velden ook op zondag meer worden gebruikt. Voor de natuurgrasvelden is
het wel van belang om de maximale belastbaarheid van deze velden in de gaten te



houden, omdat anders de kwaliteit van de grasmat te slecht wordt om op te spelen.
Samenwerkingen of fusies tussen verenigingen kunnen ervoor zorgen dat niet alleen op alle
sportparken afzonderlijk optimaal gebruik wordt gemaakt van de velden, maar ook op
meerdere sportparken samen. Wanneer teams ook wedstrijden op andere sportparken
kunnen gaan spelen, worden de velden in de gemeente beter benut en kunnen meer
wedstrijden plaatsvinden.



Extra velden aanleggen (met bijbehorende extra kleedruimtes) of natuurgrasvelden
omzetten naar kunstgras. De omzetting naar kunstgras heeft een positief effect op de
trainingscapaciteit omdat deze velden zowel voor wedstrijden als voor trainingen kunnen
worden gebruikt. Bovendien wordt de wedstrijdcapaciteit op de zaterdag verhoogd, omdat
dan tot 20.30 uur kan worden doorgespeeld (als de verlichting ook voldoende is voor het
spelen van wedstrijden). Overigens is de huidige trainingscapaciteit op alle sportparken
toereikend.



Trainingsvelden omzetten naar wedstrijdvelden. Op sportparken met blijvende
overcapaciteit aan trainingsvelden is het een optie om de trainingsvelden om te zetten



naar wedstrijdvelden met bijbehorende eisen en specificaties van de wedstrijdvelden.
In het verlengde van de genoemde samenwerkingen of fusies (punt 2) ligt de mogelijkheid
om kleinschalige sportparken af te stoten en op de grote(re) sportparken waar
uitbreidingsmogelijkheden liggen, de voetbalvoorzieningen te concentreren.

Naast deze manieren om meer voetbalteams te kunnen laten spelen, liggen er mogelijkheden om de
bezetting op zondag te verhogen door combinatievelden te creëren. Dit gebeurt reeds op sportpark
Corpus den Hoorn, waar twee velden gecombineerd gebruikt worden door voetbal (zate rdag) en
American Football (zondag) en rugby (zondag). Op sportpark Esserberg wordt het natuurgrasveld nu
reeds gebruikt door voetbal en rugby, maar door aanleg van een gecombineerd kunstgrasveld kan de
capaciteit worden uitgebreid.
Hieronder volgen per sportpark de belangrijkste conclusies en eventuele voorstellen om de
ruimtebehoefte aan voetbalvelden beter op het aanbod af te stemmen. Als verenigingen meer op
zondag gaan voetballen en meer gaan samenwerken zodat beter van elkaars ruimte gebruikgemaakt
gaat worden, geldt uiteraard dat de extra ruimtebehoefte op sportparken minder zal worden en
eventuele investeringen niet noodzakelijk hoeven te zijn.
Het Noorden
Op sportpark Het Noorden is in de huidige situatie een tekort aan een half wedstrijdveld op zaterdag.
Dit tekort loopt op tot een heel veld in 2030. Ook wanneer de verhuisplannen van Kids United doorgaan,
blijft dit tekort bestaan. M ogelijkheden om in de extra behoefte te voorzien , liggen wellicht op het
nabijgelegen sportpark De Parrel/Selwerd, waar meer dan voldoende wedstrijdcapaciteit is.
De Kring
Op sportpark De Kring is het aanbod nu en in de toekomst conform de behoefte. Er is zelfs
overcapaciteit van een trainingsveld.
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De Parrel/Selwerd
Op sportpark De Parrel/Selwerd is het aanbod aan wedstrijd- en trainingsvelden nu en in de toekomst
hoger dan de behoefte. Er is 1,5 wedstrijdveld en één trainingsveld over. Het nabijgelegen sportpark
Het Noorden kampt met ruimtetekort, wellicht dat hier mogelijkheden liggen voor medegebruik.
Hoogkerk
Op sportpark Hoogkerk is momenteel ruimte tekort (1,5 wedstrijdveld). Volgens de prognose loopt dit
tekort terug naar 0,5 veld. Omzetting van een trainingsnatuurgrasveld naar kunstgrasveld lijkt hier een
goede oplossing om de wedstrijdcapaciteit te verhoge n en de trainingscapaciteit te behouden. Ook op
dit sportpark is de druk op de zaterdag vele malen hoger dan op de zondag. Het is daarom zeker de
moeite waard om de vereniging te stimuleren om teams op zondag te laten spelen.
West-End/Vinkhuizen
Dit sportpark heeft in de huidige situatie 1,5 veld over, maar dit overschot neemt de komende jaren af
tot een half veld. De trainingscapaciteit is voldoende, er is momenteel 0,5 veld over. De verenigingen
op dit sportpark hebben afgelopen jaren allemaal wel een (flinke) ledengroei laten zien. Wanneer dit
doorzet, wordt de ruimtebehoefte groter dan op basis van de bevolkingsprognose is voorspeld. Ook op
dit sportpark ligt de druk op zaterdag. Bovenstaande opmerking over het stimuleren van verenigingen
om ook teams op zondag te laten spelen is ook voor de verenigingen op dit sportpark van toepassing. Op
basis van de prognoses is het advies om voorlopig niets aan de wedstrijd - en trainingscapaciteit te
veranderen.
Coendersborg
Coendersborg heeft in de huidige situatie een veld over, maar dit overschot verandert vanaf 2025 in een
evenwichtssituatie. De verenigingen op dit sportpark laten een wisselend beeld zien qua
ledenontwikkeling. Een van de verenigingen is flink gegroeid terwijl de ande re twee verenigingen stabiel
zijn of juist een daling laten zien. Qua trainingsvelden verandert de huidige evenwichtssituatie in een
tekort van één veld. Op basis van de prognoses is het advies om voorlopig niets aan de
wedstrijdcapaciteit te veranderen en de trainingscapaciteit uit te breiden, als blijkt dat de groei van de
verenigingen daadwerkelijk doorzet. Deze uitbreiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een
natuurgrasveld om te zetten naar een kunstgrasveld.
Corpus den Hoorn
Dit sportpark is de afgelopen jaren geherstructureerd, waardoor aanbod en behoefte goed op elkaar
afstemmen. Als de groei van de verenigingen doorzet, ontstaan in de toekomst wel tekorten, die deels
opgevangen kunnen worden door meer op zondag te gaan spelen. Een ontwikkeling die mogelijk nog van
invloed is op de vraag naar sportvoorzieningen op dit sportpark zijn de geplande uitbreidingen
(woningen) in de aangrenzende gemeente Tynaarlo (Ter Borch).
Esserberg
Op sportpark Esserberg is in de huidige situatie een tekort van één we dstrijdveld en één trainingsveld,
wat op basis van de bevolkingsprognose oploopt tot een tekort van twee wedstrijdvelden vanaf 2020 en
twee trainingsvelden vanaf 2030. Er is overigens wel extra trainingsruimte beschikbaar op het oefenveld
en de oefenhoek. De verenigingen laten de afgelopen jaren een lichte ledendaling zien, waardoor het
de vraag is of de behoefte aan velden inderdaad verder gaat stijgen. Er liggen op dit sportpark
mogelijkheden om een combinatieveld (kunstgras) te creëren, waarbij ook ander e sporten (waaronder
rugby) van de velden gebruikmaken.
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Stadspark
Het Stadspark heeft een licht tekort aan wedstrijdcapaciteit (net één veld) en dit tekort houdt stand tot
2030. De trainingscapaciteit is nu nog voldoende, maar zal op basis van de bevolkingsprognose niet
toereikend zijn. Samenwerking met het nabijgelegen Corpus den Hoorn of een betere verdeling tussen
de zaterdag en zondag behoren ook tot de mogelijkheden om voldoende capaciteit te creëren.
Velocitas
Velocitas heeft een half wedstrijdveld tekort en krijgt in de toekomst ook een tekort aan een
trainingsveld. Omzetting van het natuurgrasveld (wedstrijdveld) naar kunstgras lijkt een goede
oplossing. De wedstrijdcapaciteit wordt groter, omdat op zaterdag langer kan worden doorgespeeld en
de trainingscapaciteit met een veld toeneemt. Samenwerking met het nabijgelegen Corpus den Hoorn of
een betere verdeling tussen de zaterdag en zondag behoren ook tot de mogelijkheden om voldoende
capaciteit te creëren.
Engelbert
Sportpark Engelbert heeft (precies) genoeg aan het huidige wedstrijd - en trainingsveld, maar in de
toekomst verandert dit naar verwachting in een tekort aan wedstrijdcapaciteit. Zeker gezien de
ontwikkeling van M eerstad (net over de gemeentegrens, maar van af 2017 formeel bij de gemeente
Groningen behorend) lijkt het aannemelijk dat de behoefte op dit sportpark gaat stijgen en er dus meer
capaciteit nodig is. Omzetting van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld biedt hier uitkomst.
Wanneer het wedstrijdveld wordt omgezet, neemt de wedstrijdcapaciteit licht toe omdat er langer op
zaterdag kan worden doorgespeeld. De trainingscapaciteit wordt met de aanleg van een kunstgrasveld
verdubbeld. Wanneer het trainingsveld wordt omgezet naar een wedstrijdveld wordt de
wedstrijdcapaciteit meer dan twee keer zo hoog (extra veld, waar ook nog langer op gespeeld kan
worden). De trainingscapaciteit blijft dan gelijk.
Kardinge
Op Sportpark Kardinge is nu en in de toekomst overcapaciteit van zowel een wedstrijd - als een
trainingsveld. Afstoting van velden of gebruik door andere verenigingen zijn hierbij opties voor de
toekomst.
Lewenborg
Op sportpark Lewenborg zijn nu voldoende wedstrijdvelden en dat wijzigt niet op basis van de
bevolkingsprognose tot 2030. Wanneer de ledeno ntwikkeling zich doorzet, ontstaat echter wel een
tekort aan wedstrijdvelden. De trainingscapaciteit is nu ruim, maar als de ledenontwikkeling doorzet zal
dit vanaf 2020 conform de behoefte zijn. Voor dit sportpark wordt geadviseerd om te monitoren in
hoeverre de vereniging daadwerkelijk wil en kan groeien en in hoeverre daarvoor extra capacite it nodig
is of dat samenwerkingen of een betere verdeling over de zaterdag en zondag uitkomst bieden.

Het huidige aantal van vier velden is een beperkende fac tor voor de verdere groei van de vereniging.
Hoewel het niet aannemelijk is dat GHBS tot 2030 in hetzelfde tempo doorgroeit als de afgelopen jaren,
ligt een groei die sterker is dan de bevolkingsontwikkeling wel in de lijn der verwachting. Om extra
capaciteit te creëren zijn er grofweg vier mogelijkheden:
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Jeugdteams gaan ook wedstrijden op zondag spelen om de druk op zaterdag te verlagen .
Dit kan alleen in overleg met de KNHB en dat zou een flinke (regionale) hervorming
betekenen.



De (semi-)watervelden worden vervangen door zandvelden. Op zandvelden kunnen zeven
rondes op een wedstrijddag worden gespeeld, terwijl op watervelden zes rondes kunnen
plaatsvinden. Hoewel dit qua capaciteit een vooruitgang biedt, betekent het volgens de
vereniging een achteruitgang voor de sport zelf. Zandvelden leveren meer blessures op en
zet de vereniging, naar eigen zeggen, op technische achterstand.



Teams wijken op zaterdag uit naar de velden bij sportcentrum RUG/HG. De hockeyvelden
die daar liggen worden op zondag door de studentenhockeyverenigingen gebruikt, maar op
zaterdag worden deze slechts incidenteel door andere verenigingen gebruikt. Juist op
zaterdag is de druk bij GHBS het grootst.



Er worden één of meer extra velden aangelegd of andere sportvelden worden vervangen
door een hockeyveld.

Kijken we naar het aantal normteams voor de korfbalverenigingen in Groningen dan zien we dat, op
basis van de bevolkingsprognose, NIC en Hoogkerk van twaalf normteams naar dertien normteams in
2030 gaan. Club Brothers blijft klein, met nog geen zes normteams in 2030. Ook Rog blijft in 2030 met
negen normteams een kleine vereniging. Omdat NIC en Hoogkerk zowel op zaterdag als op zondag
spelen, voldoet voor deze verenigingen één speelveld van 20 x 40 meter. Voor Club Brothers is één veld
nu en in de toekomst eveneens voldoende voor alle wedstrijden. Rog heeft, wanneer de wedstrijden
alleen op zaterdag worden gespeeld (net) behoefte aan extra ruimte. Wanneer echter een paar
wedstrijden op zondag worden gespeeld, dan voldoet het huidige veld.

BSC Caribe, de enige honk- en softbalvereniging in de gemeente Groningen, heeft op sportpark Corpus
den Hoorn de beschikking over één honkbalveld en twee softbalvelden. Toe passing van de
planningsnormen in combinatie met de bevolkingsprognose laat zien dat BSC Caribe nu en tot 2030
voldoende heeft aan één honkbalveld en één softbalveld. Dit betekent dat een van de twee
softbalvelden niet nodig is.

Het huidige aanbod aan tennisbanen in de gemeente Groningen past gemeentebreed bij de behoefte van
de verenigingen. Tennisvereniging G.L.T.B heeft een tekort van drie banen, terwijl Cream Crackers, De
Hunze en Be Quick alle drie beperkte ruimte over hebben. Omdat Cream Cracke rs gebruikt maakt van
banen op Vorenkamp, waar G.L.T.B. ook speelt, liggen er wellicht mogelijkheden om de banen beter
over deze verenigingen te verdelen. In tegenstelling tot de andere buitensporten in deze rapportage
faciliteert de gemeente in haar huidige beleid overigens de tennisverenigingen niet. De verenigingen
moeten zelf voor het onderhoud en de aanleg van banen zorgen.
Kijken we naar de toekomst, dan neemt de behoefte aan tennisbanen op basis van de
bevolkingsprognose toe en ontstaat in 2030 gemeentebreed een tekort van zes banen. G.L.T.B. houdt
het grootste tekort van alle verenigingen, te weten vijf banen. Hoewel landelijk gezien het aantal
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tennissers daalt, is deze trend in Groningen niet zichtbaar. De afgelopen jaren is met name vereniging
G.L.T.B. sterk gegroeid, maar ook tennisvereniging Van Starkenborgh en L.T.C. Hoogkerk laten een
toename van het aantal leden zien. Trekken we deze ledenontwikkeling door tot 2030, dan ontstaat
gemeentebreed een tekort van veertien banen, waarbij G.L.T.B. zelfs met een tekort van zeventien
banen te maken krijgt. De beschikbare capaciteit zal voor deze vereniging een beperking zijn om verder
te groeien. De prognose op basis van de ledenontwikkeling lijkt daarmee voor G.L.T.B. geen realistisch
voorspelling te geven. De prognose op basis van de bevolkingsontwikkeling lijkt voor deze vereniging
beter aan te sluiten bij de situatie in Groningen.

M et het huidige aantal teams is een rugbyveld niet toereikend voor alle wedstrijden. RCG maakt nu op
zondag al gebruik van het naastliggende voetbalveld door daar een rugbyveld uit te wijken. Hoewel de
voetbalverenigingen nu op zondag nauwelijks gebruikmaken van dit veld, is dit slechts een tijdelijk
werkbare oplossing. Voor de lange(re) termijn is dit echter niet geschikt.
De vereniging geeft aan ook voor de trainingen krap te zitten. Het wedstrijdveld heeft nog geen
verlichting, waardoor er ’s avonds vaak geen gebruik van kan worden gemaakt. De vereniging maakt nu
met meer dan 250 leden gebruik van twee oefenhoeken en een kunstgrasveld (waarbij het kunstgrasveld
slechts een deel van de trainingsuren beschikbaar is).
Voor de toekomst verwacht RCG, net als de landelijke trend, een groeiend aantal leden. Er zal dus in de
toekomst meer ruimte nodig zijn. M ogelijke oplossingen liggen wellicht in combinatie met de Groninger
Studenten Rugby Club die op Corpus den Hoorn speelt of in extra velden op sportpark De Esserberg (al
dan niet een gedeeld veld met voetbal)

M et de ledenaantallen van Groningen Atletiek (750) en Vitalis (160) hebben beide verenigingen nog
mogelijkheden om binnen de huidige accommodatie te groeien. Vanwege de ligging van de
atletiekaccommodatie in het Stadspark maken loopsporters regelmatig gebruik van dit aangrenzende
park en daarmee minder van de atletiekbaan zelf.

De gemeente Groningen is een jonge gemeente waarin binnensport relatief populair is. Vooral volleybal
is in Groningen populairder dan gemiddeld in Nederland (Sportmonitor Groningen, maart 2016).
Groningen is verder een echte basketbalstad, getuige het aantal bezoekers aan Donar en de
ledenaantallen bij de verenigingen (Sportmonitor Groningen, maart 2016). In de huidige situatie zijn er
veertien sporthallen, waarvan er vier exclusief zijn voorbehouden aan de studentensport. Voor de
breedtesport blijven daarmee in de praktijk tien sporthallen beschikbaar. Er zijn geen sportzalen of
grote gymzalen die als buffer kunnen dienen om de druk op sporthallen te verkleinen. Ten opzichte van
het aantal inwoners in de gemeente Groningen (exclusief studenten) is het aantal van tien sporthallen,
op basis van de draagvlakmethode, te laag. Dit is ook wat vanuit de bezetting wordt ervaren. Vooral op
de avonden in de wintermaanden worden de sporthallen volop gebruikt. Overigens laat de analyse van
de bezetting van de sporthallen heel duidelijk zien dat de bezetting niet alleen gedurende het jaar sterk
varieert, maar ook per sporthal. Zo heeft sporthal Hoogkerk een gemiddelde jaarbezetting van 35
procent, terwijl Vinkhuizen voor bijna drie kwart van de tijd (73%) wordt gebruikt. Gemiddeld is de
jaarbezetting van de sporthallen 54 procent. Kijken we naar de verschillende gebruikers van de
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sporthallen, dan blijken vooral de sportverenigingen gedurende het jaar voor fluctuaties te zorgen. Dat
is (deels) te verklaren door veldsporten die in de wintermaanden gebruikmaken van de
binnensportaccommodaties.
Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat door de bevolkingsontwikkeling de vraag naar
binnensportruimte, op basis van bevolkingsaantallen, zal toenemen. Ook aan de aanbodkant zijn er
diverse ontwikkelingen. Er komen twee sporthallen bij (Europapark en schoolsporthal Gomarus). De
Oude ALO wordt buiten gebruik gesteld en sporthal De Wijert wordt vervangen door Multifunctionele
Accommodatie (M FA) De Wijert (met een speelhal ter grootte van twee gymzalen). Het aantal
sporthallen blijft daarmee gelijk, maar de buffercapaciteit neemt toe door de aanwezigheid van de
speelhal in M FA De Wijert en door sportcentrum Europapark waar naast een sporthal ook een dojo,
danszaal, multifunctionele tussenzaal en turnzaal worden gerealiseerd. Door deze buffercapaciteit zal
de druk op de sporthallen lager kunnen worden. Voor de draagvlakberekening betekent dit dat de
situatie van de maximale variant (één sporthal per 15.000 inwoners) verschuift richting de minimale
variant (één sporthal per 20.000 inwoners). Omdat de uitbreiding van de buffercapaciteit zich wel
beperkt tot stadsdeel Zuid, is het niet aannemelijk dat in 2030 in z’n geheel de minimumvariant wordt
bereikt. Een evenwichtssituatie tussen vraag en aanbod naar sporthallen ligt wel in de lijn der
verwachting, zeker als vanuit de gemeente en vanuit aanbieders moeite wordt gedaan om deze
buffercapaciteit optimaal te (laten) gebruiken.
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De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier
Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen van
gefundeerde besluiten over welke aanpassingen in aanmerking komen voor financiering vanuit het door
de gemeente Groningen op te zetten investeringsfonds.
De gemeente Groningen wenst daarom, ook gegeven de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkelingen in
het sportlandschap, de eerdere onderzoeken te actualiseren om grip te blijven houden op veranderingen
in de behoefte aan ruimte voor de buiten- en binnensport, nu en in de toekomst. M et de prognoses die
in dit onderzoek naar voren komen kan door de gemeente een juiste inschatting word en gemaakt welke
investeringen op korte en lange termijn op het gebied van sportaccommodaties nodig zijn.
Het ruimteonderzoek wordt grotendeels volgens dezelfde principes uitgevoerd als het onderzoek
‘Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030’ uit 2012. Aan de hand van het door het M ulier Instituut
ontwikkelde ruimte-instrument wordt een zo objectief mogelijk beeld van de behoefte aan sportruimte
nu en op de langere termijn geschetst. Het instrument zet aantallen velden en teams en de daarbij
behorende planningsnormen af tegen bevolkingscijfers en ledenontwikkelingscijfers, waarmee inzicht
ontstaat in overschotten dan wel tekorten die mogelijk ontstaan.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de ruimtelijke vraag naar en aanbod van de
buiten- en binnensport nu en in de toekomst en in de ruimtelijke spreiding van leden van een aantal
buitensportverenigingen. Hiermee kan de gemeente grip blijven houden op veranderingen in de
behoefte aan ruimte voor de buiten- en binnensport, nu en in de toekomst.
In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1.

Waar zijn per voetbal- en tennisvereniging in de gemeente Groningen de betreffende leden

2.

woonachtig, en hoe ver reizen zij gemiddeld naar hun vereniging?
Wat is de vraag naar velden voor voetbal, hockey, korfbal, honk- en softbal, tennis, rugby en
atletiek in de huidige situatie en wat is de verwachte vraag in 2020, 2025 en 2030 in de
gemeente Groningen, en welke overschotten/tekorten kunnen zich voor gaan doen uitgaande
van het aanbod in 2015?

3.

Wat is de huidige en toekomstige (2020, 2025 en 2030) vraag naar sporthallen en sportzalen in
de gemeente Groningen en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod?

Op basis van de locatiegegevens van de voetbal- en tennisverenigingen en de locatiegegevens van de
leden van de betreffende verenigingen wordt inzicht verschaft in waar leden van de diverse
verenigingen woonachtig zijn. Hiermee wordt tevens inzicht geboden in de verzorgingsgebieden van de
verschillende verenigingen. We laten hierbij zien hoe ver leden gemiddeld naar hun vereniging moeten
reizen en uit welke wijken de leden komen. Deze laatste informatie is gebruikt voor het toepassen van
de bevolkingsprognosemethode (zie bijlage 1). Per vereniging is bepaald uit welke wijk de leden komen.
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Vervolgens is de bevolkingsontwikkeling van die betreffende wijk naar rato toegepast om het toekomstig
aantal teams/leden te bepalen (zie bijlage 1 voor toelichting). Op een vereniging die bijvoorbeeld veel
leden uit de wijk Zuidoost heeft, is een relatief sterkere groei toegepast dan op een vereniging met
voornamelijk leden uit Noordoost.

Voor de vraag-aanbodsanalyses voor de buitensport gebruiken we ons ruimte -instrument. Dit instrument
is eerder gebruikt in verschillende vergelijkbare onderzoeken in Alkmaar (Wezenberg-Hoenderkamp &
Hoekman, 2015), Oss (Romijn et al., 2014), Leeuwarden (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en
Heerenveen (Wezenberg-Hoenderkamp, 2016). Ook de eerder uitgevoerde ruimteonderzoeken in
Groningen zijn met behulp van dit ruimte-instrument uitgevoerd. Voor de buitensporten voetbal,
hockey, korfbal, honk- en softbal en tennis worden op basis van teamaantallen of leden (tennis) en door
de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF vastgestelde planningsnormen het benodigde
aantal velden/banen berekend. Voor voetbal gebruiken we naast de standaard planningsnormen ook de
‘Groningse norm’, waarbij geldt dat op zaterdag op kunstgras tot 20.30 uur kan worden gespeeld. In
bijlage 1 is een toelichting op het ruimte-instrument opgenomen. Voor atletiek en rugby zijn geen
algemene planningsnormen beschikbaar, voor deze sporten geven we een prognose in beschrijvende
vorm.
Om de toekomstige (2020, 2025 en 2030) vraag in kaart te brengen , is voor alle sporten de
‘bevolkingsprognosemethode’ toegepast. Deze methode berekent op basis van de verwachte
bevolkingsontwikkeling en de veranderende bevolkingssamenstelling wat de vraag naar velden/banen is
in 2020, 2025 en 2030. In bijlage 1 wordt deze methode verder toegelicht. Voor de sporten voetbal,
tennis en hockey is, naast de bevolkingsprognosemethode ook de ‘ledenontwikkelingsmethode’
toegepast, waarbij de ontwikkeling in het aantal leden/teams in de afgelopen jaren is gebruikt om een
raming te doen voor het aantal teams/leden in de toekomst. In bijlage 1 wordt deze methode verder
toegelicht.
Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door het vergelijken van de huidige en
toekomstige behoefte met het aanbod. Wanneer het zeker is dat het aanbod voor 2020 of later
verandert, bijvoorbeeld door vastgestelde uitvoeringsplannen voor omzetting van natuurgras naar
kunstgras, wordt dit meegenomen in het aanbod voor 2020 (of later).

Bij binnensporten zijn verschillende takken van sport zoals basketbal, gymnastiek, volleybal, futsal
(zaalvoetbal) en volleybal in binnensportaccommodaties geclusterd. Doordat deze sporten gebruikmaken
van dezelfde ruimte kan niet voor iedere tak van sport afzonderlijk de ruimtebehoefte worden
berekend. De (huidige en toekomstige) ruimtebehoefte voor de binnensport baseren we daarom op de
resultaten van een aantal analyses:


Draagvlakberekening voor sporthallen: de draagvlakmethode gaat uit van een maximale en
minimale variant. De maximale variant neemt als uitgangspunt één sporthal per 15.000
inwoners (zes jaar en ouder), de minimale variant één sporthal per 20.000 inwoners (zes
jaar en ouder). De draagvlakcijfers geven een bandbreedte aan waarbinnen de werkelijke
behoefte ligt.



Bezettingscijfers van gemeentelijke binnensportaccommodaties: we analyseren de
verhuuroverzichten van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en brengen in kaart
in hoeverre (waar en wanneer) er in deze accommodaties nog ruimte is.

16
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Interviews met betrokkenen: diverse betrokkenen vanuit het onderwijs zijn telefonisch
gevraagd om aan te geven in hoeverre zij knelpunten ervaren of verwachten knelpunten te
gaan ervaren met betrekking tot binnensportruimtes.



Toekomstige behoefte vanuit onderwijs o.b.v. leerlingenprognoses: op basis van de
leerlingenprognose is een analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de behoefte aan
binnensportruimte vanuit het onderwijs de komende jaren zal veranderen.



Toekomstige behoefte vanuit verenigingen/overige gebruikers o .b.v. huidige
gebruikersprofielen. Op basis van landelijke cijfers over het gebruik van
binnensportruimtes door verschillende leeftijdsgroepen is een prognose opgesteld voor het
gebruik van de Groningse binnensportruimte in de toekomst.

Door de bezettingscijfers, de interviews en de prognoses voor de toekomst te betrekken bij de
draagvlakberekening is bepaald of de minimale of maximale variant het meest van toepassing is op de
situatie in Groningen.
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In dit hoofdstuk staan de buitensporten voetbal, hockey, korfbal, honk- en softbal, tennis, rugby en
atletiek centraal. We beschrijven de huidige behoefte aan ruimte voor deze sporten en geven aan in
hoeverre deze behoefte past bij het aanbod. Tevens geven we aan hoe op basis van de
bevolkingsontwikkeling, en voor voetbal, hockey en tennis op basis van de ledenontwikkeling, de
behoefte aan sportruimte tot 2030 zal veranderen. Door deze behoefte af te zetten tegen het huidige
aanbod, ontstaat inzicht in de huidige en toekomstige knelpunten en kunne n gefundeerde beslissingen
worden genomen om een optimale balans tussen vraag en aanbod aan sportruimte te bereiken. Dit
onderzoek beperkt zich tot de gemeentelijke sportparken. Studentensportverenigingen die
gebruikmaken van een eigen accommodatie (voetbal, hockey, tennis) zijn daarom niet in de analyse
meegenomen. De studentensportverenigingen voor rugby en atletiek, die wel op een gemeentelijk
sportpark sporten komen daarentegen wel aan de orde bij de betreffende sporttakken.
Alle afzonderlijke paragrafen sluiten we af met een vergelijking van de uitkomsten uit de eerder
uitgevoerde onderzoeken, in het bijzonder het vergelijkbare ruimte-onderzoek uit 2012. De conclusies
van de verschillende sporten zijn opgenomen in het hoofdstuk Conclusies (vanaf p. 7).

In Groningen zijn in het seizoen 2015/2016 5432 voetbalteams actief in de zaterdagse en zondagse
bondscompetitie 3 (tabel 2.1). Niet alle teams belasten wedstrijd- en trainingsvelden in dezelfde mate.
Om te corrigeren voor kleinere teams heeft de KNVB in samenwerking met de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG) en NOC*NSF een bespelingsnorm opgesteld die ‘terugrekent’ naar het equivalent van
volledige seniorenteams, te weten ‘normteams’. Een verdere toelichting van deze
bespelingsequivalenten per leeftijd-/speelcategorie is opgenomen in bijlage 1. Op basis van deze
equivalenten spreken we in het seizoen 2015/2016 over ruim 370 normteams, waarvan het grootste deel
(82%) op zaterdag actief is.
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De voetbalteams van de gemeente Groningen zijn verdeeld over 27 voetbalverenigingen die samen
dertien sportparken bespelen. In tabel 2.2 staat het aantal teams en het aantal normteams op zaterdag
en zondag per sportpark en per sportvereniging beschreven. Van de 27 verenigingen spelen twee
verenigingen alleen op zondag, zeven alleen op zaterdag en achttien zowel op zaterdag en zondag. De
grootste druk in Groningen ligt overduidelijk op de zaterdag. Deze uitgangsgegevens worden gebruikt
voor de berekening van de benodigde capaciteit. Een overzicht van het aantal teams per categorie is
opgenomen in bijlage 2.

20
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Tabel 2.3 beschrijft de huidige capaciteit van wedstrijd- en trainingsvelden per sportpark. Een
kunstgrasveld kan gebruikt worden voor wedstrijden en trainingen en telt daarom zowel mee voor de
‘capaciteit wedstrijdvelden’ als voor de ‘capaciteit trainingsvelden’. De kunstgraspupillenvelden tellen
mee als half veld, zowel voor trainingen als voor wedstrijden. De totale wedstrijdcapaciteit bedraagt 50
velden en de totale trainingscapaciteit 31 velden.
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American Football

Bij het berekenen van de behoefte aan het aantal wedstrijd - en trainingsvelden gaan we uit van de
situatie dat alle verenigingen op het sportpark optimaal gebruikmaken van de aanwezige velden op het
betreffende park. Dit kan dus betekenen dat een wedstrijdveld op dezelfde dag door meerdere
verenigingen moet worden gebruikt. Wanneer voor elke vereniging apart het aantal benodigde velden
wordt berekend, dan komt dit, door afronding, hoger uit. Zo hebben voetbalverenigingen Italian Boys en
M amio, beide spelend op sportpark De Parrel/Selwerd, beiden de (afgeronde) behoefte aan één
wedstrijdveld, maar kunnen ze samen ook prima op één veld uit de voeten.

In de eerder genoemde normberekening van de KNVB en de VSG wordt gewerkt met normteams omdat
daarmee ‘teruggerekend’ wordt naar benodigde hele speelvelden. Voor trainingsvelden gaan we in deze
rapportage uit van de kwaliteit van kunstgrasvelden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de
trainingsvelden van (zeer) goede kwaliteit zijn zodat ze volop voor trainingen gebruikt kunnen worden
(belastbaarheid van 880 uur per jaar). De berekening voor het aantal trainingsvelden betreft een
indicatie voor het aantal benodigde trainingsvelden en is in die zin minder ‘hard’ dan de norm voor
wedstrijdvelden.
Voor de wedstrijdvelden geldt dat er zowel een organisatorische als een cultuurtechnische behoefte is
aan speelvelden. Het eerste is op basis van de vraag of alles op wedstrijddagen wel past, getuige de
veldafmetingen en speelminuten van de teams. Cultuurtechnische behoefte betreft de mate waarin de
velden redelijkerwijs belast kunnen worden. Op basis van de normen zoals deze voorgeschreven worden,
ronden we de cultuurtechnische veldbehoefte naar boven af bij een getal van 0,25 of hoger. In de
praktijk betekent dit: wanneer er een tekort is van een kwart veld of meer, beschouwen we dit als de
behoefte aan een volledig extra veld. Voor de organisatorische norm geldt dat er bij een extra behoefte
van 0,01 naar boven wordt afgerond. In de praktijk is dit vaak niet nodig, omdat door bijvoorbeeld
strakker inplannen, eerder beginnen of langer doorspelen extra capaciteit kan worden gecreëerd. In
deze rapportage ronden we daarom ook de veldbehoefte op basis van de organisatorische norm naar
boven af bij een getal van 0,25 of hoger.
Voor de situatie in Groningen wordt met een aangepaste organisatorische norm, de zogenoemde
‘Groningse Norm’ gerekend, waarbij voor de kunstgrasvelde n geldt dat er op zaterdag kan worden
doorgespeeld tot 20.30 uur (i.p.v. 16.30 uur). Voor natuurgrasvelden geldt deze verlenging van
speeltijden niet. Bij het toepassen van de Groningse Norm wordt bij een extra veldbehoefte van 0,01
naar boven afgerond, omdat het bij de Groningse Norm nauwelijks mogelijk is om strakker in te plannen
of langer door te spelen.
Het aantal benodigde wedstrijdvelden op basis van de standaard organisatorische norm is bijna altijd
hoger of gelijk aan de behoefte op basis van de cultuurtechnische norm. Dit betekent dat het benodigde
aantal wedstrijdvelden veelal wordt bepaald door het aantal wedstrijden dat volgens de norm op een
dag kan worden gespeeld. Alleen bij verenigingen die veel op zaterdag en zondag spelen gaat de
maximale belastbaarheid van de velden een rol spelen, waardoor de cultuurtechnische norm dan
leidend wordt voor het aantal benodigde wedstrijdvelden. Door toepassing van de Groningse
organisatorische norm, waarbij de speeltijden zijn verruimd, wijkt de behoefte aan wedstrijdvelden op
22
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basis van deze organisatorische norm nauwelijks nog af van de behoefte op basis van de
cultuurtechnische norm. Het uiteindelijke aantal benodigde wedstrijdvelden past daarbij als het ware
bij een optimale benutting van de velden: de velden worden volop (maximaal) gebruikt qua bezetting,
maar de belastbaarheid van de velden wordt niet overschreden. Tabel 2.4 beschrijft de behoefte aan
wedstrijd- en trainingsvelden. Hierbij is in de eerste kolom het aantal benodigde velden opgeno men
wanneer op kunstgras tot 20.30 uur wordt doorgespeeld (Groningse Norm) en in de tweede kolom
wanneer de wedstrijddag om 16.30 uur eindigt. In het vervolg van de rapportage gaan we uit van de
wedstrijdveldbehoefte op basis van een verlengde speeldag tot 20.30 uur (voor kunstgras).
Voor een aantal sportparken kan een pupillenveld (kunstgras) van nut zijn om in voornamelijk
wedstrijdcapaciteit te voorzien. Dit is terug te zien als een half veld in tabel 2.4. Een pupillenveld is
alleen in de tabel opgenomen, wanneer door de aanwezigheid van het pupillenveld de druk op andere
velden dusdanig lager wordt dat een volledig wedstrijdveld minder nodig is. Wanneer bijvoorbeeld op
Hoogkerk met een pupillenveld wordt gerekend, dan blijft de behoefte voor de overige (niet pupillen)teams nog steeds vijf velden.
De uiteindelijke behoefte komt hiermee op 48 wedstrijdvelden en 25 trainingsvelden voor alle
sportparken in de gemeente Groningen, wanneer op kunstgrasvelden tot 20.30 uur wordt gespeeld.
Wanneer deze verlengde speeldag niet wordt aangehouden, betekent dit een extra behoefte aan
wedstrijdvelden van negen velden, waarmee de totale behoefte op 57 velden komt.
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Kijken we gemeentebreed, dan is het aanbod aan wedstrijdvelden (50) nagenoeg gelijk aan de huidige
behoefte (48)4, terwijl het aantal trainingsvelden een overcapaciteit van zes velden laat zien. Kijken we
echter per sportpark, dan zien we dat zich een drietal situaties voordoet: vraag en aanbod sluiten op
elkaar aan, er is meer vraag dan aanbod (tekort) en er is meer aanbod dan vraag (overschot). Tabel 2.5
beschrijft per sportpark in welke mate er een overcapaciteit aan velden is, dit zijn de positieve
getallen. Wanneer de huidige capaciteit onvoldoende is, valt dit te lezen in negatieve getallen.

Vatten we tabel 2.5 samen (zie tabel 2.6) dan zien we dat er vijf sportparken zijn met een tekort aan
wedstrijdvelden, vijf sportparken met een overschot aan wedstrijdvelden en drie sportparken met
precies voldoende wedstrijdvelden. Kijken we naar de trainingsvelden , dan zijn er acht sportparken met
een overschot aan trainingsvelden, één sportpark met een tekort en vier sportparken met het aantal
trainingsvelden overeenkomstig de norm.

24
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Kijken we naar de ligging van de sportparken in de verschillende stadsdelen (tabel 2.7), dan zien we dat
in Centrum/Oude Wijken een tekort van een half wedstrijdveld is. In Zuid is ook een tekort van een half
wedstrijdveld, maar tegelijkertijd een overschot van 1,5 trainingsveld. In Noorddijk is een overschot van
één wedstrijdveld en twee trainingsvelden, terwijl in Noordwest zelfs een overschot van 1,5
wedstrijdveld en 2,5 trainingsveld aanwezig is. Deze indeling in stadsdelen is enigszins arbitrair in die
zin dat de grenzen van de stadsdelen geen fysieke barrières tussen de sportparken vormen. Zo liggen
sportpark De Parrel/Selwerd en sportpark Het Noorde n dicht bij elkaar, terwijl ze wel in twee
stadsdelen liggen (Noordwest en Centrum/Oude Wijken).

De behoefte aan wedstrijdvelden is afhankelijk van de piekbelasting op zaterdag en/of zondag. In
Groningen, maar ook in veel andere gemeenten, ligt deze piek overduidelijk op de zaterdag. Figuur 2.1
laat per sportpark de behoefte aan wedstrijdvelden op zaterdag en zondag zien. Het blijkt overduidelijk
dat de behoefte aan velden op zaterdag (48 velden) veel groter is dan op zondag (zeventien velden).
Door toepassing van de Groningse norm, waarbij op zaterdag op kunstgrasvelden tot 20.30 uur wordt
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gespeeld, is het verschil tussen de veldbehoefte op zaterdag en zondag wel kleiner geworden, maar nog
steeds aanzienlijk. Wanneer meer verenigingen of teams in plaats van zaterdag op zondag gaan spelen,
wordt de druk op zaterdag lager, waardoor mogelijk investeringen in extra velden niet nodig zijn. Ook
de omzetting van natuurgras naar kunstgras voor wedstrijdvelden (met bijbehorende
wedstrijdverlichting) zal ervoor zorgen dat de druk op zaterdag omlaag gaat, omdat dan tot 20.30 uur
gespeeld kan worden. Er zijn overigens wel velden die op zondag door andere type sporten worden
gebruikt, bijvoorbeeld door lacrosse of frisbee. Dergelijke combinatie s tussen sporten zijn ook een
mogelijke oplossing om de bezetting op zondag te verhogen, al wordt de druk daarmee op zaterdag niet
lager.

Naast de analyse per sportpark, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de verenigingen optimaal
gebruikmaken van de velden op het betreffende park, zijn er ook analyses uitgevoerd op stadsdeel- en
gemeenteniveau (tabel 2.8). De berekening op stadsdeelniveau betekent dat de aanname wordt gedaan
dat alle teams in het betreffende stadsdeel optimaal gebruikmaken van de aanwezige velden. Dit
betekent dat een team dat gewoonlijk speelt op sportpark Engelbert, ook wedstrijden kan gaan spelen
op sportpark Kardinge of sportpark Lewenborg.
Bij de analyse op gemeenteniveau wordt er vanuit gegaan dat de teams optimaal van de velden over de
gehele stad gebruikmaken. Dit betekent dat een team wat gewoonlijk op sportpark Engelbert speelt,
ook wedstrijden kan gaan spelen op sportpark Coendersborg of een ander sportpark in de gemeente.
Hoewel deze cijfers op basis van de optimale verdeling per stadsdeel of voor de gehele gemeente
wellicht geen realistische weergave van de praktijk geven, laat de tabel wel duidelijk zien dat het in
stand houden van de dertien sportparken een extra behoefte van vier wedstrijdvelden en twee
trainingsvelden oplevert. Bij een optimale verdeling van alle teams over de gemeente zijn namelijk 44
wedstrijdvelden nodig (tabel 2.8), terwijl voor de afzonderlijke sp ortparken samen 48 wedstrijdvelden
nodig zijn (tabel 2.5). Voor trainingsvelden geldt een behoefte van 23 velden voor de optimale verdeling
over de gemeente tegenover een behoefte van 25 velden voor de afzonderlijke sportparken.
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Om de toekomstige behoefte aan wedstrijd- en trainingsvelden te bepalen zijn twee methoden
toegepast: de bevolkingsprognosemethode en de ledenontwikkelingsmethode. Beide methoden worden
in bijlage 1 toegelicht.
Bevolkingsprognosemethode
De verwachte bevolkingsontwikkeling (bijlage 4) in de gemeente Groningen zorgt ervoor dat de behoefte
aan wedstrijd- en trainingsvelden de komende jaren gaat stijgen. De behoefte aan wedstrijdvelden
stijgt met 4,5 veld tot een behoefte van 52,5 wedstrijdveld in 2030. Het aantal benodigde
trainingsvelden neemt met vijf velden toe tot 30 velden. Sportparken West-End Vinkhuizen,
Coendersborg, Corpus den Hoorn, Esserberg en Stadspark krijgen alle vijf een extra behoefte van één
wedstrijdveld, terwijl sportpark Het Noorden een half veld extra nodig heeft. Sportpark Hoogkerk heeft
op basis van de bevolkingsprognose in 2030 een wedstrijdveld minder nodig. Qua trainingsvelden krijgen
vijf sportparken de behoefte aan een extra trainingsveld: Corpus den Hoorn, Esserberg, Coendersborg,
Stadspark en Velocitas. Alleen voor de laatste drie sportparken betekent dit dat een tekort aan
trainingscapaciteit gaat of blijft ontstaan. De andere sportparken hebben nu een trainingsoverschot,
waarmee in de toekomst de extra behoefte kan worden opgevangen.
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Ledenontwikkelingsmethode
Voor de voetbalverenigingen in de gemeente Groningen die gebruikmaken van de gemeentelijke
sportparken, is de ontwikkeling in het aantal teams tussen 2012 en 2015 in kaart gebracht (figuur 2.2).
Hoewel het aantal seniorenteams in deze periode met drie teams is gedaald tot 185 teams, valt vooral
op dat de verdeling over het weekend nog schever is komen te liggen. Het aantal teams op de zaterdag
is met tien toegenomen, terwijl het aantal teams op zondag juist met dertien is afgenomen. Het aantal
jeugdteams is tussen 2012 en 2015 vrijwel gelijk gebleven.
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Om op basis van deze ontwikkeling een prognose te maken voor 2020, is de gemiddelde jaarlijkse
ontwikkeling tussen 2012 en 2015 ook voor de komende vijf jaar verondersteld (figuur 2.3). Het is niet
zinvol om veel verder dan 2020 te kijken omdat er zoveel (externe) ontwikkelingen van invloed zijn op
de ledenaantallen, die nu nog niet te voorzien zijn. Het aantal zaterdagteams (senioren) stijgt op basis
van deze doorrekening door naar 134, terwijl het aantal zondagteams naar 46 teams zakt. Het aantal
jeugdteams blijft vrijwel gelijk. Het is de vraag in hoeverre deze prognose werkelijkheid gaat of kan
worden. De druk op zaterdag is nu al (te) groot, waardoor er zonder uitbreiding van capaciteit niet veel
extra teams op de zaterdag kunnen gaan spelen. Op zondag ligt deze ruimte er wel, maar dan zullen de
verenigingen en teams bereid moeten zijn op zondag te gaan spelen. Qua trainingscapaciteit is er
overigens nog voldoende ruimte om te groeien.

Vergelijken we deze prognose met de bevolkingsprognosemethode dan zien we dat het aantal teams
zich op basis van de ledenontwikkeling veel sterker ontwikkelt dan op basis van de bevolkingsprognose.
De huidige 117 seniorenteams op zaterdag zijn op basis van de bevolkingsontwikkeling in 2020 gegroeid
tot 121 teams, terwijl op basis van de ledenontwikkeling 134 teams worden verwacht. Voor de zondagse
teams loopt dit verschil uiteen van 70 (bevolkingsprognose) tot 46 (ledenontwikkeling) teams. Zoals
hiervoor al geschetst, is het niet erg waarschijnlijk dat de ledenontwikkeling van de afgelopen jaren
zich de komende jaren op dezelfde manier voortzet. De benodigde ruimte op basis van de
bevolkingsprognose wordt daarom als meest betrouwbaar beschouwd.
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Van alle voetballeden 5 is bepaald waar de leden vandaan komen en hoe ver zij gemiddeld naar hun
vereniging moeten reizen. Deze informatie geeft inzicht in de verzorgingsgebieden van de verenigingen
en biedt inzicht in hoeverre een vereniging een wijkfunctie heeft of juist leden uit de hele stad of
buurgemeente trekt.

De gemiddelde reisafstand is 3,5 kilometer (waarbij de leden die meer dan twintig kilometer reizen niet
zijn meegenomen in de berekening). De leden van RVO FC Groningen reizen met bijna 9,5 kilometer het
verste van alle verenigingen, terwijl de leden van FC Lewenborg met 1,8 kilometer gemiddeld het minst
ver hoeven te reizen (figuur 2.4)
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Gemiddeld woont 7,3 procent van de Groningse voetballers binnen één kilometer van zijn of haar
vereniging (figuur 2.5). Engelbert heeft relatief gezien de meeste leden die maximaal één kilometer
hoeven te reizen (33,9%), terwijl van Blauw Geel, DIVA’83, OZW en RVO FC Groningen bijna niemand
binnen één kilometer woont.
Het lijkt dat de meeste verenigingen geen echte wijkfunctie hebben en leden uit de wijdere omtrek
trekken. Dit is een belangrijk gegeven in het kader van eventuele optimalisering van het gebruik van de
voetbalvelden over de gemeente. Voetballers blijken ten slotte bereid om gemiddeld 3,5 kilometer te
reizen naar hun voetbalvereniging. Opgemerkt moet worden dat het voor met name jeugdspelers wel
van belang kan zijn om een vereniging in de buurt te hebben.
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Van alle voetbalverenigingen in Groningen komt 87 procent van de leden uit de gemeente zelf (tabel
2.10). De meeste voetballers wonen in de wijk Nieuw-West gevolgd door Hoogkerk (kaart B3.1 in bijlage
3). Uit de wijken M eerdorpen en Zuidoost komen de minste voetballers. De herkomst van de leden
verschilt sterk per vereniging. Van bijna alle verenigingen komt meer dan 80 procent van de leden uit de
gemeente zelf. Alleen van Kids United, RVO FC Groningen , Be Quick 1887 en Oranje Nassau komt minder
dan 80 procent van de leden uit de gemeente zelf. Van de eerste twee verenigingen is dit vanuit de
doelgroep van de vereniging logisch. Be Quick 1887 heeft relatief veel leden die uit Haren komen,
terwijl Oranje Nassau relatief veel leden heeft die uit Tynaarlo en Zuidhorn komen.
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In dit onderzoek gaan we uit van het huidige aantal voetbalteams (seizoen 2015/2016). Op basis van dit
aantal en de bevolkingsprognose voor 2020 en verder is het aantal voetbalteams in de toekomst
voorspeld (bevolkingsprognosemethode). Hieronder plaatsen we deze berekeningen in perspectief op
basis van de ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar. Daarbij wordt ingegaan op de verschuivingen die
zijn waargenomen.

In onderstaande tabel (tabel 2.11) staat een overzicht van het aantal voetbalteams in 2012 en
2015/2016, aangevuld met de prognose die in 2012 berekend is voor 2016. De laatste kolom geeft het
verschil weer tussen de prognose en de huidige situatie.

Het valt op dat de prognose voor het aantal teams zeer goed overeenkomt met de daadwerkelijke
situatie in seizoen 2015-2016. De verdeling tussen de teams is echter wel anders dan voorspeld. Het
totaal aantal mannenteams (zaterdag en zondag) is gedaald van 165 in 2012 tot 156 in 2015. De
prognose zat hier, met 161 teams, precies tussenin. In de toelichting bij het onderzoek uit 2012 werd al
opgemerkt dat er een licht dalende trend is in het aantal mannenteams, ondanks de bevolkingsgroei.
Deze daling is dus nog iets groter geweest dan voorspeld, zeker gezien de bevolkingsgroei die in
dezelfde periode plaatsvond. De verdeling tussen de zaterdag en zondag is nog schever komen te liggen
dan voorheen. De populariteit van voetballen op zondag is nog verder afgenome n, waardoor ’s zondags
de velden minder worden benut. Als deze trend doorzet, wordt het contrast tussen de ‘drukke zaterdag’
en de ‘rustige zondag’ de komende jaren nog groter.
Vrouwenvoetbal kent, zowel in Groningen als landelijk, een stijgende populariteit. Verwacht mag
worden dat het aantal vrouwenteams zich sterker ontwikkelt dan op basis van de bevolkingsontwikkeling
berekend is. De berekende teamaantallen zijn daarmee een ondergrens. De toename van het
vrouwenvoetbal zal ook gevolgen hebben voor het inplannen van de kleedkamers.
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Het aantal voorspelde juniorenteams is lager dan in het seizoen 2015-2016 in de competitie actief is. Dit
was in het vorige onderzoek reeds in de toelichting benoemd, omdat in de voorgaande jaren een enorme
groei bij de jongste jeugd te zien was. De verenigingen zijn geslaagd om deze jongste jeugd vast te
houden en te laten doorstromen naar de juniorenteams. Bij de pupillenteams is te zien dat de prognose
hoger ligt dan de huidige situatie.

Het totaal aantal velden is tussen 2012 en 2016 met 1,5 veld toegenomen tot 56 velden (tabel 2.12).
Wanneer de drie trainingsvelden voor FC Groningen (Corpus den Hoorn) ook worden meegerekend, zijn
er sinds 2012 1,5 extra velden. In 2012 waren er 21 kunstgrasvelden, 29,5 natuurgraswe dstrijdvelden en
zeven natuurgrastrainingsvelden. In het seizoen 2015-2016 zijn er in totaal vier kunstgrasvelden (drie
hele kunstgrasvelden en twee pupillenvelden op Hoogkerk en Stadspark) bijgekomen. Tegelijkertijd zijn
er 4,5 wedstrijdvelden (natuurgras) en 1,0 trainingsveld (natuurgras) minder in gebruik. De totale
wedstrijdcapaciteit is gedaald van 50,5 veld naar 50 velden, terwijl de trainingscapaciteit met drie
velden is gegroeid tot 31 velden.

In 2012 werd op basis van de analyse op stadsdeelniveau geconcludeerd dat de stadsdelen
Centrum/Oude Wijken en Noorddijk aanbod hebben dat overeenkomstig is met de behoefte en dat
hierin geen verandering optreedt tot 2030. In het stadsdeel Noordwest werd in 2030 een klein tekort aan
wedstrijdvelden verwacht. In stadsdeel Zuid werden in 2012 de grootste knelpunten voorzien. Het
stadsdeel kende in 2012 reeds een klein tekort en dit tekort zou uitgroeien tot 3,5 wedstrijdvelden in
2030. Ook in de huidige analyse zijn de knelpunten op de sportparken in stadsdeel Zuid het grootst, al
heeft Hoogkerk (stadsdeel Noordwest) momenteel het grootste tekort aan wedstrijdvelden (1,5). De
sportparken De Parrel/Selwerd en West-End/Vinkhuizen in Noordwest laten echter grote overschotten
zien. De sportparken Esserberg en Stadspark in Zuid laten nu al tekorten zien en deze tekorten nemen,
op basis van de bevolkingsontwikkeling, ook nog verder toe tot in 2030. De trainingscapaciteit is voor
alle sportparken nu en in de toekomst (meer dan) toereikend (op basis van de bevolkingsontwikkeling).
Alleen Coendersborg, Velocitas en Stadspark krijgen behoefte aan extra trainingscapaciteit.

De totale behoefte aan wedstrijdvelden (48 velden) komt nagenoeg overeen met de huidige capaciteit
(50 velden). Hierbij wordt uitgegaan dat er op kunstgrasvelden op zaterdag tot 20.30 uur gespeeld
wordt6. Toch zijn er vijf sportparken waar, op zaterdag, een tekort aan wedstrijdcapaciteit wordt
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geconstateerd. Dit tekort wordt op deze sportparken , met uitzondering van Hoogkerk, de komende
jaren nog groter. De huidige overschotten op Coendersborg en Corpus den Hoorn veranderen de
komende jaren in een evenwichtssituatie, terwijl de overschotten op sportparken De Kring, De
Parrel/Selwerd en Kardinge ook de komende jaren zichtbaar blijven. Sportpark Engelbert heeft nu
precies genoeg capaciteit en heeft volgens de bevolkingsprognose in de toekomst ook geen extra ruimte
nodig. Door de aanwezigheid van M eerstad (met een verwachting van 6500 extra bewoners ) is echter de
verwachting dat hier wel extra capaciteit noodzakelijk zal zijn.
Alle tekorten treden op zaterdag op, terwijl op zondag ruimte genoeg is. Het is de vraag in hoeverre de
gemeente extra ruimte moet en kan faciliteren, terwijl elders in de stad of op andere tijdstippen
(zondag) wel ruimte is.
In het hoofdstuk Conclusies (vanaf p.7) staan de conclusies per sportpark weergegeven en wordt dieper
ingegaan op mogelijkheden om meer voetbalteams te kunnen faciliteren.

Voor de berekening van de ruimtebehoefte van de hockeysport in Groningen is gebruikgemaakt van het
aantal teams en aantal velden van hockeyvereniging GHBS. Deze vereniging heeft inmiddels vier
kunstgrasvelden tot haar beschikking en heeft 92 teams die in de competitie actief zijn.
De planningsnorm die is gebruikt om de huidige en toekomstige behoefte aan hockeyvelden te bepalen
wijkt af van de normen die zijn opgenomen in het Handboek Sportaccommodaties (en daarmee zijn
afgesproken met NOC*NSF en VSG). De hockeybond is voornemen s om een nieuwe norm in dit Handboek
te laten opnemen. In dit onderzoek wordt deze nieuwe norm alvast toegepast. Deze nieuwe norm sluit
beter aan bij de praktijk, waardoor de vraag-aanbodanalyse realistische uitkomsten biedt. De gebruikte
planningsnorm voor hockey staat beschreven in bijlage 1.
Vanwege de buitengewone ontwikkeling die de hockeysport in Groningen (en de rest van Nederland)
heeft meegemaakt, is gekozen om de toekomstige behoefte aan hockeyvelden in 2020, 2025 en 2030
met twee methoden te berekenen. De bevolkingsprognosemethode gaat uit van de teamaantallen in
2015. Deze teamaantallen worden opgehoogd met de verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2030. De
methode ledengroeipercentage gaat uit van de ontwikkeling in ledenaantal die GHBS tussen 2008 en
2015 heeft doorgemaakt. Door twee methoden te hanteren ontstaat een bandbreedte in de beraming
van toekomstige behoefte aan hockeyvelden.
GHBS heeft 32 seniorenteams, 37 juniorenteams en 23 pupillenteams (tabel 2.13). De senioren spelen op
zondag, de junioren en pupillen op zaterdag. In 2012 bestond de vereniging nog uit 85 hockeyteams en
werd op basis van de bevolkingsprognose een groei tot 92 teams verwacht in 2030. Dit aantal is dus dit
seizoen al bereikt. De prognoses op basis van de ledengroei (KNHB en GHBS) voorspelden al meer dan
100 teams voor 2016 en meer dan 150 teams in 2030. Deze groei is geen praktijk geworden, mogelijk
mede veroorzaakt door een tekort aan capaciteit.
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De vraag-aanbodanalyse laat in de huidige situatie een tekort van 0,4 (0,35) zandveld zien (tabel 2.14).
Het tekort wordt weergegeven in aantallen zandvelden (met een bespelingsnorm van zeven
wedstrijdrondes). Wanneer met (semi)watervelden (bespelingsnorm van zes wedstrijdrondes) wordt
gerekend, blijft het tekort 0,4 (0,41) (semi)watervelden. De gebruikte norm betekent dat de velden de
gehele dag volop worden gebruikt. Er is nauwelijks ruimte binnen de norm om extra teams te
faciliteren. Het tekort van 0,4 veld wijst er daarmee op, dat een extra (half) veld nodig is. Dit tekort
treedt overigens alleen op zaterdag op. Op zondag is er voldoende ruimte (overschot van 0,8 veld). Op
basis van de bevolkingsprognose treedt er niet veel verandering op in de behoefte aan hockeyvelden.
Het tekort op zaterdag blijft een half veld.

Tabel 2.15 laat de behoefte aan velden zien wanneer GHBS even hard doorgroeit als het in de periode
2008 – 2015 heeft gedaan. Het huidige tekort van een half veld loopt dan op tot zes velden in 2030. Ook
dit tekort doet zich alleen voor op de zaterdag.
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Het huidige aantal van vier velden is een beperkende factor voor de verdere groei van de vereniging.
Hoewel het niet aannemelijk is dat GHBS tot 2030 doorgroeit in hetzelfde tempo als de afgelopen jaren,
ligt een groei die sterker is dan de bevolkingsontwikkeling wel in de lijn der verwachting. In het
hoofdstuk Conclusies (vanaf p. 7) wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om de capaciteit te
verhogen en meer hockeyteams te kunnen faciliteren.

Voor het berekenen van de ruimtebehoefte voor korfbal in Groningen is gebruikgemaakt van
teamaantallen en veldaantallen van NIC, Hoogkerk, Club Brothers en Rog.
Voor korfbal geldt met ingang van seizoen 2014-2015 een nieuwe planningsnorm. Voor huidige
kunstgrasvelden gelden overgangsregels tot renovatie en realisatie van nieuwe velden plaatsvindt. Per
competitiecategorie geldt een eigen belastingcoëfficiënt om het aantal normteams te bepalen. Voor
senioren, A- en B-jeugd is deze belastingcoëfficiënt 1,0; voor C- en D-jeugd 0,625 en voor E- en F-jeugd
0,40. In de nieuwe situatie geldt dat een vereniging recht heeft op een basisvoorziening van twee
velden van 24 x 44 meter (speelveld heeft een afmeting van 20 x 40 meter). Afhankelijk van het aantal
normteams wordt berekend of een vereniging meer of minder velden nodig heeft. Voor kunstgras geldt
dat wanneer een zaterdagvereniging meer dan veertien normteams heeft, een derde veld nodig is. Voor
verenigingen die op zaterdag en zondag spelen is vanaf 21 normteams een derde veld nodig. Door deze
veranderende norm is vergelijking met het onderzoek uit 2012 niet mogelijk.
Kijken we naar het aantal normteams voor de korfbalverenigingen in Groningen dan zien we dat, op
basis van de bevolkingsprognose, NIC en Hoogkerk van twaalf naar dertien normteams in 2030 gaan.
Club Brothers blijft klein met nog geen zes normteams in 2030 en ook Rog blijft met een kleine negen
normteams in 2030 een kleine vereniging. Omdat NIC en Hoogkerk beide zowel op zaterdag als op
zondag spelen, voldoet één speelveld van 20 x 40 meter voor deze verenigingen. Voor Club Brothers is
eveneens één veld nu en in de toekomst voldoende voor alle wedstrijden. Rog heeft, wanneer de
wedstrijden alleen op zaterdag worden gespeeld, (net) behoefte aan extra ruimte. Wanneer echter een
paar wedstrijden op zondag worden gespeeld, dan voldoet het huidige veld.
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Kijken we naar het aantal normteams voor de korfbalverenigingen in Groningen dan zien we dat, op
basis van de bevolkingsprognose, NIC en Hoogkerk van twaalf naar dertien normteams in 2030 gaan.
Club Brothers blijft klein met nog geen zes normteams in 2030 en ook Rog blijft met een kleine negen
normteams in 2030 een kleine vereniging. Omdat NIC en Hoogkerk beide zowel op zaterdag als op
zondag spelen, voldoet één speelveld van 20 x 40 meter voor d eze verenigingen. Voor Club Brothers is
eveneens één veld nu en in de toekomst voldoende voor alle wedstrijden. Rog heeft, wanneer de
wedstrijden alleen op zaterdag worden gespeeld, (net) behoefte aan extra ruimte. Wanneer echter een
paar wedstrijden op zondag worden gespeeld, dan voldoet het huidige veld.

De berekeningen van de ruimtebehoefte voor de honk- en softbalsport in Groningen zijn gedaan op basis
van team- en veldaantallen van BSC Caribe, de huidige en toekomstige bevolkingscijfer s en de
bespelingsnormen.
BSC Caribe, de enige honk- en softbalvereniging in de gemeente Groningen, heeft op sportpark Corpus
den Hoorn de beschikking over één honkbalveld en twee softbalvelden. Toepassing van de
planningsnormen in combinatie met de bevolkingsprognose laat zien dat BSC Caribe nu en tot 2030
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voldoende heeft aan één honkbalveld en één softbalveld. Dit betekent dat een van de twee
softbalvelden niet nodig is.
Hoewel het aantal normteams in 2015 hoger is dan was voorspeld in 2012, blijft de b ehoefte aan aantal
velden hetzelfde als in 2012 was verwacht. Het advies van toen was om een softbalveld te vervangen
door een hockeyveld. Deze optie blijkt echter niet uitvoerbaar vanwege de afmetingen van het veld.

BSC Caribe, de enige honk- en softbalvereniging in de gemeente Groningen, heeft de beschikking over
één honkbalveld en twee softbalvelden op sportpark Corpus den Hoorn. Toepassing van de
planningsnormen in combinatie met de bevolkingsprognose laat zien dat BSC Caribe nu en tot 2030
voldoende heeft aan één honkbalveld en één softbalveld. Dit betekent dat een van de twee
softbalvelden niet nodig is.

In de huidige situatie hebben de zes tennisverenigingen in de gemeente Groningen samen een behoefte
aan 51 banen (tabel 2.19). M et een aanbod van 50 banen 7 is er daarmee gemeentebreed een tekort van
één baan. In tegenstelling tot de andere buitensporten in deze rapportage faciliteert de gemeente in
haar huidige beleid de tennisverenigingen niet. De verenigingen moete n zelf voor het onderhoud en de
aanleg van banen zorgen.
Tennisvereniging Cream Crackers heeft de beschikking over veertien banen bij Corpus den Hoorn (waar
ook tennisvereniging De Hunze drie banen heeft) en zeven banen bij Vorenkamp. Deze vereniging zou
met het huidige aantal leden met een baan minder uit de voeten kunnen en dus één baan minder bij
Vorenkamp kunnen gebruiken. Deze baan kan dan aan de huidige veertien banen van G.L.T.B. worden
toegevoegd, waardoor het tekort bij G.L.T.B. wordt verkleind tot twee banen. Starkenborgh heeft met
de huidige acht banen een klein tekort, terwijl de kleine tennisvereniging Be Quick met drie banen
ruimte over heeft. LTC Hoogkerk heeft 2 onverlichte banen en is met de gemeente in gesprek over
verhuizing naar een andere locatie.
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Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat op basis van de bevolkingsprognose het aantal leden stijgt
en daarmee de behoefte aan tennisbanen toeneemt (tabel 2.19). Het tekort zou in 2030 gemeentebreed
uitkomen op zes banen, waarbij G.L.T.B de grootste capaciteitstekorten krijgt.
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Het is de vraag in hoeverre de prognose op basis van de bevolkingsontwikkeling realistisch is. Hoewel
landelijk het aantal tennisleden afneemt, laten de tennisverenigingen in Groningen een ander beeld
zien (figuur 2.6). Cream Crackers en De Hunze, beide gebruikmakend van de banen op Sportpark Corpus
den Hoorn, laten een daling zien in het aantal seniorleden (-13% t.o.v. 2008), maar juist een sterke
groei in het aantal jeugdleden (+74% t.o.v. 2008). Beide verenigingen samen laten een daling van 4
procent van het totale ledenbestand zien. G.L.T.B laat juist een grote groei zien bij de senioren en een
daling bij de junioren. Bij Starkenborgh is het tegenovergestelde te zien: het aantal junioren neemt toe,
terwijl het aantal seniorleden afneemt.

Passen we de ontwikkeling van het aantal leden tussen 2008 en 2015 toe op de huidige ledenaantallen,
dan blijkt dat de behoefte aan banen in 2030 nog groter is dan op basis van de bevolkingsprog nose
(volledig veroorzaakt door de grote groei bij GLTB). We gaan er hierbij van uit dat de gemiddelde
jaarlijkse groei tussen 2008 en 2015 tot 2030 doorzet. Vooral bij G.L.B.T. ontstaat een groot tekort aan
banen, omdat deze vereniging de afgelopen jaren een sterke groei laat zien. Capaciteitstekort kan
ervoor zorgen dat deze vereniging niet verder groeit, waardoor het tekort in 2030 in de praktijk kleiner
zal zijn.
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Kijken we naar de prognose in 2012, dan zien we dat destijds voor alle verenigingen een lichte daling in
het aantal leden werd verwacht. Dit is niet voor alle verenigingen uitgekomen, waardoor de behoefte
aan banen ook iets afwijkt. Het algemene beeld blijft wel hetzelfde: de grootste tekorten zijn te zien
bij G.L.T.B. terwijl de andere verenigingen maximaal één baan tekort of één baan te veel hebben.

Het huidige aanbod aan tennisbanen in de gemeente Groningen past gemeentebreed bij de behoefte van
de verenigingen. Kijken we naar de toekomst, dan neemt de behoefte aan tennisbanen op basis van de
bevolkingsprognose toe en ontstaat in 2030 gemeentebreed een tekort van zes banen. G.L.T.B. houdt
het grootste tekort van alle verenigingen, te weten vijf banen. In het hoofdstuk Conclusies (vanaf p. 7)
staan oplossingsrichtingen beschreven.

In Groningen is, buiten de studentenrugbyvereniging, één rugbyvereniging actief: Rugby Club Groningen
(RCG). Deze vereniging is gehuisvest op sportpark Esserberg waar ze de beschikking heeft over één
rugbyveld en een oefenhoek. RCG heeft momenteel drie mannenteams, twee vrouwenteams en twee
jeugdteams (junioren en cubs). De senioren spelen op zondag, terwijl de junioren op zaterdag hun
wedstrijden spelen. De vereniging heeft ook nog een aantal jeugdteams, die wel trainen, maar slechts
incidenteel in het weekend een wedstrijd spelen.
M et het huidige aantal teams is het ene rugbyveld niet toereikend voor alle wedstrijden. De vereniging
maakt nu op zondag al gebruik van het naastliggende voetbalveld door daar een rugbyveld uit te zetten.
Hoewel de voetbalverenigingen nu op zondag nauwelijks gebruikmaken van dit veld, is dit slechts een
tijdelijk werkbare oplossing. Voor de lange(re) termijn is dit echter niet geschikt.
Ook voor de trainingen geeft de vereniging aan krap te zitten. Het wedstrijdveld heeft nog geen
verlichting, waardoor er ’s avonds vaak geen gebruik van kan wo rden gemaakt. De vereniging maakt nu
met meer dan 250 leden gebruik van twee oefenhoeken en een kunstgrasveld (waarbij het kunstgrasveld
slechts een deel van de trainingsuren beschikbaar is).
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Voor de toekomst verwacht RCG, net als de landelijke trend, een groeiend aantal leden. Er zal dus in de
toekomst meer ruimte nodig zijn. M ogelijke oplossingen liggen wellicht in combinatie met de Groninger
Studenten Rugby Club die op Corpus den Hoorn speelt of in extra velden op sportpark De Esserberg (al
dan niet een gedeeld veld met voetbal).

Ook in 2012 werd geconcludeerd dat in de toekomst extra ruimte voor rugby nodig is en dat deze ruimte
gevonden kan worden door combinatievelden te realiseren.

M et het huidige aantal teams is een rugbyveld niet voor alle wedstrijden toereikend. Ook voor de
trainingen geeft de vereniging aan krap te zitten. Voor de toekomst worden meer leden verwacht,
waardoor dus in de toekomst meer ruimte nodig zal zijn. In het hoofdstuk Conclusies (vanaf p. 7) staan
oplossingsrichtingen beschreven.

Groningen kent drie verenigingen die gebruikmaken van de atletiekaccommodatie. De hoofdgebruiker is
Groningen Atletiek met ongeveer 750 leden (50 meer dan in 2012), waarvan circa de helft baanat leten
en de helft loopsporters. Studentenatletiekvereniging Vitalis heeft 160 leden en is de afgelopen jaren
daarmee flink gegroeid. In 2008 had deze vereniging nog 100 leden , in 2012 120 leden.
Triathlonvereniging GVAV Rapiditas organiseert één avond in de week looptrainingen op of rondom de
atletiekbaan.
De atletiekaccommodatie ligt in het Stadspark en beschikt over een 6-laans 400-meterbaan en een 8laans sprintbaan. Volgens de normen van de Atletiekunie is er bij een ledental boven de 1000 een 8laans 400-meterbaan nodig in plaats van een 6-laans. Ook wordt dan zelfs een tweede
atletiekaccommodaties aanbevolen. M et de ledenaantallen van Groningen Atletiek (750) en Vitalis (160)
hebben beide verenigingen nog mogelijkheden om binnen de huidige accommodat ie te groeien.
Vanwege de ligging van de atletiekaccommodatie in het Stadspark maken loopsporters regelmatig
gebruik van dit aangrenzende park en daarmee minder van de atletiekbaan zelf.

In het adviesrapport uit 2012 is geadviseerd om de huidige situatie te behouden, omdat de
atletiekaccommodatie voldoet aan de behoefte van de drie verenigingen en er nog mogelijkheden zijn
om te groeien tot een totaal ledenaantal van 1000 leden. Ook in 2016 is dit nog het geval, al zijn beide
verenigingen wel zodanig gegroeid dat er inmiddels meer dan 900 leden zijn en de ‘grens’ van 1000
leden in zicht komt.

Beide atletiekverenigingen hebben nog mogelijkheden om binnen de huidige accommodatie te groeien.
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In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte voor de binnensport
in Groningen. Bij binnensporten zijn verschillende takken van sport zoals basketbal, gymnastiek,
volleybal, futsal (zaalvoetbal) en volleybal in binnensportaccommodaties geclusterd. Doordat deze
sporten gebruikmaken van dezelfde ruimte kan niet voor iedere tak van sport afzonderlijk de
ruimtebehoefte worden berekend. De (huidige en toekomstige) ruimtebehoefte voor de binnensport
baseren we daarom op de resultaten van een aantal analyses:


Draagvlakberekening voor sporthallen



Bezettingscijfers van gemeentelijke binnensportaccommodaties




Interviews met betrokkenen
Toekomstige behoefte vanuit onderwijs o.b.v. leerlingenprognoses



Toekomstige behoefte vanuit verenigingen/overige gebruikers o.b.v. gebruikersprofielen

In de gemeente Groningen bevinden zich twaalf sporthallen met in totaal veertien afzonderlijke hallen
(tabel 3.1). De gemeente beheert en verhuurt zelf negen van deze sporthallen. Twee sporthallen
behoren tot het sportcentrum van de RUG/HG en één sporthal tot de HIS (Hanze Instituut Sportstudies,
een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen). De sporthal Alfa behoort tot het Alfa-college,
afdeling Sport en Bewegen (mbo-opleiding). Deze sporthal is niet in beheer van de gemeente, maar
wordt in de avonden en weekenden wel door (burger)verenigingen gebruikt. De Alfa sporthal wordt
daarom bij het aanbod aan sporthallen meegenomen.
Binnen de gemeente zijn nog diverse sporthallen die niet voor de breedtesport beschikbaar zijn en
daarom niet in deze analyse zijn meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om M artiniPlaza
(topsporthal), sporthallen bij onderwijsinstellingen en sportspecifieke hallen, zoals een tennishal.

Groningen totaal
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De veertien sporthallen zijn, behoudens het ontbreken van sporthallen in stadsdeel Centrum/Oude
Wijken, goed over de gemeente gespreid (zie figuur 3.1)

De behoefte aan ruimte voor binnensport in de gemeente Groningen wordt cijfermatig berekend aan de
hand van draagvlakcijfers voor sporthallen. Uitgangspunt is daarbij het huidige aanbod aan sporthallen.
In de vorige paragraaf hebben we kunnen zien dat er veertien sporthallen zijn.
De draagvlakmethode gaat uit van een maximale en minimale variant. De maximale variant neemt als
uitgangspunt één sporthal per 15.000 inwoners (zes jaar en ouder), de minimale variant één sporthal per
20.000 inwoners (zes jaar en ouder). De draagvlakcijfers geven een bandbreedte aan waarbinnen de
werkelijke behoefte ligt. Door de huidige bezettingsgraden en eventuele overloopmogelijkheden in
sportzalen, gymzalen en sportspecifieke hallen bij de vraag-aanbodanalyse te betrekken, wordt bepaald
of de minimale of maximale variant het meest op de situatie in Groningen van toepassing is.
Sporthallen hebben minimaal drie vakken en hebben als afmeting vaak 44 of 48 meter bij 28 meter. In
sporthallen wordt ruimte geboden om zowel trainings- als competitievormen af te werken voor de
volgende sporten: badminton, basketbal, boksen, judo/karate, korfbal, tafeltennis, tennis, volleybal,
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zaalhandbal, zaalhockey en zaalvoetbal, alsmede trainingsvormen voor klimsport en sporten zonder
belijning (zoals gymnastiek en turnen). De draagvlakberekening houdt geen rekening met sport - en
gymzalen, omdat deze kleiner zijn dan sporthallen en niet toereikend zijn voor alle vormen van
sportbeoefening. Sportzalen hebben als afmeting vaak 22 bij 28 meter en bieden voor de sporten
badminton, basketbal, boksen, judo/karate, klimsport, tafeltennis en volleybal in principe ook
mogelijkheden voor training en competitie. Voor korfbal (uitgezonderd de jongste jeugd), tennis,
zaalhandbal, zaalhockey en zaalvoetbal is het echter niet mogelijk om in een sportzaal
competitievormen te beoefenen. Sportzalen worden om die reden niet primair in de berekeningen
meegenomen, maar dienen als buffer of opvang voor sportactiviteiten die door ruimtegebrek niet in de
sporthallen terechtkunnen en die zich lenen voor beoefening in sportzalen. Gymzalen worden primair
gebouwd om het bewegingsonderwijs van de (basis)scholen te faciliteren en zijn niet voor alle
(verenigings)sporten geschikt. Het vloeroppervlak is vaak 13 x 22 meter. Het aantal en de locaties van
de gymzalen wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van onderwijslocaties (elke school dient
binnen een normafstand een gymlocatie tot haar beschikking te hebben) en daarom worden de gymzalen
niet in de draagvlakberekening meegenomen. In de avonduren en de weekenden kunnen gymzalen
(vaak) wel aan sportverenigingen ter beschikking worden gesteld.
De vraag naar sporthallen op basis van de draagvlakmethode voor 2015 is in tabel 3.2 berekend voor het
totaal aan sporthallen in Groningen. Omdat Groningen relatief veel studenten kent en vier sporthallen
exclusief aan de studentensport zijn voorbehouden, voeren we hierna een aanvullende analyse uit,
waarin studenten en de vier ‘studentensporthallen’ buiten beschouwing worden gelaten.

De analyse op basis van draagvlakcijfers laat zien dat de gemeente Groningen gemiddeld genomen over
voldoende sporthallen beschikt. De bandbreedte geeft aan dat er tussen de tien en dertien sporthallen
nodig zijn, waarmee de huidige veertien sporthallen meer dan voldoende ruimte bieden. Aan het eind
van dit hoofdstuk komen we terug op de vraag of de maximale of de minimale variant het meest op de
situatie in Groningen van toepassing is.

In de gemeente Groningen is een aanzienlijk deel van de inwoners student. Aan de Rijksuniversiteit
Groningen studeren 28.500 studenten en aan de Hanzehogeschool 27.650 (Stadsmonitor 2015). De
overige hbo-instellingen met een vestiging in Groningen hebben ruim 1.000 studenten. Van al deze
studenten wonen er ongeveer 35.000 in de gemeente zelf. Dit betekent dat bijna één op de zes
inwoners van de stad student is. Tabel 3.3 toont de vraag-aanbodanalyse als daarin zowel de studenten
als de studentensporthallen buiten beschouwing worden gelaten. De bandbreedte geeft nu aan dat er
tussen de acht en (afgerond) elf sporthallen nodig zijn. De huidige tien sporthallen zijn daarmee in de
maximumvariant niet voldoende om aan alle vraag te voldoen. Deze berekening gaat er vanuit dat alle
studenten in Groningen alleen gebruikmaken van de studentensporthallen, terwijl in werkelijkheid een
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deel van de studenten ook gebruikmaakt van de overige sporthallen. De studentensporthallen worden
daarentegen wel voor het overgrote deel alleen door studenten gebruikt, waardoor de b eschikbaarheid
voor de Groningse breedtesport minimaal is. Dit wijst er dan ook op dat het huidige aanbod aan
sporthallen in Groningen eerder tien (dus zonder de studentensporthallen) dan veertien is. Hier komen
we aan het eind van het hoofdstuk nog op terug.

Van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is de bezetting gedurende het jaar geanalyseerd. Het
gaat hierbij om negen sporthallen, één sportzaal en 38 gymzalen (waarvan twee dojo’s en één
danszaal). Sporthallen en sportzalen kunnen ook voor de helft of een derde worden gehuurd, gymzalen
alleen als geheel. De bezetting is berekend door het aantal verhuurde uren af te zetten tegen de
maximaal mogelijke verhuur. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gebruikt voor de maximaal
mogelijke verhuur:
Sporthallen/sportzalen


M aandag t/m vrijdag:
o

8.00 – 16.00 uur: onderwijs

o

16.00 – 23.00 uur: sportverenigingen/overig



Zaterdag
o 8.00 – 22.00 uur: sportverenigingen/overig



Zondag



Schoolvakanties en feestdagen uitgesloten (zie bijlage 5)



Sporthallen/sportzalen die voor de helft of een derde worden verhuurd, tellen voor 50 procent

o

9.00 – 20.00 uur: sportverenigingen/overig

resp. 33,3 procent mee voor de bezetting
Totaal: 1696 (onderwijs) + 2534 (sportverenigingen/overig) = 4230 uren
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Gymzalen:


M aandag t/m vrijdag:
o

8.00 – 16.00 uur: onderwijs

o

16.00 – 22.00 uur: sportverenigingen/overig



Zaterdag/zondag
o 10.00 – 16.00 uur: sportverenigingen/overig



Schoolvakanties en feestdagen uitgesloten (zie bijlage 5)

Totaal: 1696 (onderwijs) + 1776 (sportverenigingen/overig) = 3472 uren
Voor elke accommodatie is de bezetting bepaald door het aantal verhuurde uren af te zetten tegen het
aantal uren openstelling. Sporthallen hebben een gemiddelde jaarbezetting van 54 procent, terwijl
gymzalen met 51 procent een iets lagere bezetting kennen. Kijken we over het jaar, dan zien we dat de
bezetting van voornamelijk de sporthallen sterk fluctueert (figuur 3.2). Bedacht moet worden dat de
bezetting is bepaald door het aantal verhuurde uren per maan d af te zetten tegen het aantal uren
‘openstelling’ per maand. In tabel 3.4 is per maand het totaal aantal verhuurde uren en het aantal uren
openstelling per maand opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat in de maanden januari en februari veruit
de meeste uren in sporthallen worden verhuurd, terwijl in de maanden juli en augustus de verhuur sterk
achterblijft.
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Kijken we naar de bezetting per sporthal, dan blijkt dat deze per sporthal sterk verschilt. Sporthal
Vinkhuizen heeft met een gemiddelde jaarbezetting van 73 procent de hoogste bezetting, terwijl de
bezetting van Sporthal Hoogkerk met 35 procent een stuk lager ligt (figuur 3.3).

52

Ruimte voor sport in Groningen 2016- 2030 | M ulier Instituut

Interessant is om te zien hoe de bezetting over het jaar fluctueert. Gebruikers ervaren tenslotte
duidelijke piekmomenten, die ook naar voren komen in de bezetting per maand (figuur 3.4). De
weergegeven bezetting is de gemiddelde bezetting over de maand, waarbij bedacht moet worden dat
de doordeweekse avonden een hogere bezetting kennen dan de weekenden. Als we kijken naar de
verschillende gebruikers van de sporthallen, dan blijken vooral de sportverenigingen te zorgen voor de
fluctuaties in het jaar (figuur 3.5). Dat is ook logisch, aangezien diverse sporten alleen in de
wintermaanden gebruikmaken van de binnensportaccommodaties (o.a. korfbal, hockey).
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Ook voor de gymzalen is de bezetting per gymzaal berekend (figuur 3.6). De dojo aan het
Goudenregenplein heeft met 9 procent de laagste bezetting. De gymzaal aan de Agaatstraat heeft met
23 procent de laagste bezetting van alle echte gymzalen, terwijl de gymzaal aan de Ossehoederstraat
met 64 procent de hoogste bezetting heeft. De dojo in Kardinge heeft met 78 procent ook een hoge
bezetting, maar is geen echte gymzaal. In bijlage 5 is de bezetting p er maand voor elke gymzaal
opgenomen.
Het is geen verrassing dat bezetting van de gymzalen doordeweeks het hoogste is. Figuur 3.7 toont
duidelijk aan dat het gebruik van de gymzalen in het weekend zeer beperkt is, terwijl van maandag tot
en met vrijdag de gymzalen vrij constant worden gebruikt. Op woensdag en vrijdag is de bezetting iets
lager vanwege de vrije woensdagmiddag (waarop geen bewegingsonderwijs plaatsvindt) en de
vrijdagmiddag waarop ook relatief weinig bewegingsonderwijs wordt aangeboden.
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Om meer zicht te krijgen op de bezetting van de sporthallen , is een aantal partijen (telefonisch)
gevraagd hoe zij de beschikbaarheid van binnensportruimte e rvaren. In bijlage 6 is een overzicht
opgenomen van de gesproken organisaties. Uit de interviews komt naar voren dat er net voldoende
ruimte is in de sporthallen, maar dat het van de gebruikers veel gepuzzel en flexibiliteit vraagt. Er is
weinig tot geen ruimte om groei van onderwijs, bewegingsonderwijs, talentscholen of (buitenschoolse)
sportactiviteiten op te vangen. Ook accommodaties die alleen in de weekenden of avonduren door
verenigingen kunnen worden gehuurd, geven aan dat er meer vraag is dan ruimte . Hetzelfde geldt voor
de studentensportvoorzieningen: regelmatig moeten aanvragen voor huur door niet -studenten worden
afgewezen.

Door het toekomstige aanbod aan sporthallen tegenover de bevolkingsontwikke ling voor 2020 en 2030 te
Plaatsen, komen tekorten dan wel overschotten aan het licht. Ten opzichte van de situatie in 2016
verandert in het aanbod het volgende:


Sportcentrum Europapark, gepland voor ingebruikname vanaf seizoen 2018/2019. Het
sportcentrum zal bestaan uit een sporthal, dojo, danszaal, multifunctionele tussenzaal en



turnzaal.
Sporthal De Wijert wordt gesloopt en vervangen door MFA De Wijert (twee gymzalen). De
ingebruikname staat gepland voor 2017.



Schoolsporthal Gomarus komt er bij, deze sporthal is ’s avonds voor verenigingen te gebruiken.
Deze sporthal heeft geen tribune en geen uitloopmogelijkheden, waardoor niet alle
wedstrijden hier kunnen worden gespeeld.



De Oude ALO wordt buiten gebruik gesteld.

Onderstaande tabel gaat op basis van de bevolkingsontwikkeling na hoe de vraag naar
binnensportaccommodaties zich de komende jaren naar verwachting ontwikkelt. De tabel geeft de
behoefte aan sporthallen weer voor 2020, 2025 en 2030. Evenals in de vorige paragraaf tonen we eerst
de behoefte van de gehele gemeente Groningen, waarna we de analyse herhalen zonder de studenten
en de studentensporthallen mee te tellen.
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In 2015 wonen in de gemeente Groningen 35.000 studenten die aan de Hanzehogeschool,
Rijksuniversiteit Groningen of andere hbo-instelling studeren. Hoewel het totaal aantal studenten aan
deze onderwijsinstellingen is gestegen (Stadsmonitor 2015), is het aantal studenten dat in de gemeente
woont niet veranderd ten opzichte van 2012. Er zijn geen prognoses voor studentenaantallen voor de
toekomst bekend. We hebben daarom een eigen voorspelling gedaan voor het aantal studen ten in de
toekomst, om zodoende toch een berekening voor 2020, 2025 en 2030 uit te kunnen voeren. Onze
prognose gaat uit van de gemiddelde groei per jaar van het aantal studenten sinds 2012 (0,0%) en de
verwachte groei van de 18- tot en met 25-jarigen in Groningen voor 2015 – 2020 (+5,7%), 2020 – 2025
(3,9%), 2025 – 2030 (+ 3,7%). Het aantal studenten ontwikkelt zich hiermee als volgt (tabel 3.6)

Op basis van deze prognose voor het aantal studenten geeft tabel 3.7 de vraag-aanbodanalyse voor
sporthallen in 2020, 2025 en 2030 weer. De tabel laat de studentensport buiten beschouwing. Zoals in
paragraaf 3.1 gemeld, tekenen we hierbij aan dat de berekening ervan uitgaat dat alle Groningse
studenten alleen gebruikmaken van studentensporthallen, terwijl in werkelijkheid een deel van hen ook
gebruikmaakt van de overige sporthallen.

Wanneer we de studenten en studentensporthallen buiten beschouwing laten, blijkt uit de maximale
variant van de prognose dat in 2030 een tekort aan twee sporthallen optreedt, terwijl in de minimale
variant een overschot aan één sporthal te zien is.
Nadeel van de toepassing van de draagvlakcijfers is dat deze geen aandacht hebben voor demografische
verschuivingen in de bevolkingsaantallen. Om een meer gespecificeerd beeld van de toekomstige
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behoefte te kunnen geven, gaan we daarom in het navolgende meer specifiek in op de gevolgen van de
demografische verschuiving in Groningen voor de behoefte vanuit het onderwijs en
sportverenigingen/overige gebruikers.

Op basis van de leerlingenprognoses voor basis- en voortgezet onderwijs (tabel 3.8) in de gemeente
Groningen is globaal vast te stellen dat naar verwachting de behoefte vanuit het onderwijs tot en met
2030 vrijwel constant blijft. Het totaal aantal leerlingen op het (speciaal) basisonderwijs stijgt tot en
met 2030 met bijna 4,6 procent, terwijl het totaal aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs tot en
met 2030 met bijna tien procent afneemt. Het totaal aantal leerlingen in Groningen blijft dan tot 2030
nagenoeg gelijk, waardoor ook de ruimtebehoefte aan gemeentelijke binnensportaccommodaties in
grote lijnen gelijk blijft.
In deze analyse gaan we ervan uit dat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs beiden relatief
evenveel gebruikmaken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (bijv. 60 procent 8 van de
basisschoolleerlingen en 60 procent van de leerlingen op het voortgezet onderwijs maken gebruik van
een gemeentelijke accommodatie, terwijl de overige leerlingen van een ‘eigen’ accommodatie bij
school gebruikmaken). Een tweede aanname is dat leerlingen van het basisonderwijs en van het
voortgezet onderwijs in de praktijk even vaak gebruikmaken van een accommodatie (bijv. allebei de
groepen krijgen twee lesuren bewegingsonderwijs in de week).

groei/daling t.o.v. 2015 (in %)

2,2%

3,8%

6,2%

groei/daling t.o.v. 2015 (in %)

-4,3%

-5,8%

-4,3%

-2,0%

-5,8%

-9,9%

Bij deze verwachte stabilisatie in de toekomstige leerlingenaantallen moet worden opgemerkt dat dit
niet per definitie leidt tot een gelijkblijvende onderwijsbehoefte aan binnensportruimte . Er zijn
initiatieven om de hoeveelheid lesuren in het basisonderwijs uit te breiden van twee naar drie lesuren,
waarvoor het kabinet-Rutte II zich heeft uitgesproken en de SP-fractie in 2016 een initiatiefwetsvoorstel
indiende. Bij het toepassen van drie uren bewegingsonderwijs neemt de behoefte aan sportruimte toe.
Die extra ruimte hoeft overigens niet geheel door binnensportaccommodaties gefaciliteerd te worden,
ook sportvelden of anderssoortige buitensportaccommodaties kunnen hiervoor gebruikt worden. Het is
de vraag of en wanneer dit realiteit gaat worden, maar het is een mogelijke ontwikkeling die in de
gaten moet worden gehouden.
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Het landelijke sportdeelnamecijfer is al jarenlang stabiel (circa 65 procent) evenals de mate van
lidmaatschap van een sportvereniging (ca. 30 procent). De verwachting is niet dat hier op termijn veel
in gaat veranderen. Voor het gebruik van de sporthallen en sportzalen kan een prognose van het
toekomstig aantal (unieke) gebruikers worden gemaakt op basis van landelijk beschikbare cijfers over
het accommodatiegebruik per leeftijdscategorie (tabel 3.9).

Wanneer we op basis van landelijke gegevens kijken naar welke leeftijdsgroepen de voornaamste
gebruikers zijn van sporthallen (tabel 3.9), dan zien we dat het gebruik afneemt met de leeftijd. Door
demografische verschuivingen, zoals vergrijzing, kan het aantal (unieke) gebruikers van
sporthallen/sportzalen lager of juist hoger zijn dan op basis van de omvang van de bevolking wordt
verwacht. In een gemeente met sterke vergrijzing zal het aantal unieke gebruikers lager zijn, terwijl in
een gemeente waarin juist het aandeel jongeren groeit, het aantal gebruikers hoger zal zijn. Het aantal
inwoners (6 – 79 jaar) in de gemeente Groningen neemt tussen 2015 en 2030 met 13,7 procent toe (tabel
3.10), waarbij de sterkste groei is te zien bij de 25-34 jarigen (19%) en de 65-79 jarigen (41%).
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Wanneer de accommodatiegebruikprofielen van de diverse leeftijdsgroepen worden gekoppeld aan de
bevolkingsgroei en de demografische verschuiving in Groningen (figuur 3.8), dan blijkt dat het aantal
unieke gebruikers van sporthallen/sportzalen met 12,8 procent toeneemt. Zoals verwacht ligt, door de
demografische verschuiving, dit percentage iets lager dan de bevolkingsgroei. Hoewel het aantal 65plussers dat gebruik maakt van een sporthal/sportzaal procentueel gezien nog laag is, is dit wel een
groep die het sterkste groeit. Vanuit het oogpunt van de bezettin g van een sporthal is dit interessant,
omdat deze groep vaker overdag gebruik maakt van sportaanbod en daardoor de bezetting overdag kan
verhogen en de druk op de avonduren kan verminderen. Bovendien is er veel aandacht om het bewegen
onder deze groep te verhogen, wat kan zorgen dat het deelnamepercentage van deze groep wellicht
gaat stijgen.

De gemeente Groningen is een jonge gemeente waarin binnensport relatief populair is. Vooral volleybal
is in Groningen populairder dan gemiddeld in Nederland (Sportmonitor Groningen, maart 2016).
Groningen is verder een echte basketbalstad, getuige het aantal bezoekers aan Donar en de
ledenaantallen bij de verenigingen (Sportmonitor Groningen, maart 2016). In de huidige situatie zijn er
veertien sporthallen, waarvan er vier exclusief zijn voorbehouden aan de studentensport. Voor de
breedtesport blijven daarmee in de praktijk tien sporthallen beschikbaar. Er zijn geen sportzalen of
grote gymzalen die als buffer kunnen dienen om de druk op sporthallen te verkleinen. Vertalen we dit
naar draagvlakcijfers, dan is de maximale variant (er is tenslotte geen buffercapaciteit en de
populariteit van zaalsporten is hoog), met een aanbod van tien sporthallen het meest aannemelijk. We
gaan er daarbij van uit dat alle studenten alleen gebruikmaken van de studentensporthallen. Tabel 3.11
laat zien dat er in de huidige situatie een tekort is aan sporthallen 9. Dit is ook wat vanuit de bezetting
wordt ervaren. Vooral op de avonden in de wintermaanden worden de sporthallen volop gebruikt.
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Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat door de bevolkingsontwikkeling de vraag naar
binnensportruimte, op basis van bevolkingsaantallen, zal toenemen. Ook aan de aanbodkant zijn er
diverse ontwikkelingen. Er komen twee sporthallen bij (Europapark en schoolsporthal Gomarus), de
Oude ALO wordt buiten gebruik gesteld en sporthal De Wijert wordt vervangen door een M FA De Wijert
(met een spelhal ter grootte van twee gymzalen). Het aantal sporthallen blijft daarmee gelijk, maar de
buffercapaciteit neemt toe door de aanwezigheid van de spelhal in M FA De Wijert en door sportcentrum
Europapark waar naast een sporthal ook een dojo, danszaal, multifunctionele tussenzaal en turnzaal
worden gerealiseerd. Door deze buffercapaciteit zal de druk op de sporthallen lager kunnen worden.
Voor de draagvlakberekening betekent dit dat de situatie van de maximale variant verschuift richting de
minimale variant (tabel 3.12). Omdat de uitbreiding van de buffer capaciteit zich wel beperkt tot
stadsdeel Zuid, is het niet aannemelijk dat in 2030 in z’n geheel de minimumvariant wordt bereikt,
maar een evenwichtssituatie tussen vraag en aanbod naar sporthallen ligt wel in de lijn der
verwachting, zeker als vanuit de gemeente en vanuit aanbieders moeite wordt gedaan om deze
buffercapaciteit optimaal te (laten) gebruiken.
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Het ruimte-instrument gaat zoveel mogelijk uit van harde gegevens. Dat wil zeggen dat de berekeningen
worden gemaakt aan de hand van duidelijk te kwantificeren gegevens zoals teamaantallen/
ledenaantallen, bevolkingsprognoses en planningsnormen.
Het uitgangspunt van het ruimte-instrument is het aantal teams per leeftijdscategorie. Voor deze teams
worden vervolgens het aantal normteams en het aantal benodigde bruto -speelminuten berekend. Het
aantal normteams (zie ‘gebruikte begrippen’) levert, in combinatie met de planningsnorm (zie
‘gebruikte begrippen’) het benodigde aantal wedstrijdvelden volgens de cultuurtechnische norm.
Hierbij geldt het uitgangspunt dat een behoefte van 0,25 veld of meer de behoefte aan een extra veld
betekent. Het aantal speelminuten geeft, omgerekend naar het aantal bespeelbare uren op een
wedstrijddag, het aantal wedstrijdvelden volgens de organisatorische norm. Voor deze norm geldt in
principe ‘vol = vol’, wat betekent dat een behoefte van 0,01 veld of meer de behoefte aan een extr a
veld betekent.

Belastingcoëfficiënt
De belastingcoëfficiënt geeft per type team aan wat de belasting is van dat type team voor het
sportveld. Er bestaat een groot verschil in de beschadiging van het veld als gevolg van een
pupillenwedstrijd in vergelijking met een seniorenwedstrijd. Niet alleen duurt een pupillenwedstrijd
korter dan een seniorenwedstrijd, ook is sprake van een aanzienlijk geringere belasting van het veld per
speler. Hierdoor kunnen niet alle teams als gelijkwaardig worden beoordeeld. Om de behoefte van de
sportverenigingen naar sportvoorzieningen te bepalen is door NOC*NSF voor de teamsporten een
vertaling gemaakt naar belastingcoëfficiënten. Dit betekent dat een senior -competitieteam op een
eenheid van 1,0 wordt gesteld en de overige teams hieraan worden gerelateerd.
Normteams (seniorwedstrijdequivalent-teams (SWE-teams)
Op basis van de belastingcoëfficiënten worden de andere teams omgerekend naar seniorteams. Een
seniorteam kent een belastingcoëfficiënt van 1, terwijl veel andere teams een lagere
belastingcoëfficiënt kennen. Door de andere teams te vermenigvuldigen met de eigen
belastingcoëfficiënt wordt de belasting uitgedrukt in de belasting van seniorteams. Het resultaat van de
optelling van deze omrekening wordt het aantal normteams (of SWE-teams) genoemd. Een vereniging
met relatief veel jeugdteams heeft dus een relatief lager aantal normteams dan een vereniging met
vooral seniorenteams.
Planningsnorm
De planningsnorm geeft, al dan niet per type wedstrijdveld, aan hoeveel normteams wedstrijden op dit
veld kunnen spelen. Bij voetbal, hockey en korfbal worden andere planningsnormen gehanteerd voor
zaterdag, zondag en het gehele weekend. Deze afwijkende normen zijn gebaseerd op de belasting van
de velden. De planningsnorm voor het weekend is geen optelling van de norm voor zaterdag en zondag,
omdat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het veld. Zo heeft voet bal een planningsnorm van 7
voor de zaterdag en zondag, en een norm van 9 voor het gehele weekend. M et behulp van de
planningsnorm wordt uiteindelijk bepaald hoeveel velden nodig zijn.
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Deze methode is bij alle sporten toegepast en gaat uit van de teamaantallen van het seizoen 2015/2016,
behalve bij tennis, waar wordt uitgegaan van individuele leden. Deze teamaantallen zijn opgehoogd of
verlaagd met de verwachte ontwikkeling van de bevolking per leeftijdscategorie. Aan de hand van het
verwachte aantal teams (bij tennis aan de hand van het verwachte aantal individuele leden) is
vervolgens via berekening van het aantal normteams (via de bespelingsnorm) en via de planningsnormen
berekend hoeveel velden er nodig zijn in 2020, 2025 en 2030. Dit aantal is afgezet tegen het aantal
beschikbare velden/banen.

De ontwikkeling die de voetbal, tennis- en hockeysport de afgelopen jaren heeft meegemaakt, vraagt
om een aparte berekeningswijze bij het ramen van de toeko mstige behoefte. Voor voetbal is de
ledenontwikkeling vanaf 2012 gebruikt om de gemiddelde groei/daling per jaar te bepalen. Deze
jaarlijkse groei is vervolgens verondersteld voor de komende vijf jaar. Voor hockey is de gemiddelde
regionale ledengroei vanaf 2010 toegepast op de Groningse hockeyvereniging. Voor tennis is per
vereniging de ontwikkeling sinds 2008 toegepast om de prognose voor 2020 en verder te berekenen.

Voor hockey is een planningsnorm gebruikt die nog niet is opgenomen in het Handboek
Sportaccommodaties (waarin alle andere gebruikte normen wel staan). De KNHB is echter voornemens
deze nieuwe norm op te laten nemen en daarom is deze nieuwe norm in deze rapportage reeds
toegepast.
De nieuwe norm hanteert de volgende uitgangspunten:


Zandveld: zeven wedstrijdrondes per weekenddag



Water/semi-veld: zes wedstrijdrondes per weekenddag

Per ronde is er plek voor 1 normteam:


Senioren, jongens/meisjes A,B,C,11D: 1 normteam per team



Jongens/meisjes 8D/8E: 1 normteam per twee teams



Jongens/meisjes 6E/F: 1 normteam per vier teams

Verenigingen moeten op hun velden 60 procent van hun teams kwijt kunnen. Voorbeeld: een vereniging
met een water- en een zandveld kan dus op een wedstrijddag maximaal dertien normteams kwijt (6 +
7). Dit betekent dat deze vereniging maximaal 21 teams kan aannemen (dertien teams = 60 procent, 21
teams = 100 procent).
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Senioren
Sp ortpark

Vo etbalvereniging(en)

H et Noorden

VV Groningen

Junioren

Aantal teams
Pupillen

Overig

Totaal

Potetos
VVK
Kids United
Totaal Het Noorden

D e Kring

PKC'83

D e Parrel/Selwerd

Italian Boys
Mamio
Totaal De Parrel/Selwerd

H oogkerk

HFC'15

West-End/Vinkhuizen Groninger Boys
Gruno
Lycurgus
OZW
Totaal West-End/Vinkhuizen

C o endersborg

Amicitia VMC
Blauw Geel
Oranje Nassau
Totaal Coendersborg

C o rpus den Hoorn

RVO FC Groningen/Cambuur
GRC Groningen
Groen Geel
Totaal Corpus den Hoorn*

Esserberg

Be Quick 1887
Helpman
Totaal Esserberg

St adspark

SC Stadspark
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Velocitas 1897
Totaal Stadspark

En gelbert

Engelbert

K ardinge

DIO Groningen
DIVA'83
GVAV Rapiditas
Oosterparkers
Totaal Kardinge

L ewenborg

66

FC Lewenborg
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De bevolking in Groningen groeit tot 2030 met 14 procent tot ruim 228.000 inwoners (tabel B4.1). Ten
opzichte van de bevolkingsprognose van 2012 is de bevolking in Groningen in totaal sterker gegroeid dan
voorspeld. In afzonderlijke leeftijdscategorieën komt het voor dat een categorie minder sterk gegroeid
is dan eerder voorspeld. De sterkere groei van de bevolking betekent dat de geprognosticeerde
aantallen voor 2015, 2020 en 2030 uit het onderzoek van 2012 vaak een onderschatting zullen zijn.

Groei t.o.v. 2015 (%)

104%

104%

107%

Groei t.o.v. 2015 (%)

100%

106%

107%

Groei t.o.v. 2015 (%)

104%

108%

113%

Groei t.o.v. 2015 (%)

104%

108%

112%

Groei t.o.v. 2015 (%)

105%

110%

114%

De bevolkingsgroei verschilt per wijk en per leeftijdscategorie. In onderstaande figuur is per wijk de
bevolkingsontwikkeling tot 2030 zichtbaar voor de leeftijden 4 – 17 jaar, 18 – 64 jaar en 4 – 64 jaar. Dit
zijn de leeftijdscategorieën die vanuit sport als meeste van belang worden gezien. De wijk Zuidoost laat
in deze leeftijdscategorieën de grootste groei zien, terwijl in de wijken Hoogkerk, M eerdorpen,
Noorddijk, Noordoost en Zuidwest een daling in het aantal inwoners tussen 4 en 64 jaar wordt verwacht.
De gemiddelde groei is voor de 4 – 17 jarigen 6 procent tot 2030 en 11 procent voor de groep 18 – 64
jaar.
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Topsport Talentschool Werkman College (Rob Nieboer)



Alfa-college (Josephien Rosens)




Regionaal Trainingscentrum Basketbal (Harry Kuiper)
Openbare Onderwijs Groep Groningen (M inke Dijkstra, per mail)



Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (Petra van der M eulen)



Sportcentrum RUG (Albert Koster)
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