
 

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Uw raad heeft op 25 januari 2017 de kaders van het Gelijk Speelveld 
vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is een gelijke behandeling van 
buitensportverenigingen ten aanzien van eigenaarslasten en eenduidigheid ten 
aanzien van het verstrekken van vergoedingen. Wij hebben u beloofd om u op 
de hoogte te houden van de voortgang. Dat doen we middels deze brief. 
 
De eerste ronde gesprekken met de clubs heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Doel van deze gesprekken was om het beeld dat wij hebben ten aanzien van 
eigendom en vergoedingen, te bevestigen of daar waar het niet volledig is, 
aan te vullen. Daarnaast hebben de clubs hun mening kunnen geven over het 
Gelijk Speelveld. 
 
Van de 46 clubs hebben ca 39 verenigingen positief gereageerd op de 
overgang naar het Gelijk Speelveld voor hun individuele situatie. Clubs zijn 
wel blij dat de mogelijkheid wordt geboden dit gefaseerd te doen.  
Ook hebben we met  een aantal clubs stevige discussies gevoerd over 
eigendomssituaties en de norm die wij hanteren 1 wedstrijdveld, 2 
kleedkamers (nota sportaccommodaties 2013). Dit laatste is gerelateerd aan 
de ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers in het Gelijk Speelveld.   
 
Eigendom/huur clubgebouwen 
De vastgestelde kaders van het Gelijk Speelveld gaan uit van overdracht van 
clubgebouwen naar verenigingen wanneer zij (gedeeltelijk) zelf het gebouw 
heeft gebouwd. De club krijgt recht van opstal. Verenigingen die gebruik 
maken van clubgebouwen gebouwd door de gemeente moeten daarvoor huur 
gaan betalen. Dat betekent dat volgens onze huidige informatie 12  
verenigingen huur moeten (gaan) betalen in het Gelijk Speelveld. 
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Uit de inventarisatiegesprekken met de clubs komt naar voren dat: 
- 7 Verenigingen betwisten vanuit de historie het eigenaarschap en  
 willen daarom geen huur betalen. Deze verenigingen zijn bij een  
 herstructurering van de sportparken verhuisd naar een andere plek. 
 Het oude clubgebouw was van de club zelf en is afgebroken. De 
 gemeente heeft het huidige clubgebouw gebouwd en betaald. In  
 sommige gevallen zijn wel huurafspraken gemaakt maar niet  
 geëffectueerd of niet in een huurcontract vastgelegd;  
- 10 Verenigingen geven aan dat hun bestaansrecht in het geding komt  
 indien zij de kostendekkende huur in het Gelijk Speelveld moeten  
 gaan betalen. Zij vinden de voorgestelde huurprijs niet reëel.  
 
Eigendom kleedaccommodatie 
Is de kleedkamer eigendom van de club dan stellen wij binnen de kaders van 
het Gelijk Speelveld dat de club het recht van opstal krijgt. De gemeente 
compenseert de club voor het gebruik van eigen kleedkamers omdat het 
kleedkamergebruik berekend is in de veldhuur. De 
ingebruikgevingsvergoeding kleedkamers die de vereniging ontvangt wordt 
berekend aan de hand van een normbedrag. 
Indien de kleedaccommodatie eigendom is van de club of van de gemeente en 
de vereniging maakt de kleedkamers na gebruik van derden schoon (co-
creatie) dan geeft de gemeente de club een schoonmaakvergoeding. De 
Regeling schoonmaakvergoeding  derden is een eenduidige regeling op basis 
van een transparante schoonmaaknorm per m2.  
 
Uit de inventarisatiegesprekken komt naar voren dat sportverenigingen: 

• het eigenaarschap betwisten vanuit historie vanwege verplaatsing. Dit 
betreffen dezelfde clubs als die de eigendomssituatie van hun clubhuis 
betwisten; 

• de kleedkamernorm ter discussie stellen vanwege het aantal leden, een 
mix van jeugd en senioren én meisjes/dames en jongens/heren. Deze 
discussie wordt breed gedragen onder de verenigingen. 

 
Vervolgproces 
Wij willen de verenigingen in het Gelijk Speelveld gelijk behandelen en 
gelijke keuzes voorleggen. Het Gelijk Speelveld heeft niet tot doel om het 
aantal clubs terug te willen brengen maar we willen clubs die niet 
levensvatbaar zijn niet kost wat het kost overeind houden. De hierboven 
geschetste dilemma's vragen meer tijd om tot de juiste afwegingen te komen 
in het Gelijk Speelveld. Discussies over eigendom van zowel de 
clubaccommodaties als de kleedkamers moeten nog worden beslecht. Clubs 
moeten hoe dan ook of eigenaarslasten of huur gaan betalen. Ook denken we 
verder na over de opbouw van een realistische huurprijs. De norm van 1 
wedstrijdveld, 2 kleedkamers houden we voorlopig vast omdat we eerst 
willen kijken hoe we de sportparken beter kunnen benutten (project "optimale 
bezetting sportaccommodaties", deelproject Meerjarenprogramma Sport en 
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Bewegen 2016-2020). We zoeken op dit moment naar oplossingen voor de 
dilemma's juridisch en financieel. Dit bespreken wij met de Sportkoepel.  
 
Planning en communicatie 
In de kadernotitie hebben wij aangegeven dat wij met ingang van 1 augustus 
2017 het Gelijk Speelveld gaan invoeren. De verenigingen en ook de 
Sportkoepel geven aan dat dit niet reëel is. Een aantal dilemma's moet verder 
worden doorgerekend waarna voor een aantal clubs een tweede gesprek 
gepland wordt. Wij streven ernaar om op 1 januari 2018 het Gelijk Speelveld 
in te voeren. Wij brengen de verenigingen per brief op de hoogte van deze 
voortgang en de gewijzigde planning van de invoering van het Gelijk 
Speelveld. 
 
Financiën 
Een latere invoering van het Gelijk Speelveld heeft als consequentie dat we 
de bezuiniging van € 60.000,- dit jaar niet realiseren. Dit kunnen wij dit jaar 
opvangen uit de incidentele extra vrijval kapitaallasten  afschrijving 
kunstgrasvelden van 10 naar 11 jaar. Wij zullen bij de VGR 2 hiertoe een 
voorstel doen. Daarmee nemen wij de tijd om de onderdelen uit het Gelijk 
Speelveld gedegen uit te zoeken goed overleg te voeren met de Sportkoepel.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen. 
 
 
 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
Peter den Oudsten.     Peter Teesink  
 


