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SPORT050 GELIJK 
SPEELVELD INFORMATIE OVER 

DE UITVOERING

De gemeente heeft nu veel verschillende 
afspraken met buitensportverenigingen. 
Met de invoering van het Gelijk Speelveld 
worden onder andere afspraken over 
eigendom van gebouwen geformaliseerd 
en gelden voor alle verenigingen dezelfde 
uitgangspunten. 

De gemeente Groningen is al enige tijd 
bezig om de afspraken op de sportparken 
voor iedere club gelijk te trekken. 
Onderdelen hiervan zijn de eigendoms-
situaties van clubaccommodaties en/of 
kleedkamers. 
Om de eigendomssituaties te formaliseren 
worden overeenkomsten gesloten tussen 
de clubs en de gemeente.

De gemeente werkt op dit moment de 
uitkomsten uit. Dit informatiebulletin 
geeft een overzicht van het proces en de 
onderwerpen waaraan u als vereniging 
moet denken wanneer u officieel eigenaar 
wilt worden van een pand. 

GELIJK SPEELVELD
Een gelijke behandeling van 

buitensportverenigingen

VERGOEDINGEN EIGENAARSLASTEN

OVERIGE INFORMATIE

Verzekeringen
Op het moment dat ondertekening bij 
de notaris plaatsvindt moet de club 
een verzekering voor het pand hebben 
afgesloten. Indien de gemeente (deels) 
eigenaar blijft van een gebouw of gebruik 
maakt van kleedkamers van de club 
verzekert de gemeente het betreffende 
gebouw. Zij berekent de premie voor het 
pand door aan de club.  

Reserveringen in de begroting
De gemeente adviseert geld te reserveren 
voor het onderhoud en eventuele 
toekomstige vervanging van het pand. 

Belastingen
Alle belastingen worden door de eigenaar 
(clubs) betaald.

Nutsvoorzieningen
Het eigenaarschap bepaalt wie eigenaar is 
van de meters en de daarop aangesloten 
installaties. Op basis daarvan hanteert de 
gemeente de volgende uitgangspunten:
- De eigenaar van het gebouw is 
 eigenaar van de meters en installaties 
 in dat gebouw. Wanneer het pand na 
 overdracht meerdere eigenaren heeft, 
 maken deze partijen nadere afspraken 
 over het onderhoud en vervanging van 
 de installaties en of de verdeelsleutel  

 voor het berekenen van de kosten op 
 basis van werkelijk gebruik;
- Gebruiker (eigenaar of huurder) betalen 
 zelf het verbruik van de nuts-
 voorzieningen;
- Het gebruik van de nutsvoorzieningen 
 (gas, water en elektra) worden volledig 
 doorbelast aan de verbruiker.
 
Financiële regelingen
Voor onderhoud van en investeringen 
in het clubgebouw en/of kleedkamers 
bestaan verschillende regelingen:
- Stichting Waarborgfonds voor de Sport, 
 kijk voor meer informatie op de website 
 de stichting: https://sws.nl/
- Co-investeringsfonds / -financiering, 
 kijk voor meer informatie op de 
 website van sport050: https://sport050.
 nl/informatie/voor-sportaanbieders/
 cofinancieringsfonds-amateursport 
- Bouw en onderhoud sport-
 accommodaties (BOSA); kijk voor 
 meer informatie op de website van het 
 ministerie van volksgezondheid, welzijn 
 en sport: https://www.dus-i.nl/
 subsidies/s/stimulering-bouw-en-
 onderhoud-sportaccommodaties. 
 Hiervan kunt u gebruik maken mits u 
 aan de voorwaarden voldoet. 

▶ Meer weten over sportprojecten? 
Kijk op www.sport050.nl



EIGENAARSCHAP MIDDELS RECHT 
VAN OPSTAL
De verenigingen die hebben geïnvesteerd 
in het clubgebouw en/of kleedkamers 
krijgen de keuze voor het formaliseren 
van het eigendom door het vestigen van 
een recht van opstal. Hiermee draagt de 
gemeente het gebouw over aan de club. De 
club wordt dan eigenaar van het gebouw/
de gebouwen en draagt vanaf het moment 
van overdracht zorg voor het overgedragen 
gebouw. De grond blijft van de gemeente. 

PROCES FORMALISEREN EIGENAARSCHAP

Stap 1: gemeente stuurt een informatie 
pakket aan verenigingen

Het informatiepakket bevat in ieder geval 
een conceptovereenkomst recht van 
opstal. Daarnaast ontvangt de vereniging, 
wanneer zij daarvoor in aanmerking komt, 
een 
- overeenkomst ingebruikgevings- 
 vergoeding en/of 
- een overeenkomst incidentele 
 tegemoetkoming in de rentelasten.

Een vereniging heeft recht op een 
ingebruikgevingsvergoeding wanneer 
zij eigenaar wordt van kleedkamers en 
gebruik maakt van een sportveld en twee 
kleedkamers.

Een overeenkomst incidentele 
tegemoetkoming in de rentelasten wordt 
meegezonden wanneer de vereniging 
nog in het oorspronkelijke gebouw 
is gehuisvest (niet is verplaatst) en 
rentelasten heeft (betaald).

Stap 2: besluit door CLUB

Actie Termijn

Gemeente stuurt stukken naar vereniging

Vereniging maakt vragen kenbaar aan gemeente (optioneel) 2 weken

Gemeente beantwoord de vragen of plant een afspraak in 

(optioneel)

2 weken

Vereniging maakt voorlopig besluit kenbaar aan gemeente 2 weken

Vereniging bekrachtigd besluit tijdens (bijzonder ALV) 6 weken

Vereniging ondertekend stukken en stuurt deze terug naar 

gemeente

2 weken

Het is mogelijk dat een vereniging naar 
aanleiding van de gestuurde stukken 
vragen heeft. Deze kan de vereniging 
kenbaar maken aan de gemeente. 
De gemeente beantwoord de vragen 
schriftelijk of plant een afspraak in met 
het bestuur van de vereniging. Op basis 
van de stukken neemt het bestuur van de 
vereniging een voorlopig besluit en maakt 
dit kenbaar aan de gemeente. Dit besluit 
moet worden voorgelegd tijdens een 
(bijzondere) Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Wanneer het besluit is bekrachtigd 
tijdens de ALV worden door documenten 
door de gemachtigd vertegenwoordiger 
van de vereniging ondertekend en 
aanvullend met de onderstaande stukken 
naar de gemeente gestuurd:
- Statuten van de vereniging;
- Besluit van de ALV.

Stap 3: ondertekenen definitief recht van 
opstal bij notaris

Nadat de gemeente de ondertekende 
stukken van stap 2 van de club heeft 
ontvangen maakt de gemeente de stukken 
compleet en stuurt het hele pakket naar 
de notaris. De notaris bereidt alle stukken 
voor om het definitieve recht van opstal 
te kunnen vestigen. Zowel de club als 
de gemeente moeten de stukken bij de 
notaris ondertekenen. De notaris zorgt 
ook voor de inschrijving van de akte in de 
registers, waarmee het eigenaarschap 
officieel is geformaliseerd. Op het moment 
van ondertekenen moet het pand zijn 
verzekerd. De gemeente en de vereniging 
betalen ieder de helft van de notariskosten.


