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Schriftelijke vragen over het Topsportcentrum Groningen 

Geachte heer Zwiers, 

In deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen d.d. 27 maart 2018 over uw zorgen over het 
Topsportcentrum Groningen. 

1) Heeft het College van Gedeputeerde Staten de uiteindelijke subsidie verstrekt zonder nadere 
voorwaarden over bijvoorbeeld breedtesporten In Groningen? Graag een reactie van het College van 
Gedeputeerde Staten. 

Antwoord: De subsidie is toegekend op basis van het door Euroborg NV ingediende en goedkeurde 
projectplan. Dit plan maakt onlosmakelijk deel uit van de subsidieverlening. Het doel van het project zoals 
verwoord in dit projectplan is integraal als projectdoel overgenomen in de subsidieverleningsbeschikking {"deze 
nieuwe faciliteit moet gaan bijdragen aan het topsportklimaat in Noord-Nederland en aantrekkelijk zijn voor 
topsporters uit de regio en van elders, maar ook voor breedtesport, bezoekers en zakelijke partners. 
Doelstelling van het project is een unieke combinatie van topsport, topzorg, wetenschap en kennisontwikkeling 
en ondernemen (bedrijfsleven) te realiseren, waarmee een topsportklimaat en topzorg (die ook toegankelijk is 
voor breedtesport) wordt geschapen, innovatie wordt gestimuleerd, extra werkgelegenheid wordt gecreëerd en 
de aantrekkingskracht van Groningen en Noord-Nederland als topsportlocatie en innovatieve regio wordt 
versterkt') en staat nog altijd kaarsrecht overeind. 

Daarnaast is vanuit de staatssteunregels ook de eis dat het centrum niet uitsluitend door één gebruiker uit de 
topsport wordt gebruikt (minimaal 20% gebruik door andere sporters). Het TszC beslaat totaal 5.252 m2 BVG,  
waarvan 1.479 m2 BVG niet subsidiabel is (commerciële kantoren op de 3e verdieping en ontmoetingscentrum 
op de Ie verdieping). De 3.773 m2 subsidiabele BVG bestaan uit: 959 m2 BVG sportmedische zorg voor zowel 
top- als breedtesporters in de regio (geschat gebruik FC Groningen < 10%) en voor 1.074 m2 BVG uit een 
topsporttrainingshal uitsluitend ten behoeve van (top)sporters uit de regio (voetbal, volleybal, basketbal, 
schaatsen, wielrenen, etc.). Het gebruik zal naar schatting ongeveer 50% door FC Groningen zijn en 50% door 
overige sporters. Een deel van 1.740 m2 BVG wordt exclusief door FC Groningen gebruikt. 
Het gebruik van de gedeelde faciliteiten van het TszC zal geregistreerd worden. 
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2) Zijn er directe contacten met het Topsportcentrum en de Provincie Groningen? Heeft de Provincie 
directe invloed op het beleid van het Topsportcentrum als subsidiegever? Graag een reactie van het 
College van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord: Er zijn directe contacten als het gaat om uitvoering van het subsidieproject (bijvoorbeeld rond het 
verlenen van voorschotten en het rapporteren over en bewaken van de voortgang). De provincie heeft geen 
directe invloed op het beleid van het TszC, anders dan het bewaken van de eisen die aan de subsidieverlening 
zijn gesteld. 

Naar aanleiding van het vertrek van Gerard Kemkers, die overigens aanblijft tot september 2018 terwijl 
oplevering van het TszC is voorzien in juni 2018, heeft namens ons college gedeputeerde Patrick Breuns  
telefonisch contact gezocht met de heer Nijland (directeur van FC Groningen). In dit contact is bevestigd dat de 
uitgangspunten zoals die oorspronkelijk zijn geformuleerd voor het TszC met het vertrek van Kemkers niet ter 
discussie staan. 

3) Is de subsidie van 700.000 euro verstrekt door de Provincie aan het Topsportcentrum een eenmalige 
subsidie geweest? Of is er ook sprake van een doorlopende subsidie van de Provincie Groningen aan 
het Topsportcentrum? 

Antwoord: het betreft inderdaad een eenmalige projectsubsidie voor de realisatie van het gebouw. Er is op 
geen enkele wijze sprake van een doorlopende (exploitatie)subsidie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

A (gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


