
(sport)complexen aantal soort accommodatie Eigen-dom
verduurzaming door 
gemeente

verduurzaming door en 
voor rekening club materie

jaar aanleg 
renovatie 
vervanging

afschr. 
duur

Jaarlast 2024 tlv inv. 
Plann  dekking gemeente grondslag subsidie

Bunne
ijsbaanvereniging 1 baan club  gras nvt
 baanverlichting club  onbekend metaal mast ? niet opgenomen 2/3e gemeente

1 ijsbaangebouwtje club  onbekend gebouw  nvt
+  

De Groeve
ijs- en skeelerbaanvereniging 1 skeeler en -ijsbaan club  asfalt 2011 25 niet opgenomen 2/3e gemeente
 baanverlichting club  onbekend metaal mast ? niet opgenomen 2/3e gemeente

Eelde-Paterswolde

sporthallen Groote Veen 2 hallen, standaard C1   (24x 44x 7 meter) gemeente verduurzaamd gebouw 2020 40 begroting
8 kleedkamers gemeente verduurzaamd gebouw 2020 40 begroting
2 tribunes gemeente verduurzaamd 2020 40 begroting
1 kantine gemeente verduurzaamd gebouw 2020 40 begroting

voetbal VV Actief 1 hoofdveld club nvt kunstgras 2022 12 23.704,17€                   inv. plan 2/3e gemeente
6 lichtmasten club  led, gepland in 2022 2022 25 inv. plan 2/3e gemeente
1 trainings- en wedstrijdveld pupillen club nvt kunstgras 2019 12 15.327,00€                   inv. plan 2/3e gemeente
6 lichtmasten club  led metaal mast  

eenmalige sanering 2019 40 4.200,00€                     inv. plan eenmalig

2 grasvelden club nvt gras nvt nvt
1 beregening club nvt 2021 15 1.794,00€                     inv. plan 2/3e gemeente
8 lichtmasten club  led metaal mast nvt  

12 kleedkamers club  
plan voor warmtepomp 
en zonnepanelen gebouw 2010 25 nee

niet structureel 
opgenomen

kleedkamers 2/3e 
gemeente

1 kantine/ bestuurskamer club  idem gebouw nvt

hockey HC Eelde 1
zand-ingestrooid veld, omgebouwd naar semi-
waterveld in 2018 club nvt kunstgras 2018 12 12.495,00€                   inv. plan 2/3e gemeente

1
semi-waterveld (wens is ombouw naar 
waterveld) club nvt kunstgras 2023 12 17.396,75€                   inv. plan 2/3e gemeente
lichtmasten club  led, gepland in 2023 metaal mast 2023 25 inv. plan

4 kleedkamers club  (nog) niet aan de orde gebouw  niet opgenomen*
1 kantine/ bestuurskamer club  (nog) niet aan de orde gebouw  nvt

tennis TV De Marsch 5 gravel club nvt gravel 2020 12 8.210,00€                     inv. plan 2/3e gemeente
2 smashcourt club nvt kunstgras 2024 12 2.418,00€                     inv. plan 2/3e gemeente
3 canada-ten omgebouwd naar smash-court club nvt kunstgras 2018 12 4.753,77€                     inv. plan 2/3e gemeente
1 smash-court club nvt kunstgras 2019 12 inv. plan
5 baanverlichting club  led, gepland in 2023 metaal mast 2023 25 PM  
2 padelbanen club nvt kunstgras in kooi 2021 12 3.694,00€                     inv. plan
2 padelbanen club nvt kunstgras in kooi 2023 12 PM 1/3e gemeente
2 kleedkamers club  (nog) niet aan de orde gebouw ? niet opgenomen* 2/3e gemeente
1 kantine/ bestuurskamer club  (nog) niet aan de orde gebouw  nvt

scouting 1 clubgebouw club  (nog) niet aan de orde gebouw 2012 25 niet opgenomen 2/3e gemeente

ijsbaanvereniging 1 baan club nvt gras nvt
 baanverlichting club onbekend metaal mast niet opgenomen 2/3e gemeente

1 ijsbaangebouwtje club onbekend gebouw nvt



maneges 1 rijhal en stallen club onbekend gebouw ? nvt nvt
1 rijhal en stallen particulier onbekend gebouw nvt nvt

Ter Borch
sportzalen Borchkwartier 1 sportzaal (28x 22 x 7) = dubbele gymzaal gemeente verduurzaamd gebouw 2014 40 begroting

Midlaren
ijsbaanvereniging 1 baan club nvt gras 2012 nvt nvt
 baanverlichting club onbekend metaal mast 2012  niet opgenomen 2/3e gemeente

1 ijsbaangebouwtje club onbekend gebouw nvt nvt

Tynaarlo

Gymzaal 1 gymzaal (14x22x7) gemeente verduurzaamd gebouw 2019 40 begroting

SV Tynaarlo 2 wedstrijdveld gemeente nvt gras  begroting
lichtmasten/veldverlichting club led metaal mast 2017  

0,5 trainingsveld gemeente nvt gras begroting
 lichtmasten/veldverlichting club led metaal mast 2017 25 1.294,18€                     inv. Plan
6 kleedkamers club verduurzaamd gebouw 2017 25 niet opgenomen* 2/3e gemeente
1 kantine/bestuurskamer club verduurzaamd gebouw 2017 nvt

ijsbaanvereniging 1 baan club nvt gras nvt nvt
 baanverlichting club onbekend metaal mast niet opgenomen 2/3e gemeente

1 ijsbaangebouwtje club onbekend gebouw nvt nvt

Vries 

sporthal De Kamp 1 hal, standaard C1   (24x 44x 7 meter) gemeente verduurzaamd gebouw 2017 40 begroting
4 kleedkamers gemeente verduurzaamd gebouw 2017 40 begroting
1 tribune gemeente verduurzaamd gebouwdeel 2017 40 begroting
1 kantine gemeente verduurzaamd gebouw 2017 40 begroting

turnhal De Kamp 1 hal gemeente verduurzaamd gebouw 2017 40 begroting
2 kleedkamers gemeente verduurzaamd gebouw 2017 40 begroting
1 tribune gemeente verduurzaamd gebouwdeel 2017 40 begroting

voetbal VAKO 5 wedstrijdvelden gemeente nvt gras begroting
veldverlichting  hoofdveld club led metaal mast nvt

1 trainingsveld gemeente nvt gras 2017 begroting
8 veldverlichting trainingsveld club led metaal mast 2017 1.848,82€                     inv. plan 2/3e gemeente

8 kleedkamers club  

Verduurzaamd. Er liggen 
zonnepanelen op het dak. 
Er is een plan voor een 
warmtepomp. gebouw 2017 25  

niet structureel 
opgenomen* 2/3e gemeente

1 kantine/bestuurskamer club idem gebouw 2017 nvt nvt

tennis AYR 2
Canada-ten omgebouwd naar zand-kunstgras 
(all weatherbanen) club nvt kunstgras 2017 6.053,23€                     2/3e inv. plan

2 Gravelbanen club nvt gravel 2017 4.753,77€                     2/3e inv. plan
4 baanverlichting club led metaal mast 2017 4.753,77€                     2/3e inv. plan
4 banen (overcapaciteit en dus niet subsidiabel) club nvt kunstgras nvt nvt

2 kleedkamers club
verduurzaming gepland in 
2022 gebouw 2022 7.437,50€                     2/3e inv. plan

1 kantine/ bestuurskamer club idem gebouw 2022 nvt nvt

scouting 1 clubgebouw club (nog) niet aan de orde gebouw 2012  niet opgenomen 2/3e gemeente



ijsbaanvereniging 1 baan club nvt gras nvt nvt
 baanverlichting club onbekend metaal mast niet opgenomen 2/3e gemeente

1 ijsbaangebouwtje club onbekend gebouw nvt nvt

paardrijden 1 rijhal en stallen particulier    onbekend gebouw nvt nvt geen subsidie

Yde-De Punt

Gymzaal 1 gymzaal (14x22x7) gemeente verduurzaamd gebouw 2010 40
niet structureel 

opgenomen 2/3e gemeente

voetbal SV Yde-De Punt 1 wedstrijdveld gemeente nvt gras begroting
1 trainingsveld gemeente nvt gras begroting
6 veldverlichting club led metaal mast 2018 niet opgenomen 2/3e gemeente
4 kleedkamers club verduurzaamd gebouw 2010 niet opgenomen* 2/3e gemeente
1 kantine/ bestuurskamer club verduurzaamd gebouw 2010 nvt

Zeijen

Gymzaal 1 gymzaal (14x22x7) gemeente verduurzaamd gebouw 2019 40
niet structureel 

opgenomen 2/3e gemeente

voetbal SV Zeijen 1 wedstrijdveld gemeente nvt gras begroting
1 trainingsveld gemeente nvt gras begroting

veldverlichting gemeente
(nog) niet aan de 
orde metaal mast  begroting  

4 kleedkamers in Zeijerhoogte gemeente verduurzaamd gebouw 2010
niet structureel 

opgenomen 2/3e gemeente
1 kantine/ bestuurskamer gemeente verduurzaamd gebouw 2010 nvt

Zuidlaarderveen

voetbal 1 wedstrijdveld gemeente nvt gras begroting
1 trainingsveld gemeente nvt gras begroting

veldverlichting gemeente nvt metaal mast 2018 niet opgenomen 2/3e gemeente
4 kleedkamers dorpshuis verduurzaamd gebouw 2010 niet opgenomen* 2/3e gemeente
1 kantine/ bestuurskamer dorpshuis verduurzaamd gebouw 2010 nvt

ijsbaanver. 1 baan club onbekend gras nvt
baanverlichting club onbekend metaal mast niet opgenomen 2/3e gemeente

Zuidlaren

sporthallen De Zwet 2 hallen, standaard C1   (24x 44x 7 meter) gemeente nieuwbouw gepland gebouw 2022/25 40 begroting
8 kleedkamers gemeente nieuwbouw gepland gebouw 2022/25 40 begroting
2 tribunes gemeente nieuwbouw gepland gebouwdeel 2022/25 40 begroting
1 kantine gemeente nieuwbouw gepland gebouw 2022/25 40 begroting

voetbal FC Zuidlaren 4 wedstrijdvelden gemeente nvt gras begroting
veldverlichting hoofdveld club led metaal mast nvt

2 trainingsveld gemeente nvt O2-gras 2021 begroting
8 veldverlichting trainingsveld club led metaal mast 2020 inv. plan

8 kleedkamers club

nieuwbouw gepland (evt. 
met warmtepomp en 
zonnepanelen) gebouw 2020  

niet structureel 
opgenomen* 2/3e gemeente

1 kantine/bestuurskamer club idem gebouw 2014 nvt



hockey HC Hondsrug 1
semi-waterveld (blauw) Wens is ombouw naar 
waterveld gemeente

nieuw aanleg 
gepland in 
accommodatieplan kunstgras 2022/25 12

15.483,85                     
inv. plan 2/3e gemeente

0,5 zand-ingestooid veld gemeente idem kunstgras 2022/25 12 inv. plan 2/3e gemeente
8 lichtmasten gemeente idem metaal mast inv. plan 2/3e gemeente

4 kleedkamers club idem gebouw
niet structureel 
opgenomen*

1 kantine/ bestuurskamer club idem gebouw nvt

korfbal Ritola 3 zand-ingestrooid, veldjes gemeente

nieuw aanleg 
gepland in 
accommodatieplan zand 2022/25 12

6.650,00                       
inv. plan 2/3e gemeente

4 lichtmasten gemeente idem 2022/25 25 inv. plan 2/3e gemeente

4 kleedkamers club  idem gebouw 2001
niet structureel 
opgenomen*

eenmalig uit 
accommodatiepla
n

1 kantine/ bestuurskamer club idem gebouw 2001 nvt idem

tennis ZTC 5 gravel club nvt gravel 2017 12 12.750,00                     inv. plan 2/3e gemeente
2 smashcourt club nvt kunstgras 2017 12 inv. plan 2/3e gemeente
2 canada-ten omgebouwd naar smash-courtclub nvt kunstgras 2017 12 inv. plan 2/3e gemeente
8 baanverlichting club led metaal mast 2017 20 inv. plan 2/3e gemeente

2 padelbanen club aanvraag in behandeling kunstgras 2023 12 PM  1/3e gemeente
2 kleedkamers club (nog) niet aan de orde gebouw  inv. plan 2/3e gemeente
1 kantine/ bestuurskamer club (nog) niet aan de orde gebouw  nvt

jeu de boules 2 baan gemeente nvt grind begroting

beachbal 3 veldjes gemeente nvt zand 2022-2025
niet structureel 

opgenomen

ijsvereniging 1 baan gemeente nvt gras begroting
baanverlichting club onbekend metaal mast niet opgenomen

1 kantine club onbekend gebouw nvt

handboogclub 1 buitenschietgelegenheid handboog club nvt gras 2010  nvt

1
kantine/ binnenschietinrichting 
handboog club onbekend gebouw 2005

niet structureel 
opgenomen 1/3e gemeente

paardrijden 1 rijhal en stallen club onbekend gebouw geen subsidie

totaal sport 145.510,27€                  
notenkraker 9.375,00€                     

budget € 175.000,00 totaal 154.885,27€                 vrij 20.114,73€          

* Kleedkamers zijn niet opgenomen in de Investeringsplanning sport. Er is 15 jaar vooruit gekeken. De kleedkamers voor voetbal, korfbal en hockey in Zuid-es zijn alle i.h.k.v. het accommodatiebeleid vervangen.



Opmerkingen

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel
relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

 

Vervanging kleedkamers niet aan de orde. 
Warmtepomp en zonnepanelen komen 
niet in aanmerking voor gemeentelijke 
subsidie

 

volgens hockeyclub is renovatie voor 2030 
niet aan de orde
 

 

Nieuwe aanvraag 2023 in behandeling

Nieuwe aanvraag 2023 in behandeling
vervanging voor 2030 lijkt niet aan de orde

vervanging voor 2030 is niet aan de orde

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel



relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

 

vervanging voor 2030 is niet aan de orde

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

 

Vervanging kleedkamers niet aan de orde. 
Warmtepomp en zonnepanelen komen 
niet in aanmerking voor gemeentelijke 
subsidie

 

 

vervanging voor 2030 is niet aan de orde



relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

Er wordt niet gereserveerd voor 
vervanging Ydershoes

 

vervanging voor 2030 is niet aan de orde
vervanging voor 2030 is niet aan de orde

Er wordt niet gereserveerd voor 
vervanging MFA Zeijerhoogte

 

Er wordt niet gereserveerd voor 
vervanging Zeijerhoogte

 

vervanging voor 2030 lijkt niet aan de orde
vervanging voor 2030 lijkt niet aan de orde

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

 

eenmalig uit accommodatieplan Zuidlaren



eenmalig uit accommodatieplan Zuidlaren

uitvoering 2022-2025

 
 

Nieuwe aanvraag 2023 in behandeling

eenmalig accommodatieplan Zuidlaren

relatief kleine jaarlast/ kan incidenteel

Op het ijsbaanterrein zijn schietbanen 
ingericht te gebruiken gedurende de 
periode mei-nov

Het gebouw, een gebouw van de 
postduivenvereniging, is gedateerd en aan 
vervanging toe. 

 


