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Voorwoord

We winnen veel met sport, ook in uw provincie!
In 2019 vinden er verkiezingen
plaats voor de Provinciale Staten.
Ook de waterschappen worden
komend jaar opnieuw verkozen.
En dat terwijl de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de
raadsverkiezingen eerder dit jaar
nog vers in ons geheugen liggen.
Drie jaar op rij aan ons allen
de kans om sport, recreatie en
meer bewegen een welverdiende
plek op de politieke agenda’s te
geven. Dat is belangrijk, omdat
sport veel voor de samenleving
kan betekenen. Sport geeft plezier – door zelf te sporten of door
te genieten van andere sporters
– maar er is meer, veel meer.
Sport verbindt, draagt bij aan
de volksgezondheid, brengt ons
dichter bij de natuur, vergemakkelijkt de integratie van mensen
met een beperking, en migratieachtergrond, is goed voor de
economie.

Je kunt het ook anders zeggen.
We winnen veel met sport.
Het nationaal Sportakkoord,
waar Rijk, gemeenten en sport
hun krachten bundelen, verkeerd
nu in een eindfase. Ook provincies en waterschappen hebben
baat bij sport en recreatie. En
omgekeerd kunnen zij veel doen
aan het verder versterken van de
sport. Bijvoorbeeld door ruimte
te bieden op en aan het water,
in de natuur en het landelijke
gebied. Maar ook via bovenregionale sportaccommodaties,
het mogelijk maken van sportevenementen en ondersteuning
van mogelijkheden voor (top)
sporters.
Provincies kiezen steeds meer
voor een gerichte inzet op sport,
bewegen en vitaliteit. Zij vinden
NOC*NSF aan hun kant. Als het
aan ons ligt zet die ontwikkeling

de komende jaren door. Met veel
plezier presenteren wij u daarom
dit informatieboekje. Speciaal
voor iedereen die betrokken is bij
de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.
Doe er vooral uw voordeel mee
bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma’s.
Wij zullen uw werkzaamheden
met veel belangstelling volgen.
Wij wensen u een mooie, succesvolle en bovenal sportieve verkiezingsstrijd toe.
Investeer en bouw mee aan
sport!
André Bolhuis,
Voorzitter NOC*NSF			
Gerard Dielessen,
Algemeen Directeur NOC*NSF
Mei 2018

Foto: Rens Plaschek

| 3

4 |

Investeer en bouw mee aan sport!

1. Verbeter de mogelijkheden voor buitensport

Input voor verkiezingsprogramma’s

| 5

6 |

Investeer en bouw mee aan sport!

Input voor verkiezingsprogramma’s

| 7

1. Verbeter de mogelijkheden voor buitensport
Jong en oud, man en vrouw, wit en zwart, met en zonder beperking,
polderheld en stadsmens, iedereen hoort te kunnen recreëren op of
aan het water. Lekker sportief bezig zijn, genieten van de natuur, van
de rust, in de stad, in de polder, aan een rivier of aan de kust.

De Rijksnatuurvisie 2024 Natuurlijk verder beschrijft het Nederlandse natuurbeleid voor de komende tien jaar. Kernpunt van de
visie is dat natuur midden in de
samenleving hoort. De nota geeft
aan dat mensen meer groen willen in hun directe omgeving. Dat
willen ze om te kunnen sporten,
te ontspannen en het ervaren van
vrijheid. De provincies hebben via
de uitvoering van het natuurbeleid, het beleid voor het landelijk
gebied en het waterbeleid veel
invloed op de mogelijkheden voor
sport in de buitenlucht.
Buiten sporten begint al direct
bij de voordeur. Het besluit van

iemand om wel of niet buiten te
gaan sporten hangt direct samen
met de inrichting van dorp of
stad. In dit opzicht valt er in het
bijzonder veel te winnen bij de
overgang van de bebouwde omgeving naar de natuur. Door een
passende inrichting van het buitengebied kunnen waterbeheer,
natuur, recreatie en sport met
elkaar worden gecombineerd.
Provincies spelen een belangrijke rol bij de toegankelijkheid
van deze gebieden, bijvoorbeeld
via openstellingssubsidies. Voor
natuurgebieden en het waterbeleid. Het landelijk gebied is van
groot belang om lekker gezond
buiten te kunnen bewegen en
ontspannen. Provincies spelen
een cruciale rol in de kwaliteit
van de recreatieve infrastructuur
voor bijvoorbeeld fietsers, ruiters,
wandelaars en de aanleg van
golfbanen.

De waterschappen zorgen voor
de inrichting en beheer van de
wateren in Nederland. Met soms
kleine voorzieningen zoals kano
in- en uitstapplaatsen, vissteigers en parkeerplaatsen kunnen
zij een enorme impuls geven aan
sportieve recreatie. Ook kan zo
een goede inrichting van onderhoudspaden fors bijdragen aan
betere opties voor recreanten.
Wandelaars en fietsers maken
dankbaar gebruik van de struinpaden door de uiterwaarden of
onverharde en verharde wegen
langs het water.
Maar liefst 2.5 miljoen Nederlanders doen jaarlijks aan waterrecreatie. Voor jongeren is de kennismaking met waterrecreatie en
het leren omgaan met water net
zo vanzelfsprekend als fietsen in
het verkeer of als schoolzwemmen. Nederland beschikt over
het meeste recreatiewater per

inwoner in de wereld, met meer
dan vierduizend kilometer vaarwegen. Een goed en degelijk
beheer van deze vaarwegen en
andere wateren met hun vele
bruggen, steigers en vissersstekken zijn voor waterrecreanten
onmisbaar. Paden en wegen, verhard of onverhard, maken de waterrecreatieplekken bereikbaar.
En ‘s winters moeten de schaatsers niet worden vergeten.
Waterzuiveringsbedrijven verwijderen ongewenste stoffen uit
het water. De natuur helpt ook
een handje door met behulp van
waterplanten zelf afvalstoffen af
te breken. Gevolg hiervan is wel
dat veel waterwegen veel waterplanten herbergen. Dit kan een
veilig gebruik van de waterwegen
in de weg staan. Boten lopen vast
en zwemmers raken verstrikt in
omvangrijke velden van water-

planten. Deze situaties vragen
aandacht van zowel de waterrecreatiesector als alle betrokken
overheden.

Suggesties voor uw verkiezingsprogramma
• Besteed in het provinciebeleid
en het waterschapsbeleid
meer aandacht aan behoud
en verruiming van buitensport
en openluchtrecreatie.
• Zorg voor een toereikende
uniforme provinciale openstellingsbijdrage voor natuurgebieden, draag bij aan
investeringen in recreatieve
voorzieningen en investeer in
een robuuste natuur.
• Zorg voor veilige, toegankelijke en gekoppelde wandel-,
fiets-, vaar- en ruiterroutes.
• Vergroot het aantal aanleg-en
ligplaatsen voor de watersport, inclusief voorzieningen,
en ontwikkel het netwerk van
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vaarroutes zonder hindernissen (te lage bruggen e.d.).
• Investeer in meer natuur in
en aan het water, evenals
inrichting en beheer van voorzieningen voor vissen, varen,
zwemmen, schaatsen e.d.
• Betrek sportbonden en recreantenorganisaties actief
bij planvorming en uitvoering.
Hier liggen dikwijls mogelijkheden voor medefinanciering,
beheer en promotie/voorlichting.
• Bevorder samen met stadsen gebiedsontwikkelaars dat
de gebruikswaarde van water
voor zoveel mogelijk Nederlanders ten volle wordt aangewend.

• Zorg ervoor dat beleidsmakers bij wateropgaven de recreatieve toegankelijkheid van
waterrecreatiemogelijkheden
als speerpunt opnemen in de
gebiedsontwikkeling.
• Betrek bij de aanleg, beheer
en onderhoud van waterwegen de waterrecreatiesector
in een zo vroeg mogelijk stadium.
• Zoek samen met de waterrecreatiesector naar oplossingen voor het waterplantenprobleem, met behoud van de
waterkwaliteit.
Dit wordt gesteund door:

 Infographic

| 9

10 |

Investeer en bouw mee aan sport!

2. Help verenigingen bij het verduurzamen
van sportaccommodaties

Input voor verkiezingsprogramma’s

| 11

12 |

Investeer en bouw mee aan sport!

Input voor verkiezingsprogramma’s

2. Help verenigingen bij het verduurzamen van
sportaccommodaties
Infographic


In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van
de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau – en liefst tot anderhalve graad.
Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele
energie, tot dicht bij nul in het jaar 2050. De transitie naar een CO2arme energievoorziening vraagt om een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden, inclusief provincies. Het verduurzamen
van sportaccommodaties draagt daar aan bij. Een lagere energierekening voor de sportvereniging is daarbij mooi meegenomen. Een
energieneutrale sportaccommodatie biedt tevens inspiratie voor allen die daarvan gebruik maken.

De Sociaal Economische Raad
(SER) constateert dat veel energiebesparingsprojecten niet of
moeilijk van de grond komen
door problemen met de financiering. Het gaat vooral om
maatregelen die rendabel zijn
maar een langere terugverdientijd hebben (vaak vijf jaar of
langer). Veel sportverenigingen
popelen om aan de slag te gaan

met duurzaamheid. Hun enthousiasme wordt echter te vaak
getemperd door een gebrek aan
financiële armslag. Provincies
kunnen sportverenigingen hierbij
helpen. Bijvoorbeeld door, aanvullend op de rijksregeling voor
de verduurzaming van sportaccommodaties, zelf een ondersteuningsregeling op te stellen.
Provincies kunnen ook innovaties
stimuleren op het gebied van
duurzaamheid bij sportclubs, zoals recycling, energieopwekking
en een goede waterhuishouding
bij kunstgrasvelden. Ook kan de
provincie bijdragen aan een accommodatiefonds voor borgstellingen, subsidies en innovaties.

Suggesties voor uw verkiezingsprogramma:
• Ondersteun sportverenigingen bij het verduurzamen van
hun sportaccommodaties met
kennis en advies.
• Stimuleer innovaties rond
energiebesparing op sportaccommodaties.
• Zet een accommodatiefonds
op waaruit borgstellingen,
subsidies en innovaties worden gefinancierd.
• Zorg voor een positieve prikkel voor de sportclub door de
lagere aan hen ten gunste te
laten komen.
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3. Sport voor iedereen bereikbaar
Afgesproken is sportaanbieders zo toe te rusten dat iedereen zich
welkom voelt. Daarbij is afscheid genomen van de inmiddels verouderde doelgroepenbenadering: over handicaps, sociale achtergrond
en statushouders wordt met geen woord meer gerept. Steeds zijn
dezelfde randvoorwaarden onvoldoende op orde: communicatie,
vervoer, financiën om mee te doen en de matching van vraag en aanbod. De gestructureerde aanpak die is ontwikkeld in het programma
Grenzeloos actief kan als voorbeeld dienen voor hoe het beter kan.

De afgelopen drie jaar is vanuit
de landelijke overheid geïnvesteerd in het programma Grenzeloos actief. Dit programma
beoogt sporten en bewegen voor
iedereen met een beperking
mogelijk te maken. Veel leden
van deze groep lukt het nog altijd
niet om dicht bij huis passend
sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt
niet altijd vindbaar, toegankelijk,
ontbreken sporthulpmiddelen of
financiën om te kunnen participeren of is er geen vervoer.

Grenzeloos actief is opgezet om
een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij
iedereen in Nederland met een
beperking de mogelijkheid heeft
om te sporten en bewegen. Voor
een succesvolle uitvoering van
Grenzeloos actief bundelt het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de
krachten met NOC*NSF, MEE
Nederland, Vereniging Sport en
Gemeenten, Sportkracht12 en
Kenniscentrum Sport. De provincies kunnen hierbij een belangrijke verbindende rol vervullen.
Doel van Grenzeloos actief is dat
er in 2019 een landelijk dekkende structuur is van ruim veertig
regionale samenwerkingsverbanden. Een regionale netwerkstructuur kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het matchen van de behoefte aan bewe-

gen en sport van mensen met
een beperking en het voor hen
vindbaar maken van het beschikbare sport- en beweegaanbod.
Het samenwerkingsverband
komt tot stand door met maatwerk binnen de regio bestaande
structuren op lokaal niveau te
verbinden en te versterken. Hierbij kan aan verschillende netwerken worden gedacht: de zorg,
revalidatie, onderwijs, welzijn,
sport en sociale netwerken van
de diverse decentralisaties. Provincies kunnen een belangrijke
rol spelen bij de continuïteit van
deze regionale samenwerkingsverbanden door het opnemen
van beleidsdoelstellingen voor
gehandicaptensport en deze
vervolgens af te stemmen met
de regionale samenwerkings
verbanden.

Suggesties voor uw verkiezingsprogramma
• Kies voor een verbindende
rol van de provincies op het
gebied van de randvoorwaarden als vervoer, financiën,
sporthulpmiddelen en toegankelijkheid, het afstemmen
over evenementen, het vindbaar maken van het aanbod
en het matchen van vraag en
aanbod.

Conclusie uit onderzoek Mulier Instituut ‘Gehandicaptensport in Gemeenten en Provincies (februari 2016)
Kijkend naar gehandicaptensportbeleid in provincies blijkt dat zeven provincies beleidsdoelstellingen voor gehandicaptensport hebben vastgelegd en dat bij een groot deel van de provincies
budget voor gehandicaptensport beschikbaar
is. De provincies Flevoland, Noord-Holland,
Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland
hebben geen beleidsdoelstellingen gehandicaptensport vastgelegd en de provincies Utrecht en
Zuid-Holland hebben daarnaast geen budget voor
gehandicaptensport.
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4. Benut de katalyserende rol van sportevenementen
Foto: Merlijn Spenkelink
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4. Benut de katalyserende rol van sportevenementen
Nederland heeft de afgelopen jaren mooie sportevenementen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Giro d’Italia 2016 in Gelderland,
het EK Vrouwenvoetbal in 2017 in meerdere delen van Nederland
en het WK Baanwielrennen 2018 in Apeldoorn. Dit zijn grote sportevenementen die niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk en
economisch een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Op
dit moment wordt er gewerkt aan evenementen zoals het WK Handboogschieten in 2019 en zijn er ambities voor het organiseren van het
WK Wielrennen in 2020.

Met het verwerven en ondersteunen van grote éénmalige of jaarlijks terugkerende evenementen
zorgt een provincie naast een
geweldig sportevenement ook
voor een sterkere regionale economie. Grote evenementen zetten de regio op de kaart, zorgen
voor meer bestedingen en kunnen langdurige effecten hebben
op de toeristische bestemmingen die aansluiten bij het profiel
van de regio.

Provincies kunnen hier een
krachtige rol vervullen. Dan gaat
het niet alleen om een financiële rol, maar als aanjager door
stimuleren van bedrijfsleven,
gemeenten, maatschappelijke
organisaties en de sport zelf.
Wetenschappelijk onderzoek laat
zien dat sportevenementen een
positieve impact kunnen hebben
op de gezondheid van mensen,
het imago van de sport of stad
en regio, de mate van sociale
betrokkenheid, de hoogte van de

sportdeelname en op de lokale
en regionale economie. Grote
sportevenementen kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan
de vrijetijdseconomie en branding van de provincie.
Naast de positieve economische
impact van het sportevenement
zelf, zijn er ook kansen om
maatschappelijke vraagstukken
te koppelen aan het sportevenement. Denk bijvoorbeeld aan het
stimuleren van gezondheid en
meer bewegen via activatieprogramma’s rondom evenementen. De provincie kan hierin een
regierol of ondersteunende rol
nemen door de organisatie van
sportevenementen te stimuleren
en dit op te nemen in haar beleidsplannen.
Sportevenementen genereren
idealiter positieve maatschappelijke effecten. De kans daarop

is het grootst als de partners
– gemeenten, scholen, sportclubs, regionale ondernemers,
etc. – een actieve rol spelen in
de organisatie. De provincie kan
hierbij optreden als verbindende
schakel.

Suggesties voor uw verkiezingsprogramma:
• Zorg voor financiële ondersteuning voor sportevenementen.
• Vergroot de verbindende
kracht van sportevenementen door sportclubs, scholen
en regionale ondernemers
te stimuleren om zich aan te
sluiten bij sportevenementen.
• Verbind via de inzet van het
netwerk van partners.

 Infographic
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5. Stem regionaal (top)sportaccommodaties
en inrichting publieke ruimte af.
Infographic


Sport en bewegen beperkt zich niet tot de sportaccommodatie of
het fitnesscentrum. Anno 2019 luidt de opdracht voor de provincies:
werk samen met de sport, inwoners, scholen, de bouwsector en vele
andere betrokkenen en instanties om kansen te pakken voor een
publieke ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen voor iedereen.
Daarbij gaat het om parken, buurten, de openbare weg, schoolgebouwen, schoolpleinen, zorginstellingen, bedrijfsterreinen, culturele
ontmoetingsplaatsen en nog veel meer.

Ook het omgekeerde geldt: er
is nog veel werk te verzetten
om sportaccommodaties beter
geschikt te maken voor gymlessen en culturele activiteiten.
Zogeheten ‘open clubs’ en ‘open
sportparken’ vervullen hierbij een
sleutelrol. Ondernemende sportverenigingen die zich meer als
open club willen ontwikkelen verdienen daarom een steuntje in de
rug. Toch lopen zij nog vaak aan
tegen verouderde wet- en regelgeving. Zij zijn erg geholpen met

eenvoudiger regels of een meer
flexibele toepassing daarvan.
Ook is behoefte aan multisportaccommodaties voor talenten –
landelijk de Centra voor Topsport
en Onderwijs en in de regio de
Regionale Trainings Centra. Met
name op het gebied van topsport
en talentontwikkeling valt nog
veel te winnen met regionale afstemming, een betere aansluiting
op de behoeften van sportbonden
en betere samenwerking met het
onderwijs.
Investeringen in sterke sportaanbieders, onderhoud en exploitatie
van sportaccommodaties zijn
in de praktijk hoofdzakelijk een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Provincies investeren
vervolgens in de ‘zachte’ en/of
‘harde’ sportinfrastructuur. Die

steun is belangrijk, zeker als het
om (top)sportaccommodaties gaat
met een regionale functie.
Nederlanders stellen steeds hogere eisen aan de plek waar ze
hun sport beoefenen. Mensen willen met plezier naar hun sportaccommodatie gaan. Goede sportaccommodaties zijn daardoor van
groot belang om mensen aan het
sporten en bewegen te krijgen en
te houden. Met de economische
crisis achter de rug, vragen wij
provincies om gehoor te geven
aan de oproepen vanuit de gemeenten, het onderwijs, de cultuur, de zorg en de sportclubs om
te investeren in bovengemeentelijke sportaccommodaties – d.w.z.
accommodaties die voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn en
toegankelijk voor iedereen.
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Suggesties voor uw verkiezingsprogramma
• Kies op het terrein van de
ruimtelijke ordening voor
beleid dat de publieke ruimte
directer inricht en uitnodigt
op sport en bewegen. Maak
daarbij gebruik van de kansen
die de investeringsagenda,
Bouwagenda en Omgevingswet bieden.
• Investeer in Open Clubs en
nieuwe sportieve fysieke
omgevingen (‘open sportparken’).
• Vereenvoudig wet- en regelgeving ter bevordering van het
ondernemerschap bij sportverenigingen.
• Investeer in eenmalige (accommodatie)aanpassingen
voor multi-sectoraal ge-

bruik, aanschaf materialen,
frictiekosten en structurele
bijscholings-, personeels- en
vervoerskosten.
• Organiseer regionale, intergemeentelijke kennisdeling
en afstemming ten behoeve
van de spreiding, benutting en
kwaliteit van sportaccommodaties, alsmede de verbinding
met de publieke ruimte.
• Benut bij het realiseren van
sportaccommodaties de ruim
aanwezige kennis bij sportbonden.
•
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6. Ontwikkel sporttalent
Sanne Wevers begon op haar vierde bij Quick, de plaatselijke gymnastiekvereniging in Oldenzaal. Kelly van Zon, startte haar Paralympische carrière op 9 jarige leeftijd bij TTV BSM in Dongen.. Vanaf de
sportvereniging werd de ontwikkeling van hun talent eerst regionaal
en vervolgens op landelijk niveau ondersteund. Zo werden ze uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Succesvolle talentontwikkeling rust op vijf pijlers:
1. Begeleiding van sporters door
een bevoegde professional,
zoals buurtsportcoaches en
trainers.
2. Beschikbaarheid van trainingsfaciliteiten waar sporttalenten op de door hen
gewenste momenten gebruik
van kunnen maken.
3. Aanwezigheid van multisportaccommodaties. Sporters
en coaches komen daardoor
makkelijk met elkaar in contact, waardoor ze sneller van
elkaar kunnen leren en voorzieningen doelmatig aange-

boden kunnen worden.
4. Keuze voor duale carrière,
met niet alleen aandacht voor
sport, maar ook voor onderwijs. Dat kan onder meer
door sport en onderwijs fysiek
dichter bij elkaar te brengen
in Regionale Trainings Centra
(RTC).
5. Lerende omgevingen voor
talentvolle topsporters in
Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) en Regionale
Topsport Organisaties (RTO).
Zij verbinden gemeenten,
sportbonden, onderwijs en
andere partijen.

Suggesties voor uw verkiezingsprogramma
• Stem uw ambities voor topsportactiviteiten, -accommodaties en evenementen af met
rijk, gemeenten en andere
provincies.
• Investeer in buurtsportcoa-

ches en trainer/coaches die
binnen talentontwikkelingsprogramma’s onder regie
van sportbonden aan de slag
kunnen.
• Investeer in multisportaccommodaties in de buurt van
topsporttalentscholen of topsportvriendelijke onderwijsinstellingen.
• Ontwikkel een RTC, samen
met sportbonden. Faciliteer
het Regionale Trainings Centra samen met de Regionale
Topsport Organisaties.
• Faciliteer en investeer in uw
Centrum voor Topsport en
Onderwijs of Nationaal Trainings Centrum als deze zich
in uw provincie bevindt.

 Infographic
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Nederland:
Topsportinfrastructuur
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Nederland: Topsportinfrastructuur
Meer informatie: https://www.nocnsf.nl/topsportinfrastructuur
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Nederlands
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NOC*NSF doet zijn uiterste best om alle
rechthebbenden van het fotomateriaal te
achterhalen. Mocht u onverhoopt menen de rechten
te bezitten, neem dan alstublieft contact met ons op
via SportcampagneteamNL@ nocnsf.nl.
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