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Ruimtelijk Domein
Welke keuzes maakt u in de ruimtelijke inrichting van uw
gemeente? Als gemeente heeft u een belangrijke rol in de
inrichting van de openbare ruimte en staat u de komende
jaren voor keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening,
woningbouw, verduurzaming, mobiliteit en verkeer.

De Sportcampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en
Waterschapsverkiezingen 2023, is een initiatief van:

Als sport hopen we dat u in de ruimtelijk inrichting ook de
kracht van sport en bewegen meeneemt. Immers zorgt een
omgeving die uitnodigt om te bewegen niet alleen voor een
aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert het ook de
gezondheid van de inwoners.

Ruimtelijk
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Sport en Gemeenten
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en met medewerking van:
Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.
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We denken dat de sport met twee thema’s van toegevoegde
waarde kan zijn in de uitdagingen binnen het ruimtelijk domein:
de verduurzaming van sportaccommodaties en het creëren
van een beweegvriendelijke leefomgeving. In de volgende twee
hoofdstukken leest u waarom u hierop in moet zetten, wat u als
gemeente kan doen en geven we concrete ideeën voor beleid
op gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit en
verkeer.

Economisch
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Sociaal
Domein
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Een sterke provincie door de kracht van sport en sportief bewegen
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Voorwoord
De provincie staat voor belangrijke
opgaven in de komende jaren. Allereerst
natuurlijk het stikstofdossier, maar
ook een forse woningbouwopgave, de
energietransitie en het gezond houden
van de regionale economie. U verwacht
het misschien niet, maar de de sport- en
beweegsector kan een belangrijke partner zijn bij de uitvoering van provinciaal
beleid. In deze brochure laten we dat
zien per beleidsdomein.
De sport- en beweegsector gaat voor
een gezond en energiek Nederland.
Dit kunnen wij niet alleen. Overheden
en dus ook de provincies zijn cruciale
partners om de doelen van de sport te
halen. Daarbij dragen sport en sportief
bewegen ook direct bij aan de doelen
van de provincie. De inzet van provin4

cies is cruciaal bij de aanpak van bovenlokale thema’s zoals de inrichting van
de fysieke leefomgeving, de ecologische
hoofdstructuur, bovenlokale voorzieningen en samenwerkingsverbanden,
duurzaamheid en de stikstof-opgave.
Allemaal thema’s waar het integreren
van sport en sportief bewegen waarde
kan toevoegen.
Een belangrijke prioriteit is de inrichting
van de (bovenlokale) omgeving. Een omgeving die wat ons betreft uitdaagt tot
sportief bewegen en sporten. Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk
het voor mensen is om op bereikbare
afstand ruimte te hebben voor ontspanning en beweging. Dat geldt des te
meer voor mensen die bij hun huis geen
buitenruimte en een (relatief) kleine

woonoppervlakte hebben.
Ook in uw provincie zijn ambitieuze
woningbouwplannen in bestaande en
nieuwe woongebieden. Hoe zorgen
we er samen voor dat deze gebieden
leefbaar worden? Door verdichting
dreigt de unieke sportinfrastructuur in
Nederland in de knel te komen. Juist
fysieke infrastructuur die uitdaagt tot
sport en sportief bewegen, is belangrijk
voor de kwaliteit. In de directe omgeving
kunnen groene zones de mogelijkheid
bieden om te wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, zwemmen of
dichtbij te kunnen recreëren. Laat ontwikkelaars daarom al aan de tekentafel
beweegvriendelijke openbare ruimtes
en bovenlokale sportaccommodaties
intekenen. Stel naast de omgevingsvisie
een provinciale sportruimtenorm in en

stimuleer gemeenten om leefomgevingen van inwoners zo in te richten dat
gezond gedrag laagdrempelig, logisch
en eenvoudig is. Zo kunnen we samen
concreet de kracht van sport te benutten om bij te dragen aan een gezonder,
gelukkiger en sterker Nederland.
Marc van den Tweel
Algemeen directeur NOC*NSF
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Ruimtelijk Domein
Welke keuzes maakt u binnen de omgevingsvisie en specifiek
de ruimtelijke inrichting van uw provincie? Als provincie heeft
u een belangrijke rol en staat u de komende jaren voor keuzes
op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, verduurzaming, mobiliteit, water en verkeer.
Als sport- en beweegsector hopen we dat u ontwikkelaars
stimuleert al aan de tekentafel beweegvriendelijke buitenruimtes en (top)sportaccommodaties in te tekenen. Zodat
voor iedereen, vanaf de voordeur gezond gedrag laagdrempelig, logisch en eenvoudig is en leefomgevingen van inwoners
bovenregionaal met elkaar verbonden worden.
Maar ook het versneld verduurzamen van maatschappelijk
vastgoed verlaagt de energielasten en brengt klimaatdoelen
dichterbij. Ook het inzetten van ontstane ruimte door de stikstofproblematiek en innovatie in wateropvang en beregening
draagt er aan bij dat er meer ruimte ontstaat voor sport en
sportief bewegen.
We denken dat de sport- en beweegsector met twee thema’s
van toegevoegde waarde kan zijn in de uitdagingen binnen
het ruimtelijk domein: beweegvriendelijke buitenruimte en
duurzame en open (top)sportaccommodaties. In de volgende
twee hoofdstukken leest u waarom het zinvol is om hierop in
te zetten, wat u als provincie kan doen en geven we concrete ideeën voor beleid op het gebied van ruimtelijke ordening,
woningbouw, mobiliteit, water en verkeer.
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Wat kan de provincie doen?

Beweegvriendelijke
buitenruimte
Zet in op een uitnodigende, veilige en duurzame openbare buitenruimte
Het aantal mensen dat sport en sportief
beweegt in de openbare buitenruimte
groeit. Deze populariteit is sinds de
coronacrisis alleen maar toegenomen.
Steeds meer mensen zoeken de natuur
op om te wandelen, hardlopen, fietsen,
zwemmen, vissen, bootcamps te volgen
of te paardrijden in de buitenruimte.
Individueel, met vrienden of in georganiseerd verband.
Toch is de omgeving in de praktijk lang
niet overal beweegvriendelijk. Door
8

de toenemende drukte in de openbare
ruimte is het belangrijk dat we samen
zorgen voor een uitnodigend, toegankelijk en veilig buitengebied. Sporten en
sportief bewegen in het buitengebied is
namelijk voor iedereen.
Het is belangrijk dat alle inwoners van
Nederland een leven lang kunnen sporten en sportief kunnen bewegen met de
juiste voorzieningen. Genieten van de
natuur, van de rust, gezellig in, op of
aan het water, in de stad, in de polder,
aan een rivier of aan de kust.

Provincies spelen een belangrijke rol bij
de beschikbaarheid, toegankelijkheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid van
de openbare ruimte. De inrichting van
een beweegvriendelijke buitenruimte is
cruciaal om te spelen, sportief te bewegen, te sporten en dit te stimuleren.
Bijvoorbeeld via openstellingssubsidies
of via het waterbeleid. Met soms kleine
voorzieningen zoals kano in- en uitstapplaatsen, visstijgers, trailerhellingen
of parkeerplaatsen kunt u een enorme
impuls geven aan sportieve recreatie.
Ook kan een goede toegankelijkheid
en inrichting van onderhoudspaden en
vaarwegen fors bijdragen aan betere
opties voor recreanten. Wandelaars,
fietsers en sportvissers maken dankbaar
gebruik van de struinpaden door de
uiterwaarden of onverharde en verharde
wegen langs het water.

Concrete ideeën
• 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. Breder dan alleen
wandelen en gewoon fietsen en betrek
de natuurbeheerders daarbij.
• Zorg voor voldoende veilige, toegankelijke en gekoppelde wandel-, wielren-,
mountainbike-, fiets-, mountainbike-,
gravel- en ruiterroutes.
• Vergroot het aantal aanleg en ligplaat-

sen voor de watersport, inclusief voorzieningen, en ontwikkel het netwerk
van vaarroutes zonder hindernissen (te
lage bruggen e.d.).
• Betrek sportclubs, sportbedrijven,
scholen, lokale stichtingen en recreantenorganisaties actief bij planvorming
en uitvoering. Hier liggen dikwijls
mogelijkheden voor medefinanciering,
beheer en promotie/voorlichting.
• Bevorder samen met stads- en gebiedsontwikkelaars dat de gebruikswaarde van water voor zoveel mogelijk
Nederlanders ten volle wordt aangewend.
• Zoek samen met de waterrecreatiesector naar oplossingen voor het waterplantenprobleem, met behoud van de
waterkwaliteit.
• Zorg voor kwalitatieve sport- en beweegruimte. Liefst in combinatie met
structurele programmering.
• Maak bij de ruimtelijke ordening
gebruik van de kansen die de investeringsagenda, bouwagenda en omgevingswet bieden.

Feiten en cijfers
70% Nederlanders sport of
beweegt maandelijks in de
openbare ruimte.
52% van de Nederlanders
vindt het (heel) belangrijk
om in een buurt te wonen
die aantrekkelijk is om te
sporten en te bewegen.
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heid, sociale cohesie en sportplezier.
Bovendien verdienen duurzaamheidsinvesteringen zich sneller terug als een
(top)sportaccommodatie een bredere
maatschappelijke functie heeft.

Wat kan de provincie doen?

Duurzame en open (top)
sportaccommodaties
Zet in op duurzame en multifunctionele topsportaccommodaties

De inspirerende waarde van een (top)
sportaccommodatie is groot. Enerzijds
vormen duurzame sportaccommodaties
een mooie bijdrage aan de transitie naar
een CO2-arme energievoorziening en
anderzijds groeit het rendement als een
accommodatie zijn deuren opent voor
maatschappelijke functies.
Toch zijn nog veel (top)sportaccommodaties op dit moment vaak gedateerd,
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niet energievriendelijk en worden enkel
als traditionele sportaccommodatie
ingezet. Er is nog veel werk te verzetten om sportaccommodaties duurzamer en beter geschikt te maken voor
bijvoorbeeld gymlessen of culturele
activiteiten. Een open sportaccommodatie nodigt uit tot spelen, sporten en
sportief bewegen naast het trainings- en
wedstrijdaanbod van de sportaccommodatie. Dit draagt bij aan de gezond-

Als het gaat om duurzaamheidsambities
kunnen provincies sportclubs helpen bij
hun ambities en hen stimuleren om van
hun accommodatie een open sportclub
of -park te maken. Bijvoorbeeld door,
aanvullend op de rijksregeling voor de
verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed, zelf een ondersteuningsregeling op te stellen voor (bovenregionale)
(top)sportaccommodaties. Provincies
kunnen ook innovaties stimuleren op het
gebied van duurzaamheid bij sportclubs, zoals recycling, energieopwekking en een goede waterhuishouding bij
kunstgrasvelden en Courts/Playgrounds.
Ook kan de provincie bijdragen aan een
accommodatiefonds voor borgstellingen, subsidies en innovaties.
In het geval van open sportaccommodaties en -parken is het belangrijk dat
de provincie een multifunctionele inzet
stimuleert. Daarnaast verdienen sportaccommodaties die zich als open club
willen ontwikkelen een steuntje in de
rug. Zij lopen vaak aan tegen verouderde wet- en regelgeving en zijn erg
geholpen met eenvoudiger regels of een
meer flexibele toepassing daarvan.

Concrete ideeën
• Ondersteun sportclubs 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.
• Investeer in Open Clubs en nieuwe
sportieve fysieke omgevingen (‘open
sportparken’) die ook toegankelijk zijn
voor bijvoorbeeld wandelaars.
• Vereenvoudig wet- en regelgeving ter
bevordering van het ondernemerschap
bij sportverenigingen.
• Investeer in eenmalige (accommodatie)aanpassingen voor multisectoraal
gebruik, aanschaf materialen, frictiekosten en structurele bijscholings-,
personeels- en vervoerskosten.
• Benut bij het realiseren van openbare
sportaccommodaties de kennis van
sportbonden en maatschappelijke
organisaties.
• Benut bij het verduurzamen van sportaccommodaties de kansen voor fysieke vergroening, waarbij ruimte ontstaat voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

CO2

Feiten en cijfers

Investeringen van € 3,5 miljard zijn nodig om de gehele
sportsector in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Dit levert
een jaarlijkse besparing van
€360 miljoen op.
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Economisch Domein
Hoe stimuleert u de economische ontwikkeling van uw provincie? Als provincie heeft u een belangrijke rol als het gaat om
de regionale economie en de aantrekkelijkheid van uw provincie. U staat wellicht voor de vraag hoe uw provincie zich wil
profileren, hoe u een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat
creëert en hoe u de regionale economie kan bevorderen.
Als sport- en beweegsector hopen we dat u de kracht van
sport en sportief bewegen gebruikt voor de economische
ontwikkeling van uw provincie. Sportevenementen en (top)
sport zorgen namelijk niet alleen voor meer bezoekers aan uw
gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal, energiek en sterk
profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen.
We denken dat de sport- en beweegsector met twee thema’s
van toegevoegde waarde kan zijn voor de economische ontwikkeling van uw gemeente en regio: sportevenementen als
inspiratiebron en Nederland als topsportlocatie. In de volgende twee hoofdstukken leest u waarom het zinvol is om hierop
in te zetten, wat u als provincie kan doen en geven we concrete ideeën voor beleid op gebied van sport en economische
ontwikkeling.
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Feiten en cijfers

menten. Dan gaat het niet alleen om een
financiële rol, maar als aanjager door
stimuleren van bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de
sport zelf. 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.

600 jaarlijkse sportevenementen met meer dan
5000 bezoekers.
90% van de bezoekers
geeft aan trots te zijn op de
Nederlandse sporters bij
de topsportevenementen.
77 miljoen bezoekers die
samen 1 miljard euro per
jaar uitgeven aan sportevenementen.

Concrete ideeën

Sportevenementen
als inspiratiebron
Laat sportevenementen inwoners, toeschouwers en deelnemers inspireren
Sportevenementen hebben een positieve
impact 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. Zo blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek. Zowel
grote als kleinschalige 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.
14

Toch staat de organisatie van sportevenementen onder druk. Regelgeving
wordt steeds complexer waardoor organisatoren het te complex vinden om nog
een evenement te organiseren en evenementen financieel niet meer rendabel
zijn. Daarnaast ervaren organisatoren
het contact met de gemeente of provincie in sommige gevallen als erg complex.

Wat kan de provincie doen?
Provincies kunnen een krachtige rol
vervullen in de organisatie van evene-

• Zorg voor financiële ondersteuning
voor sportevenementen.
• Vergroot de verbindende kracht van
sportevenementen door gemeenten
te stimuleren om sportclubs, scholen
en regionale ondernemers aan te laten
sluiten bij sportevenementen.
• Verbind via de inzet van het netwerk
van partners.
• Zorg ervoor dat de kosten voor de
organisatie laag blijven en de bureaucratische organisatie zo eenvoudig
mogelijk is.

2
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5,2 miljoen mensen bezoeken jaarlijks een klein of
groot sportevenement in
Nederland of neemt daaraan deel.
13% van alle consumentenuitaven aan sport worden
gedaan aan of bij sportevenementen.

Maatschappelijke waarde van topsportevenementen
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. Meer
informatie hierover is te raadplegen op: cit.sport.nl.
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Deze trainingscentra zijn het liefst multisportaccommodaties waardoor sporters
en coaches uit verschillende disciplines
makkelijk met elkaar in contact komen,
zo sneller van elkaar leren en voorzieningen doelmatig aangeboden worden.

Wat kan de provincie doen?

Nederland als
topsportlocatie
Zet in op goede topsportinfrastructuur
De topsporters van nu waren de talenten van vroeger. Het opleiden van
talentvolle sporters in een verantwoorde
en inspirerende omgeving is cruciaal
voor hun succes op latere leeftijd. Het
is dus belangrijk dat deze talenten de
ruimte en faciliteiten krijgen om zichzelf
te ontwikkelen zodat zij jonge generaties
kunnen inspireren om ook het beste uit
zichzelf te halen.
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Willen we als Nederland structureel tot
de tien beste topsportlanden ter wereld
horen, dan moeten we investeren in goede faciliteiten. Goede faciliteiten op de
lokale sportclub, maar bovenal ook op
de vijf TeamNL-centra (voor topsport en
onderwijs) en de regionale trainingscentra (RTC). Het gaat om beschikbaarheid
van optimale trainings- en scholingsfaciliteiten waar sporttalenten op de
door hen gewenste momenten gebruik
van kunnen maken.

Om te zorgen dat we in Nederland
beschikken over goede topsportfaciliteiten is het belangrijk dat provincies en
gemeenten samenwerken. Investeren in
sterke sportclubs, 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.

• Ontwikkel een regionaal topsportcentrum (RTC), samen met sportbonden.
Faciliteer het regionaal trainingscentra samen met de regionale topsport
organisaties. Houd daarbij ook rekening met paralympische topsport. Dit
vraagt soms om andere maatregelen.
• Breng sport en onderwijs fysiek dichter
bij elkaar in de regionale trainingscentra.
• Faciliteer en investeer in uw TeamNL centrum of Nationaal Trainings
Centrum als deze zich in uw provincie
bevindt.

Concrete ideeën
• Stem ambities voor topsportactiviteiten, -accommodaties en evenementen
af met het Rijk, gemeenten en andere
provincies.
• Investeer in buurtsportcoaches 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.

Feiten en cijfers
Er zijn in Nederland vijf
TeamNL centra waar topsporters op een plek wonen, studeren en fulltime
trainen.
NL

Acht van de twaalf provincies hadden in het collegeakkoord 2019-2023
aandacht voor topsport.
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Sociaal Domein
Hoe zorgt u ervoor dat alle inwoners in uw provincie de ondersteuning krijgen die nodig is? Hoe ondersteunt u gemeenten
daarbij? Welke bovenlokale samenwerkingsverbanden zijn
er nodig? De coronapandemie heeft de afgelopen twee jaar
benadrukt hoe belangrijk het is dat we een gezonde en vitale
samenleving hebben. En wat doet u aan de beweegcrisis waar
we inmiddels met elkaar in terecht zijn gekomen? Wist u dat
met name kwetsbare groepen en jongeren minder zijn gaan
sporten en bewegen?
De kracht van sport en sportief bewegen is groot. En daar zijn
we trots op. Toch zien we gebeuren dat door alle uitdagingen
die er in wereld zijn, de maatschappelijke waarde van sport en
sportief bewegen naar de achtergrond schuift. Terwijl sport
en sportief bewegen de saamhorigheid in de maatschappij
vergroot, een gezonde leefstijl bevordert, inspireert om je te
blijven ontwikkelen en een sociaal vangnet biedt.
We denken dat de sport- en beweegsector met twee thema’s
van toegevoegde waarde kan zijn voor uw provincie: sport
en sportief bewegen voor iedereen en een sportieve gezonde
generatie. In de volgende twee hoofdstukken leest u waarom
het zinvol is om hierop in te zetten, wat u als bovenlokale verbinder kan doen en geven we enkele concrete ideeën voor beleid dat de gezondheid en vitaliteit in uw provincie versterkt.
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zaken op orde die van belang zijn voor
een sociaal veilige sportomgeving. We
zijn dus nog niet in staat om gastvrij te
zijn en sportplezier te bieden voor écht
iedereen.

Wat kan de provincie doen?

Sport en sportief
bewegen voor iedereen

Kies voor een verbindende rol van de
provincie op het gebied van de randvoorwaarden als vervoer, financiën,
sporthulpmiddelen en toegankelijkheid,
het afstemmen van evenementen, het
vindbaar maken van het aanbod en het
matchen van vraag en aanbod. Daarnaast kan goede samenwerking met
zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties nog betere verbindingen leggen tussen alle inwoners en
het sportaanbod. Tot slot ook de openbare ruimte inclusiever maken door bij
de ontwikkeling van buitenruimte deze
toegankelijk te maken voor iedereen.

Zet in op een inclusieve en sociaal veilige sportomgeving

Concrete ideeën

Voor iedereen moet er een plek zijn om
te kunnen sporten en sportief te bewegen. Met de kracht van sport en sportief
bewegen kunnen we mensen dichter bij
elkaar brengen, mensen verbinden en
andere uitdagingen in de samenleving te
lijf gaan. De maatschappelijke waarde
van sport is groot en daarom streven
we ernaar dat in 2032 iedereen, in alle
levensfasen en op alle ambitieniveaus,
dagelijks sportplezier beleeft. Dat 12
miljoen mensen minimaal drie keer per

• Kies voor experimenten waarbij provinciale gelden beschikbaar worden
gesteld om sporten te stimuleren bij
doelgroepen die achterblijven in sportbeoefening.
• 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.
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week sporten of sportief bewegen. In
2022 zijn dat er 10 miljoen.
Ondanks de grote maatschappelijke
waarde van sport voelen ruim 700.000
Nederlanders zich niet welkom in de
sport en lukt het ons vaak nog onvoldoende om niet-sporters te binden
aan sportclubs. Veel mensen die niet
vanzelfsprekend sporten, weten door
uiteenlopende redenen niet de weg te
vinden naar de sportclub. Ook hebben
lang niet alle sportclubs fundamentele

• Om meer mensen te laten genieten
van sportplezier zijn er veel professionals (zoals verenigingsondersteuners,
sportmakelaars, buurtsportcoaches,
jongerenwerkers, verenigingsmanagers, beleidsmedewerkers en sportmanagers). Mensen maken het verschil,
durf samen met gemeenten te investeren in serieuze banen.

Feiten en cijfers
78% van de mensen met
een beperking zijn minstens een keer actief
geweest in de openbare
ruimte.
95% van de mensen zonder
beperking zijn minstens
een keer actief geweest in
de openbare ruimte.
42% van de Nederlanders
die niet sporten zouden dit
wel graag willen.
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Wat kan de provincie doen?

Feiten en cijfers

Een belangrijke factor voor sportdeelname is de context waarin je opgroeit.
Inkomen en opleidingsniveau zijn
belangrijke voorspellers of je wel of niet
gaat sporten. Zorg daarom samen met
gemeenten, sportbedrijven, sportbonden, foundations voor nieuw passend
aanbod waar het nodig is. Bij voorkeur
ook bovenregionaal. Niet eerst denken,
maar innoveren, implementeren, evalueren en weer verbeteren. Samen met de
relevante professionals uit de provincie
(met expertise van de landelijke sportpartners en allianties).

Ruim 39% van de kinderen
haalt de beweegrichtlijn
niet.

Concrete ideeën

Een sportieve en
gezonde generatie
Zet in op goede beweegvaardigheid van de jeugd
Sport en sportief bewegen is een belangrijke basis voor een sportieve en
gezonde generatie. Al op jonge leeftijd
wordt de basis gelegd voor een leven
lang sport- en beweegplezier. Het
heeft een positief effect op de sport- en
beweegparticipatie als iemand op jonge
leeftijd kennismaakt met sport en sportief bewegen. Het beweeggedrag van
kinderen op jonge leeftijd voorspelt in
hoge mate de toekomstige levensstijl op
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latere leeftijd. En daarmee een gezonde
en weerbare samenleving. Toch gaat het
niet goed met fysieke ontwikkeling van
de Nederlandse jeugd. Onze jeugd sport
en beweegt namelijk te weinig voor een
gezonde leefstijl. Willen we de positieve
effecten van sport en sportief bewegen
blijven benutten, dan moet dit echt beter. Waarbij vaststaat: zonder plezier in
sport en bewegen gaan we de jeugd niet
in beweging krijgen en houden.

• Faciliteer de regionale samenwerking
tussen kinderdagverblijven, scholen
en de sportsector voor een afgestemd
sportaanbod voor kinderen van alle
leeftijden, bijvoorbeeld het gezamenlijk inzetten van accommodaties,
sportscholen en trainers.
• Ondersteun bovenregionale sportaanbieders met nieuw sportaanbod voor
de jeugd, zowel bij sportverenigingen,
ondernemende sportaanbieders als bij
landelijke of lokale maatschappelijke
initiatieven.
• Ondersteun de gemeenten bij een passend vraag en aanbod in de regio.
• Richt de openbare ruimte zo in dat
kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Of neem andere maatregelen om het
buitenspelen te stimuleren. Daar begint het sportief bewegen.

Kinderen spelen steeds
minder (tijd) buiten.
Slechts 10% van de kinderen gebruikt wekelijks
de openbare ruimte om te
sporten.
Uit verschillende kindmonitoren van GGD’en komt
naar voren dat in de fysieke
omgeving te veel verkeer
en te weinig speelplekken
de belangrijkste belemmerende factoren zijn om
buiten te spelen.
Kinderen en jongeren die
dichter bij parken, speeltuinen en overige open
ruimte wonen, bewegen
gemiddeld genomen meer
dan kinderen en jongeren
die er verder vandaan
wonen.
Kinderen en jongeren die
in een omgeving wonen die
‘wandelvriendelijker’ is,
bewegen meer dan kinderen die in minder wandelvriendelijke omgevingen
wonen.
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Bezoekadres

Telefoon

Papendallaan 60, Arnhem

+31 (0)26 483 44 00

Postadres

Email

Postbus 302, 6800 AH Arnhem

info@nocnsf.nl

