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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 

 In de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging” wordt het uitvoeringsprogramma geschetst voor het in 
de Collegeperiode 2007 t/m 2011 te voeren sport- en bewegingsbeleid. 
In de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011 wordt uitwerking gegeven aan het in de 
uitvoeringsnotitie voorgestelde subsidie-instrument. 
Na vaststelling van de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”en de Tijdelijke regeling 
sportstimulering 2008 t/m 2011 door uw Staten en publicatie in het provinciaal blad wordt de 
subsidieregeling opengesteld en kan de uitvoering van het programma ter hand worden genomen. 
 
Voorgeschiedenis 
In de Collegeperiode 2004 -2007 vormde de kadernotitie “Sport in beeld” 2004 -2007 het beleidskader 
voor het breedtesportbeleid. 
In 2007 is in het Coalitieakkoord en bijbehorende Collegeprogramma besloten tot een intensivering en 
verbreding van het provinciale sportbeleid.  
Op de provinciale begroting is voor breedtesport voor de periode 2008 t/m 2011 een (extra) budget 
van €.3.000.000, = opgenomen. Tezamen met een reeds eerder beschikbaar gesteld budget van 
€. 450.000,= voor Sport & Lifestyle is deze Collegeperiode  (2008 t/m 2011) een budget van 
€. 3.450.000,= beschikbaar.  

Essentie / samenvatting 
In de uitvoeringsnotitie “ Utrecht in beweging” wordt voorgesteld de provinciale rol vooral te zien 
als aanvullend op het landelijke en gemeentelijke sportbeleid. Daarbij richten wij ons op 
ontwikkelingen, waar rijk en gemeenten niet of nauwelijks aan toe komen en er  bovendien een nauwe 
relatie is met de provinciale beleidsterreinen ruimtelijke ordening en maatschappelijke infrastructuur. 
Daarnaast zullen wij ons sterk maken voor nieuwe verbindingen tussen organisaties en samenhang van 
beleidsterreinen en voor regionale samenwerking. Speerpunten van het nieuwe sport- en 
bewegingsbeleid zijn: 
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o versterken van de sportinfrastructuur; 
o versterken van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport 
o sport en ruimte; 
o sportstimulering voor specifieke doelgroepen; 
o aanstormend talent in relatie tot breedtesport. 

Voor uitvoering van het programma zal door middel van subsidieverstrekking o.a. een beroep worden 
gedaan op Sportservice Midden-Nederland (SMN).Voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma 
is de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011 in het leven geroepen. 
 
In de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011 wordt uitwerking gegeven aan het in de 
uitvoeringsnotitie voorgestelde subsidie-instrument. De Tijdelijke regeling bevat mogelijkheden voor 
het verwerven van subsidies op bovengenoemde speerpunten. 
 
Met de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”en de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 
2011 wordt uitvoering gegeven aan het voornemen in het Collegeprogramma om het sportbeleid te 
intensiveren en te verbreden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen 
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters 
sportief actief geworden. 
 
Financiële consequenties 
Besteding van het beschikbare budget van  €.3.450.000,= voor de periode 2008 t/m 2011. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Geen.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
De voorgestelde uitvoering van het programma zal grotendeels via subsidieverlening plaatsvinden. 
Enkele projecten (met name de onderzoeksprojecten) zullen worden aanbesteed. 
 
Voorgesteld wordt de bijgevoegde ontwerp-besluiten vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 juni 2008 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 
en Wonen, nummer 2008INT220620; 
 
Overwegende dat: 

- een provinciaal (breedte)sportstimuleringsbeleid aanvullend op het landelijke en 
gemeentelijke sportbeleid kan bijdragen aan het verbeteren van de sportinfrastructuur van de 
provincie; 

- de provincie zich daarbij kan richten op ontwikkelingen, waar rijk en gemeenten niet of 
nauwelijks aan toe komen; 

- (breedte)sportstimulering een nauwe relatie heeft met provinciale beleidsterreinen als 
ruimtelijke ordening en maatschappelijke infrastructuur en de provincie daar bij uitstek een rol 
kan spelen; 

- Sport naast doel ook goed als middel kan worden ingezet om specifieke doelgroepen te 
activeren en om sociale doelstellingen te bewerkstelligen en sociaal isolement te voorkomen; 

- de provincie met (breedte)sportstimuleringsbeleid nieuwe verbinden tussen organisaties en 
samenhang van beleidsterreinen kan initiëren en regionale samenwerking kan bewerkstelligen; 

 
Gelet op: 

- de voornemens m.b.t. (breedte)sportstimulering  in het Collegeprogramma 2007-2011 
“Besturen met hart voor de toekomst” en op  

- het in het Uitvoeringsprogramma van het College van Gedeputeerde Staten “Uitvoeren met 
hart voor de toekomst” beschikbaar gestelde budget voor (breedte)sportstimulering 

 
Besluiten:  
 
• Vast te stellen als uitvoeringsprogramma voor het te voeren sport-en bewegingsbeleid in de 

periode 2008 t/m 2011 de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”, zoals weergegeven in de 
bijlage bij dit besluit en derhalve in te stemmen met het daarin opgenomen volgende 
bestedingsoverzicht: 

 
speerpunt 2008 2009 2010 2011 totaal 
Versterken van 
sportinfrastructuur

240.000 180.000 180.000 160.000 760.000 

Versterken Buurt, 
onderwijs en sport 

200.000 250.000 250.000 190.000 890.000 

Sport en Ruimte   60.000 155.000 155.000 110.000 480.000 
Sportstimulering 
specifieke 
doelgroepen 

175.000 240.000 240.000 175.000 830.000 

Aanstormend 
talent 

 70.000 175.000 175.000   70.000 490.000 

Totaal 745.000 1.000.000 1.000.000 705.000 3.450.000 
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• Vast te stellen als bijbehorend subsidie-instrument de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 
t/m 2011, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 

 
• In te stemmen met een verlaging van het kasritme voor (breedte)sportstimulering (jaarschijf 2008) 

voor een bedrag van €. 405.000,-. 
 
• Het effect op het kasritme op de overige jaren te betrekken bij de behandeling van de begroting 

2009. 
 
• De begroting aan te passen zoals weergeven in de toelichting bij dit besluit. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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 Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor de voorgestelde besluitvorming is gelegen in de artikelen 105 en 143 van 
de Provinciewet. 
 
2. Beoogd effect 
Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen 
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters 
sportief actief geworden. 
 
3. Argumenten 
De provincie sluit aan bij het rijks- en gemeentelijk beleid en heeft bovendien duidelijk toegevoegde 
waarde door sport te relateren aan provinciale beleidsterreinen als ruimtelijke ordening en 
maatschappelijke infrastructuur. Tevens wordt aangesloten bij de voornemens in het Coalitieakkoord 
en het Collegeprogramma. 
 
4. Financiën 
In het Uitvoeringsprogramma van het College is €. 3.000.000,- opgenomen voor het 
uitvoeringsprogramma (breedte)sport 2008 t/m 2011. Daarnaast is  voor de periode 2008 t/m 2011 nog 
een budget van  €. 450.000,=  beschikbaar voor Sport en Lifestyle. In het Uitvoeringsprogramma 
“Uitvoeren met hart voor de toekomst”2007-2011 van Gedeputeerde Staten staat het volgende 
kasritme: 
 
jaar 2008 2009 2010 2011 totaal 
budget €. 1.150.000,- €. 1.150.000,- €. 1.150.0000,- - €. 3.450.000,- 

Er wordt een afwijkend kasritmevoorstel gedaan omdat wij willen voorkomen dat er in 2011 geen 
financiële middelen meer beschikbaar zijn.  
 
Voorgestelde budgetten: 
jaar 2008 2009 2010 2011 totaal 
budget €.    745.000 €. 1.000.000 €. 1.000.000 €.   705.000 €. 3.450.000,- 

Bij de toekenning van financiële middelen  op basis van de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 
t/m 2011 zal rekening worden gehouden met de regels van staatssteun. 
 
5. Realisatie 
Na vaststelling van de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”en de Tijdelijke regeling 
sportstimulering 2008 t/m 2011 door uw Staten en publicatie in het provinciaal blad wordt de 
subsidieregeling opengesteld en de uitvoering van het programma ter hand genomen. Tevens zullen 
aanbestedingstrajecten (voor met name de onderzoeksprojecten) worden gestart. 
 
6. Juridisch 
Geen bijzonderheden.

7. Europa 
In de aanbestedingstrajecten zullen de regels voor Europese aanbesteding in acht worden genomen. 
Bij het verstrekken van subsidies zullen de Europese regels omtrent staatssteun nageleefd worden. 
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8. Communicatie 
Bij de vaststelling van de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging” en de Tijdelijke regeling 
sportstimulering 2008 t/m 2011 in GS is een persbericht uitgegaan. 
Aan de offertetrajecten zal digitaal en schriftelijk ruime bekendheid worden gegeven.  
Aan de Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011 zal een communicatieplan worden 
toegevoegd.  
De Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011 wordt na vaststelling door provinciale staten in 
het provinciaal blad geplaatst. 

9. Bijlagen 
Uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”; 
Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011. 
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 Bijlage 
 
Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620  
houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op 
(breedte)sportstimulering (Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011) 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 22 april 2008 nr. 2008INT 220620; 
 
Gelet op de artikelen 105 en 143 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat: 
 
Provinciale staten het wenselijk achten om door middel van (breedte)sportstimuleringsbeleid ertoe bij 
te dragen dat er eind 2011 meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen tussen 
sport, onderwijs en buurt en meer niet-sportief actieve Utrechters sportief actief zijn geworden; een en 
ander zoals omschreven in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”; 
 
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:  
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Utrecht; 
b. provincie: provincie Utrecht;  
c. breedtesport: geheel aan georganiseerde acties en activiteiten binnen de provincie, waaraan 
mensen kunnen deelnemen, dat ten doel heeft mensen in staat te stellen tot het verrichten van 
lichamelijke inspanning met of zonder sociale ontmoeting; 
d. sport- en bewegingsstimulering: geheel aan georganiseerde maatregelen, acties en activiteiten 
binnen de provincie, waarmee wordt beoogd mensen op de hoogte te stellen van, uit te nodigen tot of 
daadwerkelijk deel te laten nemen aan breedtesport en aldus een actieve leefstijl te bevorderen; 
e. BSI: Breedtesport Impuls van het Ministerie van VWS; 
f. BOS-impuls: Buurt Onderwijs Sport impuls van het Ministerie van VWS; 
g. jongeren: personen van 4 tot en met 24 jaar; 
h. ouderen: personen die 55 jaar of ouder zijn; 
i. vernieuwend samenwerkingsverband: nieuwe vormen van samenwerking tussen personen en 
instellingen, tussen personen onderling of tussen instellingen onderling 
j. multifunctionele voorziening: buurthuis, dorpshuis of cultuurhuis; 
k.cultuurhuis: multifunctionele accommodatie waarin minimaal drie organisaties of instellingen 
(participanten) zijn gehuisvest. Minimaal twee hiervan zijn maatschappelijke instellingen, waaronder 
een bibliotheekvestiging of bibliotheekvoorziening. Deze instellingen voeren een gezamenlijk 
management en een gezamenlijke programmering. Het cultuurhuis heeft een gemeenschappelijke 
ruimte waarin activiteiten kunnen plaatsvinden. Een cultuurhuis heeft een ontmoetingsruimte ten 
behoeve van een woonkern, dorp of woonwijk waarmee wordt bijgedragen aan de leefbaarheid en 
sociale cohesie; 
l. sportarrangement: georganiseerd activiteitenaanbod binnen de provincie, waarmee mensen 
daadwerkelijk deel kunnen nemen aan breedtesport en aldus een actieve leefstijl kunnen realiseren. 
 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 

De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing. 
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Artikel 3 Subsidie voor versterking van de sportinfrastructuur 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor de ondersteuning van partijen bij de 
versterking van de sportinfrastructuur binnen de provincie op één van de volgende drie thema’s: 
a. beleidsondersteuning sport en bewegen (digitaal sportloket, ondersteuning van sportbeleid voor 
gemeenten, netwerkbijeenkomsten, ondersteuning van sportbeleid voor sportbijeenkomsten); 
b. sportvrijwilligers (scholing, workshops en kwaliteitszorg); 
c. innovatieve ontwikkelingen (samenwerkingsinitiatieven sport in relatie met bedrijfsleven en 
onderwijs). 
 

Artikel 4 Subsidie voor versterking van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie op het 
gebied van buurt, onderwijs en sport op één van de volgende drie thema’s: 
a. sport en bewegen jeugd (informatievoorziening aan gemeenten, start BOS-projecten); 
b. nieuwe sportarrangementen (initiatieven samenwerking nieuw sportaanbod); 
c. jeugdsportfonds (ondersteunen backoffice). 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. richt zich op de ontwikkeling van nieuwe 
sportmogelijkheden, waardoor (meer) jongeren in de schoolgaande leeftijd (basis- en voortgezet 
onderwijs) uitgedaagd worden tot bewegen. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. richt zich op de ontwikkeling van producten of 
methodieken voor nieuw te starten sportarrangementen, die ook elders in de provincie 
geïmplementeerd kunnen worden. 
 

Artikel 5  Subsidie voor sport en ruimte 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie die ten doel 
hebben om in kleine kernen en wijken plannen te ontwikkelen om bestaande en culturele en 
maatschappelijke voorzieningen te gebruiken als ontmoetingsplaats voor onder andere sport en 
bewegen. 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid: 
a. richt zich zoveel mogelijk op kennisontwikkeling met betrekking tot multifunctionele voorzieningen in 
kleine kernen of wijken in relatie tot sport; 
b. is aantoonbaar tot stand gekomen op basis van samenwerking met het lokale culturele en 
maatschappelijke aanbod op de betreffende locatie. 
 

Artikel 6 Subsidie voor sportstimulering van specifieke doelgroepen 
1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten binnen de provincie die ten doel 
hebben sport- en bewegingsaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen, waarvan de 
sportdeelname achter blijft: jongeren ( 4 tot en met 24 jaar), lichamelijk gehandicapten, allochtone(n) 
(meisjes) en niet sportief actieve ouderen. 
2. Een project als bedoeld in het eerste lid voldoet zoveel mogelijk aan de volgende eisen: 
a. het project heeft een meerwaarde voor de sportstimulering van de betreffende doelgroep; 
b. de in het project toegepaste methodiek is overdraagbaar. 
 

Artikel 7  Subsidie voor aanstormend talent in relatie tot breedtesport  
1.Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken op het gebied van aanstormend talent binnen de 
provincie in relatie tot breedtesport op één van de volgende drie thema’s: 
a. het oprichten van een provinciaal talentenfonds (ondersteuningsfonds individuele sporters); 
b. het creëren van faciliteiten (het met samenwerkingspartners ontwikkelen van talentencentra in de 
provincie); 
c. voor side-events breedtesport in relatie met topsport (het organiseren van breedtesportactiviteiten 
rondom topsportevenementen). 
2. Voor subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. kunnen Utrechtse jonge sporttalenten in 
aanmerking komen die: 
a. woonachtig zijn in de provincie; 
b. actief verbonden zijn aan een sportvereniging in de provincie; 
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c. door NOC*NSF zijn gekwalificeerd als behorend tot de categorie T2-status (2008) of de categorie 
‘belofte’ of nationale belofte (voorkomen op de zogenaamde T ECNet lijst1); 
d. aannemelijk kunnen maken dat zij als gevolg van die status, het intake- en vervolggesprek (gevoerd  
door het Olympisch Netwerk Midden-Nederland) ten behoeve van hun sportieve ontwikkeling 
incidenteel extra kosten maken voor sportieve activiteiten. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. richt zich op het met samenwerkingspartners 
ontwikkelen van talentencentra voor jonge sporttalenten in de provincie conform de ambities van het 
Ministerie van VWS; 
4. Een project als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. richt zich op de (mede) financiering van 
stimulerende (breedte) sportprogramma’s voor jeugd en jongeren gekoppeld aan 
topsportevenementen in de provincie. 
 

Artikel 8 Hoogte subsidie 
1. De hoogte van de subsidie bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 6 bedraagt maximaal 100 procent van 
de subsidiabele kosten van het project. 
2. Indien de hoogte van de subsidie door toepassing van het eerste lid minder dan € .10.000,- 
bedraagt, wordt de subsidie geweigerd. 
3. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede lid, bedraagt maximaal € .5.000,- per 
sporttalent op jaarbasis. 
 

Artikel 9 Subsidiabele kosten 
1. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: 
a. de exploitatiekosten van het project; 
b. jaarlijks terugkerende basislasten behorend bij de normale bedrijfsvoering van een instelling; 
c. kosten waarvoor vanwege een andere wettelijke regeling een vergoeding of tegemoetkoming wordt 
gegeven. 
 

Artikel 10 Subsidieplafond 
1. Gedeputeerde staten kunnen per jaar een subsidieplafond alsmede deel-subsidieplafonds per 
speerpunt vaststellen. 
2. De subsidieplafonds voor het jaar 2008 bedragen2:
- voor subsidies als bedoeld in artikel 3:  €..160.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 4:  €..120.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 5:  nihil 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 6:  €.;145.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 7:  €.;70.000,-. 
3. De subsidieplafonds voor het jaar 2009 bedragen3:
- voor subsidies als bedoeld in artikel 3:  €..180.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 4:  €..210.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 5:  €.;  80.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 6:  €.;180.000,- 
- voor subsidies als bedoeld in artikel 7:  €.;175.000,-. 
4. Indien een (deel)-subsidieplafond op 31 oktober van enig jaar niet bereikt is kunnen Gedeputeerde 
staten het restant toevoegen aan een ander (deel)subsidieplafond binnen deze regeling; 
5. Indien het subsidieplafond in enig jaar niet wordt bereikt, wordt het restant toegevoegd aan het 
daaropvolgende jaar. 
 

Artikel 11 Weigeringsgronden 
1. Subsidie als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 6 wordt in ieder geval niet verstrekt, indien: 

 
1 Topsport Expertise Centrum Net lijst 
2 De subsidieplafonds corresponderen met de in de uitvoeringsnotitie genoemde (deel)budgetten per speerpunt.  
 Op de subsidieplafonds zijn de budgetten voor opdrachten in mindering gebracht. 
3 Zie voetnoot 2. 
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a.uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat er een meer dan redelijke kans is dat de activiteit waarvoor 
subsidie is aangevraagd daadwerkelijk wordt uitgevoerd; 
b. de resultaten die beoogd worden met de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet SMART 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realitisch en tijdgebonden) zijn geformuleerd; 
c. het project op de datum van de aanvraag om subsidie reeds van start is gegaan; 
d. er sprake is van een landelijk project. 
2. Subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, wordt in ieder geval niet verstrekt indien: 
a. de betreffende betalingsbewijzen niet kunnen worden overgelegd; 
b. de noodzakelijke incidentele extra kosten uit andere bronnen kunnen worden gefinancierd. 
3. Subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid 1, onderdeel b, wordt in ieder geval niet verstrekt als; 
a. het centrum reeds is gerealiseerd; 
b. de kosten uit andere bronnen kunnen worden gefinancierd. 
 

HOOFDSTUK 2 DE AANVRAAG OM SUBSIDIE 
 

Artikel 12 De aanvraag om subsidie 
1. In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 
wordt de aanvraag om subsidie ingediend voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd.  
2. De aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier. 
3. De aanvragen om subsidie worden behandeld  in volgorde van binnenkomst.  
5. Bij de aanvraag in het kader van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, worden in afwijking van artikel 10, 
tweede lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998, in ieder geval de volgende 
gegevens verstrekt: 
a. de originele betalingsbewijzen; 
b. een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager door NOC*NSF gekwalificeerd is als behorend tot de 

categorie T2-status (2008) of de categorie ‘belofte’ of nationale belofte (plaatsing op de 
zogenaamde TECNet lijst). 

 

Artikel 13 Verplichtingen subsidie-ontvanger 
1. De subsidieontvanger heeft een inspanningsverplichting om waar mogelijk en gepast kenbaar te 
maken dat zijn/haar activiteiten (mede) zijn gefinancierd door de provincie Utrecht en bericht in 
december van het betreffende jaar schriftelijk over de wijze, waarop hieraan uitvoering is gegeven. 
2. In de beschikking tot subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger aanvullende 
verplichtingen worden opgelegd. 
 

HOOFDSTUK 3 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 14 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 
 

Artikel 15 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling sportstimulering 2008 t/m 2011. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van  23 juni 2008. 
 
Voorzitter, 
 
Griffier.
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Toelichting bij de verordening 
 
Achtergrond 

De provincie streeft ernaar om het onderwerp sport de komende jaren te intensiveren en te verbreden 
tot het thema “bewegen”. 
Daarbij gaat het om het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een programma waarmee  we de 
provincie in beweging kunnen houden en krijgen (breedtesportstimulering). Topsport stimuleert 
breedtesport. Daarom zetten wij ons er de komende periode ook voor in om, samen met de stad 
Utrecht, topevenementen als het Jeugd Olympisch Festival en de Tour de France naar Utrecht te 
halen.”  Deze evenementen worden gefinancierd uit een apart evenementenbudget en komen dus niet 
in aanmerking voor subsidie op basis van deze verordening. 
 
De provinciale beleidsvoornemens en het uitvoeringsprogramma voor de breedtesport voor 2008 t/m 
2011 zijn opgenomen in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging”.  
Deze regeling beoogt de realisatie van het in de uitvoeringsnotitie “Utrecht in beweging” 
geformuleerde provinciale sportbeleid 2008 t/m 2011. De regeling bevat subsidiemogelijkheden voor: 
- het versterken van de sportinfrastructuur; 
- het versterken van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport; 
- sport en ruimte; 
- sportstimulering van doelgroepen; 
- aanstormend talent in relatie tot breedtesport.  
 
Om alle speerpunten in uitvoering te kunnen nemen is voor 2008 en 2009 per speerpunt een 
subsidieplafond aangegeven. Voor de daaropvolgende jaren  kunnen (wederom) (deel)subsidie-
plafonds worden vastgesteld. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 3 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 1 van het uitvoeringsprogramma: versterken van 
de sportinfrastructuur. Sportservice Midden Nederland (SMN) heeft de afgelopen jaren als tweedelijns 
organisatie ondersteuning geboden bij de versterking van de sportinfrastructuur. Deze ondersteuning 
is en blijft nodig om partijen (gemeenten, sportverenigingen) in staat te stellen een goede 
sportinfrastructuur op te bouwen en te kunnen continueren. Met dit artikel kan de ondersteuning van 
SMN voor het vervullen van deze functie worden voortgezet, maar kunnen ook andere organisaties 
voor deze activiteiten subsidie aanvragen.  
 
Artikel 4 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 2 van het uitvoeringsprogramma: versterken van 
samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport. Door middel van een subsidie kunnen in aanvulling 
op de ervaringen van de BOS-regeling en de proeftuinen Sport van VWS effectieve nieuwe producten 
of methodieken voor sportstimulering voor jongeren ontwikkeld worden en beschikbaar komen. Die 
nieuwe sportarrangementen moeten bij voorkeur breed toepasbaar zijn. Zowel sportverenigingen of 
sportscholen als derden kunnen hier een bijdrage aan leveren.  
 
Artikel 5 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 3 van het uitvoeringsprogramma: sport en 
ruimte. De subsidieregeling richt zich op het creëren van randvoorwaarden met betrekking tot sport en 
bewegen voor multifunctionele voorzieningen. Wij voeren een actief beleid gericht op het leveren van 
een bijdrage aan cultuurhuizen in onze provincie. Het is gewenst bestaande buurt-, dorps- of 
cultuurhuizen ook voor sportstimulering te benutten. Hiermee wordt sporten en bewegen bij uitstek 
laagdrempelig en dus toegankelijk aangeboden. Door te focussen op kleine kernen of wijken wordt 
ook een extra stimulans gegeven aan het behoud resp. de verbetering van de sociale cohesie en 
leefbaarheid in onze kleine kernen of wijken.   
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Artikel 6 
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 4 van het uitvoeringsprogramma: 
sportstimulering voor specifieke doelgroepen.  Een aantal groepen worden als specifieke doelgroepen 
voor sport- en bewegingsdeelname aangemerkt. Op dit moment zijn dat jongeren (4 t/m 24 jaar), 
lichamelijk gehandicapten, allochtonen (met name allochtone meisjes) en niet sportief actieve 
ouderen. (Lichamelijk) gehandicapten hebben behoefte aan een verbetering van de mogelijkheden 
voor (regionaal) aangepast sporten. De voorgestelde maatregelen voor jongeren in de schoolgaande 
leeftijd zijn uitgewerkt in artikel 4.  
 
Artikel 7  
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan speerpunt 5 van het uitvoeringsprogramma: aanstormend 
talent in relatie tot breedtesport. Breedtesport en topsport versterken elkaar. Daarom is het gewenst 
om aanstormend jong sporttalent faciliteiten te kunnen bieden om langer in de regio te kunnen blijven 
sporten. Die mogelijkheid wordt hier zowel met een individuele regeling als met een collectieve 
regeling geboden.  
 
Artikel 12 
Bij het indienen van een subsidie-aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een door 
gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier. In verband met de vigerende regels voor 
staatssteun moet door de aanvrager tevens een De minimis-verklaring worden getekend. Deze 
formulieren zijn aan te vragen bij de Provincie Utrecht (zie ook www.provincie-utrecht.nl

http://www.provincie-utrecht.nl/
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