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DATUM 9-4-2021 

AAN Leden van de Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Indicatoren en erratum beleidskader ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’ 

Op 31 maart jl. heeft de commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM) het Statenvoorstel Beleidskader Sport 
en Bewegen 2021-2025 ‘Sport en Bewegen geeft nieuwe energie’ (kenmerk 2021BEM019) besproken. Voor u ligt,  
naar aanleiding van vragen bij die behandeling, een nadere uitwerking van indicatoren zoals vermeld op pagina 19 
van het beleidskader, alsmede indicatoren per ambitie. Daarnaast treft u in dit memo het erratum aan voor het 
genoemde beleidskader, dat is toegezegd tijdens de commissiebehandeling op 31 maart.  
 
Onderstaande indicatoren zijn opgesteld op basis van onze kennis en ervaring alsmede die van de 
partnerorganisaties die wij spraken tijdens het opstellen van het beleidskader. Ze zijn  cumulatief over de volledige 
beleidsperiode. Met het nog af te sluiten provinciaal sportakkoord zullen we samen met relevante actoren zoals 
kennis- en onderwijsinstellingen, de sportsector en gemeenten de indicatoren verder aanscherpen. Met het 
provinciaal sportakkoord gaan we meer richting geven aan welke doelstellingen we met andere actoren samen 
gaan bereiken. Bij de (tussen)evaluatie van het beleidskader zal worden gerapporteerd over de realisatie van de 
indicatoren. Mede op basis van relevante monitoren die ook door onze Utrechtse kennispartners worden gebruikt 
zoals de Monitor beweegvriendelijke omgeving en/of het dashboard energieverbruik sportvastgoed zal hierbij 
tevens inzicht worden gegeven in de maatschappelijke context.  
 
Nadere specificatie huidige indicatoren 
1. Aantal partners in het sportakkoord 

a. Totaal aantal partners 50 - 75 
b. Verschillende partners 

i. Meer dan 20 van alle Utrechtse gemeenten 
ii. Sportbonden en verenigingen 
iii. Kennisinstellingen en opleidingen 
iv. Maatschappelijke organisaties 
v. Bedrijfsleven 

2. Netwerksessies, kennisbijeenkomsten, fieldlabs 
a. Circa 15 kennis- en netwerksessies organiseren 
b. Drie fieldlabs realiseren 

i. Uitnodigende buitenruimte 
ii. Sportieve routes 
iii. Open sportpark 

3. Gebruik financiële ondersteuning sportverenigingen voor energiebesparing en duurzame opwekking 
a. 40 initiatieven mede mogelijk gemaakt 

 
Indicatoren per ambitie 
1. Sport in de openbare ruimte 

a. Aan tenminste 15 gemeenten oplossingen aangereikt voor  
i. Uitnodigende buitenruimte 
ii. Sportieve routes 
iii. Open sportpark 
iv. Sport in de openbare ruimte 

b. Overzicht regionale sportvoorzieningen in Utrecht 
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2. Duurzame sport 
a. Bijgedragen aan in totaal 40 initiatieven waarbij sportverenigingen en/of sportparken energie 

besparen, en/of duurzaam opwekken en/of meer klimaat adaptief zijn. 
b. Fietsbereikbaarheid 

i. 10 sportparken/-accommodaties actief met bevorderen fietsbereikbaarheid. 
ii. Pilot met 2 gemeenten. 
iii. Samenwerking met 3 sportbonden. 

3. Inclusieve sport  
a. Tenminste 30 sportverenigingen en hun gemeente zijn actief met bevorderen LHBTI-acceptatie 

en hebben o.a. aandacht voor Coming Out Day.  
b. Onderzoek naar witte vlekken in de organisatie van het sport- en beweegaanbod voor mensen 

met een beperking om een impuls te geven aan de huidige aanpak in deze.  
c. Pilot online sportaanbod voor kinderen uit achterstand en armoede situaties. 

 
 
 
Erratum 
 
Pagina 9: 
“Natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart hebben een grote aantrekkingskracht op 
hardlopers, crossrunners, mountainbikers en paardrijders.” 
 
Wordt:  
“Natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart hebben een grote aantrekkingskracht op 
hardlopers, crossrunners, mountainbikers en ruiters.” 
 
 
Pagina 10: 
“Om hier vanuit de provincie een gerichte bijdrage aan te leveren focust Utrecht zich op de buitensporten: fietsen 
(toerfietsen, wielrennen, mountainbiken) paardrijden, watersport (roeien, zeilen, suppen en surfen) en . . . “ 
 
Wordt:  
“Om hier vanuit de provincie een gerichte bijdrage aan te leveren focust Utrecht zich op de buitensporten: fietsen 
(toerfietsen, wielrennen, mountainbiken), ruitersport, watersport (roeien, zeilen, suppen en surfen) en . . . “ 
 
 
Pagina 11: 
“Veel routes (fiets-, wandel-, paarden-, mountainbike- maar ook waterroutes) eindigen niet bij de gemeente- dan 
wel provinciegrens.” 
 
Wordt: 
“Veel routes (fiets-, wandel-, mountainbike- maar ook waterroutes en ruiterpaden) eindigen niet bij de gemeente- 
dan wel provinciegrens.” 
 
 
Pagina 15:  
“Of je voelt je minder welkom bij een sportvereniging omdat je anders, niet hetero- seksueel, bent.” 
 
Wordt:  
“Of je voelt je minder welkom bij een sportvereniging omdat je LHBTI-er bent.” 


