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Aan Provinciale Staten, 
 
Gevraagd besluit 
Provinciale Staten besluiten: 
1. Het beleidskader Sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’ vast te stellen, onder 
voorbehoud   van toekenning van de benodigde financiën bij de Kadernota 2022 (zie beslispunt 3);  
 
2. De voor het jaar 2021 benodigde incidentele extra middelen à € 53.000 te betrekken in de Voorjaarsrapportage 
2021 en op basis van het daarin gepresenteerde financiële beeld tot een afweging te komen om deze 
aanvullende middelen toe te kennen;  
 
3. De voor de jaren 2022 en daarna benodigde meerjarige incidentele middelen te betrekken in de afwegingen en 
besluitvorming van de Kadernota 2022.  
 
Inleiding  
Het beleidskader sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’ bevat de hoofdlijnen en 
de kaders van het provinciale sport- en beweegbeleid. Het geeft daarmee uitvoering aan de ambities uit het 
Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. 
 
Op 23 september 2020 is in een informatiesessie met de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 
(BEM) een presentatie gegeven over de contouren voor het provinciaal sportbeleid. De commissie heeft in deze 
sessie input meegegeven over de richting en inhoud van het beleid. In de Programmabegroting 2021 is op basis 
van de al beschikbare middelen eerste richting gegeven wat we willen bereiken en gaan doen met sport. 
 
Gemeenten in de provincie Utrecht, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF zien een rol weggelegd 
voor de provincie om mee te werken en bij te dragen aan het werkterrein sport. Er is behoefte aan een provincie 
die op regionaal niveau een verbindende rol kan spelen door partijen bij elkaar te brengen en stimulerend en 
ondersteunend te zijn om de sport te versterken. Met het beleidskader sport en bewegen 2021-2025 komen we 
tegemoet aan deze behoefte en wordt een bijdrage geleverd aan het provinciale beleidsdoel om te komen tot een 
veilige en gezonde leefomgeving. In dit beleidskader is aansluiting gezocht en verbinding gelegd met andere 
lopende programma’s. 
 
De COVID-19 pandemie heeft ook een flinke impact op sport en bewegen in de provincie Utrecht. De deelname 
aan sport bij verenigingen is teruggelopen en sportevenementen en wedstrijden zijn grotendeels afgelast. 
Tegelijkertijd wordt er meer gesport en bewogen in de openbare ruimte door inwoners die wandelen en fietsen en 
andere sporten beoefenen in de natuur, stad of dorpskern. Juist nu is een gezonde leefstijl belangrijk om zo 
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weerbaar mogelijk te zijn tegen het coronavirus. De COVID-19 pandemie onderstreept het belang van een 
beleidskader dat bijdraagt aan een gezonde en fijne leefomgeving waarin inwoners sporten en bewegen. Dit zorgt 
ook voor meer sociale cohesie en leefbare wijken in steden en dorpen.  
Over de gevolgen van de COVID-19 pandemie op o.a. sportverenigingen en andere sportaanbieders blijven we in 
gesprek met gemeenten. In de uitvoering van het beleidskader houden we zoveel mogelijk rekening met de 
veranderde werkelijkheid. 
 
Sinds de afgelopen Statenverkiezingen in 2019 staat sport weer op de agenda bij alle provincies. De provincies 
noemen sport in hun coalitieakkoord en hebben of ontwikkelen een provinciaal sportbeleid. Ten opzichte van 
eerdere coalitieperioden heeft de provincie Utrecht nu ook een sport ambitie die bijdraagt aan een gezonde 
leefomgeving. 
 
Het beleidskader sport en bewegen is opgebouwd uit de drie ambities zoals genoemd in het coalitieakkoord:1) 
sport in de openbare ruimte, 2) duurzame sport en 3) inclusieve sport. Binnen het netwerk van de sport met o.a. 
gemeenten kan de provincie een aanvullende en aansluitende rol en een ondersteunende en aanjagende rol 
spelen. De vraag aan Provinciale Staten is om akkoord te gaan met de invulling van het beleidskader sport en 
bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’. 
  
Juridische en andere relevante kaders 
In de Provinciale Omgevingsvisie is opgenomen: ‘Een groene omgeving stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten, 
en ook sport en recreatie dragen bij aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden en meer bewegen.’ Door te 
sporten en te bewegen in de openbare ruimte of bij sportverenigingen ontmoeten inwoners elkaar en wordt de 
gezondheid bevordert. Goede sportvoorzieningen en –activiteiten dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor 
de inwoners. De acties in het beleidskader dragen ook bij aan een meer inclusieve samenleving in een gezonde 
leefomgeving.  
In de Programmabegroting van 2021 is aangegeven een beleidskader sport vast te stellen waarmee richting 
wordt gegeven aan de rol voor de provincie en de eerste acties. Ook is opgenomen dat een provinciaal 
sportakkoord wordt gesloten met gemeenten en andere partijen. 
 
Argumentatie 
Gevraagd Besluit 1 

- In het coalitieakkoord is afgesproken om sport weer als beleid op te pakken. Sport vormt mede de motor 
voor een gezonde leefomgeving. Een provincie waarin alle inwoners goed en gezond kunnen leven, 
wonen en werken.  

- Ook externe partijen zien een rol weggelegd voor de provincie op het gebied van sport. Een rol wordt 
vooral gezien op verbinden, aanjagen en partijen bij elkaar brengen. Door het regionale schaalniveau 
wordt de meerwaarde van de provincie ten opzichte van individuele gemeenten gezien. De meerwaarde 
van de provincie ligt op de drie ambities uit het coalitieakkoord:1) sport in de openbare ruimte, 2) 
verduurzamen van sport en 3) inclusieve sport. 

- De invulling van het beleidskader bouwt voort op afspraken uit het coalitieakkoord, de Provinciale 
Omgevingsvisie, de Programmabegroting 2021, de informatiesessie met Statencommissie BEM, en de 
consultatie van externe partijen.  

- In het beleidskader is aansluiting gevonden bij lopende programma’s, waarmee de integraliteit bevorderd 
wordt. 
 

Gevraagd Besluit 2 
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- Sport is een nieuw onderdeel voor de provinciale begroting waarvoor aanvullende middelen nodig zijn. 
Om een netwerk op regionaal niveau op te bouwen en om de acties uit het beleidskader te realiseren 
zijn financiële middelen noodzakelijk.  

 
 
Doelen en indicatoren  
In de programmabegroting 2021 is het beleidsdoel 3.4 opgenomen: de inclusieve breedtesport op duurzame 
accommodaties is sterker. Het gaat hierbij om sport in de openbare ruimte, het verduurzamen van sport en een 
inclusieve sport. Meer inwoners die sporten en bewegen op duurzame, klimaatadaptieve sportplekken en in de 
openbare ruimte. De bijbehorende indicatoren om de doelstellingen uit het beleidskader te realiseren zijn: 

- Aantal partners dat deelneemt aan het provinciale sportakkoord;  
- Aantal netwerksessies, kennisbijeenkomsten en fieldlabs; 
- Gebruik financiële ondersteuning sportverenigingen voor energiebesparing en duurzame opwekking.  

 
Het afsluiten van een provinciaal sportakkoord halverwege 2021 met verschillende partners is een belangrijke 
mijlpaal van het beleidskader sport. Een andere mijlpaal is om in 2021 ook meer en scherper inzicht te hebben 
hoe het beleid zal worden uitgevoerd (bijvoorbeeld via een uitvoeringsplan). Via de jaarcyclus worden Provinciale 
Staten geïnformeerd over de uitvoering en resultaten.  
Aan het einde van de periode zal in 2024 een evaluatie van het beleid worden gehouden en deze zal aan u 
worden voorgelegd. Deze moet ook leiden tot een aanpassing van de geformuleerde indicatoren.  
 
Participatie  
In het voortraject van de beleidsvorming zijn de gemeenten, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 
en Team Sportservice Provincie Utrecht betrokken geweest. Deze partijen zijn op diverse momenten in het traject 
geconsulteerd over de voorgestelde richting van het sportbeleid en mogelijke rol van de provincie. De reacties zijn 
verwerkt in het beleidskader. Vanwege het integrale karakter van het beleidskader is ook de samenwerking 
opgezocht met de provinciale programma’s gezonde leefomgeving, recreatie en toerisme, fiets, sociale agenda, 
cultuur & erfgoed, energietransitie en klimaatadaptatie.  
 
In het vervolg op het participatieproces worden gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan een provinciaal 
sportakkoord en worden zij betrokken bij de uitvoering van het beleidskader. Naast de gemeenten zullen ook 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportbonden, sportverenigingen 
en andere partijen uit de sportsector betrokken worden. 
 
Financiële consequenties 
Om uitvoering te kunnen geven aan het beleidskader is vanaf 2022 jaarlijks € 315.000 aan middelen benodigd 
voor menskracht, communicatie en onderzoek. Hiermee wordt de formatie voor Sport uitgebreid van 0,8 fte naar 
1,5 fte.  
Daarnaast zijn middelen benodigd voor de opstart in de periode t/m 2024. Deze middelen worden ingezet voor 
het provinciaal sportakkoord en het stimuleren van het verduurzamen van sportverenigingen.  
 
De eerder door uw Staten toegekende middelen zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen in 
meerjarendoel 3.4.2 (de inclusieve breedtesport op duurzame accommodaties is sterker) dat valt onder 
beleidsdoel 3.4 (de leefomgeving is gezond en veilig). Deze toegekende middelen zijn echter niet toereikend voor 
de uitvoering van de opgenomen ambities in het beleidskader Sport en bewegen 2021-2025. In onderstaande 
tabel is inzichtelijk gemaakt welke bedragen aanvullend benodigd zijn.  
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Voor het jaar 2021 zijn ook extra middelen benodigd. Dit zullen wij meenemen in de Voorjaarsrapportage 2021, 
waarin alle dan bekende begrotingsbijstellingen integraal aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Voor de 
jaren 2022 en verder zullen wij de hiervoor genoemde financiële consequenties betrekken in de Kadernota 2022, 
waarin u tot een integrale afweging kunt komen. Indien in de Kadernota 2022 geen extra middelen ter beschikking 
worden gesteld, dan vormen de reeds toegekende middelen het financiële kader waarin we onze ambities op 
sportbeleid willen invullen en zullen wij een bijgesteld beleidskader doen toekomen.  

Benodigde middelen beleidskader 2021 2022 2023 2024 2025 

Totaal € 250.000  € 480.000  € 430.000  € 430.000  € 
315.000 

       

Beschikbare middelen 2021 2022 2023 2024  
meerjarendoel 3.4.2 Breedtesport duurzame accommodaties      

Materieel budget € 100.000  € 100.000  € 100.000    

Uren € 97.000  € 97.000  € 97.000  € 97.000  € 
97.000 

Totaal € 197.000  € 197.000  € 197.000  € 97.000   

       

op te nemen in Voorjaarsrapportage 2021 € 53.000      

op te nemen in Kadernota 2022   € 283.000  € 233.000  € 333.000  € 
218.000 

 
Aan het einde van de periode zal in 2024 een evaluatie van het beleid worden gehouden en deze zal aan u 
worden voorgelegd. Aan de hand van de evaluatie zal besloten worden over voortzetting en structurele 
financiering van het sportbeleid.  
 
Vervolg 
Na vaststelling van het beleidskader zal uitvoering gegeven gaan worden aan de ambities en verschillende acties. 
Met gemeenten en andere partijen gaan we in gesprek om samen een provinciaal sportakkoord op te stellen.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerpbesluit 
 
 
Besluit op 14 april 2021 tot vaststelling van het beleidskader sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen 
geeft nieuwe energie’ 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op14 april 2021; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 januari 2021,  
met nummer 821F6BDC,  
van afdeling Stedelijke leefomgeving; 
 
Overwegende dat: 
- Sport als thema benoemd is in het coalitieakkoord; 
- Gemeenten, VSG en NOC*NSF een rol voor de provincie zien weggelegd om sport en bewegen te 

bevorderen op regionaal niveau; 
- Een netwerk van partijen en kennis over sport nodig is om de maatschappelijke kracht van sport te 

versterken, waarbij de provincie een verbindende, ondersteunende en aanjagende rol kan spelen. 
 

 
 
Besluiten:  
 
1. Het beleidskader Sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’ vast te stellen, onder 
voorbehoud   van toekenning van de benodigde financiën bij de Kadernota 2022 (zie beslispunt 3);  
 
2. De voor het jaar 2021 benodigde incidentele extra middelen à € 53.000 te betrekken in de Voorjaarsrapportage 
2021 en op basis van het daarin gepresenteerde financiële beeld tot een afweging te komen om deze 
aanvullende middelen toe te kennen;  
 
3. De voor de jaren 2022 en daarna benodigde meerjarige incidentele middelen te betrekken in de afwegingen en 
besluitvorming van de Kadernota 2022.  
 
 
 
 
Voorzitter,      Griffier, 
mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


