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DATUM 8 maart 2021 TEAM Cultuur, Erfgoed, Recreatie en 

Toerisme  

NUMMER 822127DE REFERENTIE       

UW BRIEF VAN 6 februari 2021 DOORKIESNUMMER 0652802211 

UW NUMMER       E-MAILADRES judith.jansen@provincie-utrecht.nl  

BIJLAGE       ONDERWERP Beleidskader Sport en bewegen 2021-

2025 

 

Beste Truke Noordenbos, 
 
In uw brief geeft u aan dat de gemeente Stichtse Vecht op meerdere plaatsen speelgelegenheden voor 
kinderen heeft gesloten en speeltoestellen verwijderd. Uw vraag is: ‘Kan de gemeente Stichtse Vecht een 
geoormerkte subsidie aanvragen bij de provincie om bovengenoemde speelgelegenheden extra te 
ondersteunen binnen het Beleidskader Sport en Bewegen 2021-2025’. Ambtelijk is er telefonisch contact 
geweest met de heer Goudriaan om de situatie te bespreken. Ik licht onze reactie kort toe.  
 
Zowel vanuit het beleidskader Sport en bewegen als de Agenda Vitaal Platteland zien wij geen mogelijkheden 
voor ondersteuning van de speelgelegenheden in Stichtse Vecht. Er is geen passende subsidieregeling voor uw 
vraag.  
Vanuit de Agenda Vitaal Platteland (AVP) richt de subsidie ‘Leefbaarheid en Kleine Kernen’ zich op cohesie en 
leefbaarheid van het buitengebied. Het gaat dan over kernen en buurten tot 8.000 inwoners. De speeltuinen 
liggen in sterk stedelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht (ruim meer dan 8.000 inwoners) en behoren 
daarmee niet tot de doelgroep van de AVP. 
Het beleidskader Sport en bewegen 2021-2025 – dat ter besluitvorming voorligt aan Provinciale Staten – gaat in 
op sporten en bewegen en kent geen specifiek beleid voor spelen. Wel hebben we in het beleid aandacht voor 
kinderen die bewegen via het jeugdfonds Sport en cultuur en willen we hier een bescheiden bijdrage aan 
leveren. Daarnaast gaat het om een situatie die zich afspeelt in één gemeente en met name in de wijk 
Maarssenbroek. Een rol voor de provincie op het terrein van sport en bewegen ligt niet zozeer op lokaal of 
wijkniveau, maar voornamelijk op regionaal niveau.  
 
Juist nu in coronatijd zoals u aangeeft, hebben kinderen beweging nodig en wordt het gemis of tekort aan 
speelgelegenheden extra gevoeld. We begrijpen deze behoefte en het belang van spelen voor kinderen. Helaas 
kunnen we u op basis van onze subsidieregelingen daarbij niet helpen. We wensen we u veel succes bij 
eventuele vervolgacties. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 
 
 
 
 
 
mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 
Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport en Bestuur 

bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht   

stichtsevecht@sp.nl 

  

 

mailto:stichtsevecht@sp.nl

