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Op pagina 3 van het Beleidskader Sport en Bewegen 2021-2025
staat ‘Tijdens verschillende ontmoetingen met gemeenten,
gesprekken met de Vereniging Sport en Gemeenten en
NOC*NSF en dankzij bezoeken aan verengingen is een beeld
ontstaan over de meerwaarde die een provinciaal sportbeleid’
kan bieden. Kan GS met concrete voorbeelden meer inzicht
bieden in de meerwaarde die partijen zien bij een provinciaal
sportbeleid?

Antwoord / Reactie

2

Welke sporten en sportplekken in de provincie Utrecht hebben
een regionaal karakter en zijn belangrijk voor het te ontwikkelen
provinciaal sportbeleid?

Het gaat niet om enkele specifieke sporten en/of sportplekken. Een goed
sportaanbod voor specifieke doelgroepen (bijv. mensen met een beperking)
maakt een regionale aanpak wenselijk. Datzelfde geldt voor sportplekken en
routes met een regionaal verzorgingsgebied. Met het oog op de provinciale
ambitie sport in de openbare ruimte, geven we in het bijzonder aandacht aan
fietsen (toerfietsen, wielrennen, mountainbiken) paardrijden, watersport,
wandelen en hardlopen.

3

Op welke manier zal de mate van klimaatadaptatie, zoals
beschreven in doel 2, concreet tot uiting komen op sportplekken
en verschilt dit van het doel om sportclubs klimaatneutraal te
maken?

Voor zowel klimaatadaptatie als het klimaatneutraal maken is het wezenlijk om
meer kennis hierover aan sportverenigingen en beheerders van sportparken en
-accommodaties te geven. Dit betreft ook meer kennis en betere toegang tot
(landelijke en provinciale) ondersteuningsmaatregelen voor het treffen van
maatregelen. Het gaat dan maatregelen zoals groene daken en water opvang
(klimaatadaptief) en zonnepanelen, led-verlichting, minder waterverbruik
(klimaatneutraal). De maatregelen voor klimaatadaptatie en die voor het
klimaatneutraal maken van sportplekken verschillen, maar kunnen in de praktijk
waar mogelijk gecombineerd worden. We werken hierbij samen met de
programma’s Energietransitie en Klimaatadaptatie en externe partijen.

4

Wat is de betekenis van inclusie, zoals beschreven in doel 1, in
de context van dit statenvoorstel en hoe meten we de voortgang
hiervan in de periode 2021-2025?

Inclusie betekent dat alle inwoners van Utrecht kunnen deelnemen. Met het oog
op een inclusieve sportvereniging richten wij ons op drie specifieke groepen: de
LHBTI-groep, sporters met een beperking en kinderen uit achterstands- en
armoedesituaties. We willen het bewustzijn van de LHBTI-groep in de sport en
haar acceptatie bevorderen. We willen ook het bereik en de effectiviteit van
sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Tot slot
willen we de bekendheid en toegankelijkheid van sport voor kinderen uit een
achterstands of armoedesituatie bevorderen. Via de P&C cyclus rapporteren we

Gemeenten en lokale partijen hechten waarde aan een provinciaal (bestuurlijk)
klankbord op het terrein van sport. Gemeenten zien meerwaarde in het sluiten
van een provinciaal sportakkoord. Er is behoefte aan afstemming over
gemeente overstijgende sportzaken zoals het sportaanbod voor specifieke
doelgroepen of gemeente overstijgende netwerken en voorzieningen.
De provincie kan op regionaal niveau een verbindende rol spelen door partijen
bij elkaar te brengen en stimulerend en ondersteunend te zijn om de sport te
versterken. Met name voor het leggen van verbindingen met grotere
stakeholders, zoals onderwijsvoorzieningen en bedrijfsleven, heeft de provincie
een betere positie dan de kleinere gemeenten.
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over de voortgang. Tegen het einde van de looptijd van dit beleidskader volgt
een inhoudelijke evaluatie.
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