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Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting 
Na de vaststelling van het Beleidskader Sport en Bewegen is met veel partijen in onze provincie gesproken over 
een Provinciaal Sportakkoord, waarin de belangrijkste elementen zijn geduid waarop wordt samengewerkt.  
Met diverse gemeenten, sportinstanties en andere organisaties die bij sport in onze provincie betrokken zijn, is 
overeenstemming bereikt over het Provinciaal Sportakkoord “De Utrechtse kracht van sport en bewegen”. Dit 
akkoord wordt door naar verwachting 50 partijen op 17 februari 2022 ondertekend. Alle 26 gemeenten in de 
provincie Utrecht zijn voornemens te tekenen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging om deze ondertekening 
digitaal bij te wonen. 

Inleiding  
Op 14 april 2021 is het Beleidskader Sport en Bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’ 
(PS2021BEM06-03 PU) door Provinciale Staten vastgesteld. In het Beleidskader is het evident belang van sport 
en bewegen aangegeven. Sporten en bewegen dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. Bij het sporten 
ontmoeten we elkaar en leren we omgaan met regels en samenwerken. De gemeenten hechten aan een Utrechts 
netwerk in de sport, aan bestuurlijke afstemming over voorzieningen, routes en programma’s die verder reiken 
dan de eigen gemeentegrenzen. Zij hechten ook aan een provinciaal klankbord om actuele zaken te bespreken, 
kennis te delen en inspiratie op te doen. Hierin voorziet de aanvullende rol van de provincie. Het Beleidskader 
Sport en Bewegen zorgt voor meer synergie, verbinding en slagkracht in samenhang met andere beleidsterreinen 
mede door middel van het netwerk.  

In het Beleidskader is aangegeven dat we in 2021 als eerste zouden gaan starten met het opstellen van een 
Provinciaal Sportakkoord samen met de partijen die betrokken zijn bij sport in de provincie Utrecht, zoals 
gemeenten, sportverenigingen, -bonden en koepelorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven 
en andere instanties. Door als organisaties samen te werken en krachten te bundelen kan er meer bereikt 
worden. Het Sportakkoord laat zien dat partijen zich gezamenlijk sterk maken voor sport en bewegen voor 
iedereen in de provincie. De werksessies met partners hebben geleid tot het opstellen van het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht, “De Utrechtse kracht van sport en bewegen”. 

Gelijktijdig met de vaststelling van het Beleidskader is door Provinciale Staten de motie, Aanpak discriminatie en 
racisme in sport (PS2021BEM06 Motie 36) aanvaard. In deze motie wordt extra aandacht gevraagd voor de 
problematiek van discriminatie en racisme in de sport. Dit is opgenomen in het Sportakkoord met specifieke 
acties. Daarmee is de aandacht voor dit thema vastgelegd en kan de motie als afgedaan worden beschouwd. 
Daarnaast is toegezegd gericht in te gaan op de ‘witte plekken’ in de inclusieve sport. Ook dit is opgenomen in 
het Provinciaal Sportakkoord met een specifieke actie.  

Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het ondertekenen van het Provinciaal Sportakkoord. 
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Toelichting  
Op 10 september 2021 is het startsein gegeven voor het Provinciaal Sportakkoord tijdens een Kick-off 
bijeenkomst. In de bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan de orde gesteld: 

- Sport in de openbare ruimte 
- Duurzame sport 
- Inclusieve sport (waaronder racisme en discriminatie) 
- Gezondheid en preventie (dit laatste thema, aangedragen vanuit partners, kwam nadrukkelijk tijdens het 

overleg naar voren en is dan ook meegenomen als onderdeel van het Sportakkoord).  
In het akkoord staat per onderwerp een impactstatement en daaraan gekoppeld acties.   
 
Het Sportakkoord is een levend document wat betekent dat het niet stopt bij de nu aangegeven acties. Per 
onderdeel is er een regiegroep en zijn er deelnemers. Er wordt een kerngroep geformeerd die het overall beeld 
zal bewaken en het proces zal borgen. Het vervolg is een continu proces waarin acties ook weer aanleiding zullen 
geven voor vervolgacties. Het nu ondertekende akkoord is de eerste versie. In de loop der tijd zullen acties zijn 
uitgevoerd en zal er aanleiding zijn voor nieuwe acties en die zullen weer leiden tot aanpassing van doelen en 
ambities, et cetera. Dan ontstaat er een volgende versie van het Sportakkoord. Door met elkaar in gesprek te 
gaan en te blijven, is er sprake van een continue beweging en vernieuwing van acties en onderwerpen.  
 
De provincie is de initiatiefnemer van het Provinciaal Sportakkoord. Aan de hand van dit akkoord wordt met 
partners samengewerkt aan de ambities uit het beleidskader en het versterken van het regionaal sportnetwerk. 
De provincie zal deel uitmaken van de kerngroep om het proces te borgen. Bij de start van de samenwerking zal 
de provincie de regierol vervullen op de eerste drie thema’s. Het is de bedoeling dat deze regierol in het proces 
ook door anderen partners wordt ingevuld en overgenomen, om meer balans te brengen in de samenwerking. 
Voor deze faciliterende rol is er structureel meerjarig € 25.000 beschikbaar. Dit is opgenomen in de begroting 
onder het beleidsdoel 3.4 De leefomgeving is gezond en veilig, kostenplaatsen 600493. Voor uitvoerende 
aspecten wordt aansluiting gezocht bij de budgetten van de andere beleidsvelden en andere instanties. 

 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op 17 februari 2022 wordt het Sportakkoord ondertekend door de deelnemende instanties. Leden van Provinciale 
Staten zijn uitgenodigd voor het bijwonen van deze digitale bijeenkomst die om 16:00 uur plaatsvindt. U ontvangt 
hiervoor binnenkort een uitnodiging. 
 
Het Provinciaal Sportakkoord Utrecht wordt nu ondertekend door naar verwachting 50 instanties. Alle 26 
gemeenten in de provincie Utrecht zijn voornemens te tekenen. Wij hopen dat op termijn nog meer partijen mee 
gaan doen in dit proces. Partijen die nu nog niet meedoen kunnen dus ook op een later moment alsnog aanhaken 
en instappen bij het Sportakkoord.  
Over de prestaties en de acties die met het Sportakkoord worden bereikt en uitgevoerd worden Provinciale Staten 
in december 2022 geïnformeerd.  
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1. Provinciaal Sportakkoord Utrecht, “De Utrechtse kracht van Sport”   
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


