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MEMORANDUM 
 
 

 

ONDERWERP Uitkomsten Onderzoek spreiding regionale sportaccommodaties 
DATUM 16‑03‑2023 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
AAN Provinciale Staten 

 
BIJLAGEN 1.‘Spreiding van sportaccommodaties in de provincie Utrecht’ 
 
 
Het onderzoek naar de spreiding van regionale sportaccommodaties is afgerond. In het memo 'Voortgang van het 
Provinciaal sportakkoord Utrecht' dat u in december 2022 ontving, is aangekondigd dit rapport met uw Staten te 
delen. Deze ontvangt u als bijlage bij dit memo. De bijlagen bij de rapportage ‘Spreiding van sportaccommodaties 
in de provincie Utrecht’ zijn op te vragen bij de team sport (i.v.m. de digitale toegankelijkheid van de bestanden).  
 
De aanleiding voor het onderzoek is dat gemeenten in het Provinciaal Sportakkoord Utrecht aangaven inzicht te 
willen in de spreiding van regionale sportaccommodaties. Het gaat daarbij om accommodaties met een 
bovengemeentelijk bereik, zoals schaatsbanen en zwembaden. Het Mulier Instituut (sportonderzoeksinstituut) heeft 
dit onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd.  
 
Inhoudelijke punten uit het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit drie onderzoeksvragen (de huidige situatie en in 2040 in de provincie Utrecht): 

1. Wat is het aanbod aan en de spreiding ten opzichte van de bevolking van regionale 
breedtesportvoorzieningen (atletiekbanen, kunstijsbanen, openbare zwembaden, skeeler- en skatebanen, 
BMX-banen, sport specifieke binnensportruimte)? 

2. Wat is het aanbod aan en de spreiding ten opzichte van de bevolking van bovenlokale 
breedtesportvoorzieningen (sportparken/-velden per type veldsport, sporthallen en roeiverenigingen)? 

3. Wat is het aanbod aan en de spreiding ten opzichte van de bevolking van sportaanbod voor mensen met 
een beperking? 

Enkele conclusies uit het onderzoek (6.2 blz. 88) zijn: 

- Het aanbod en de spreiding van de bovenlokale breedtesportvoorzieningen voor de ‘populaire’ (veld-
/baan) sporten en zaalsport is dusdanig dat nagenoeg alle inwoners binnen drie kilometer een dergelijke 
accommodatie kunnen bereiken. 

- Voornamelijk regionale sportvoorzieningen met een grote(re) capaciteit, zoals ijsbanen en wielerbanen, 
liggen relatief ver weg voor een groot deel van de inwoners in de provincie. 

- Het sportaanbod voor mensen met een beperking is relatief klein ten opzichte van het reguliere aanbod. 
- Doordat het aantal inwoners de komende jaren toeneemt, wordt de druk op de bestaande 

sportaccommodaties hoger. 

Aanbevolen wordt om in gesprek met gemeenten na te gaan waar de behoefte ligt vanuit inwoners, verenigingen of 
andere partijen over sportaccommodaties. Daarbij is het spreidingsvraagstuk van belang, hoe ver moeten inwoners 
reizen en met welk vervoersmiddel. Agendeer in die gesprekken ook de gewenste rol van de provincie bij de 
planning en realisatie van bovenlokale en regionale voorzieningen. Een andere aanbeveling is om het overzicht te 
houden over het aanbod en de spreiding van de regionale en bovenlokale voorzieningen en van het aangepaste 
sportaanbod, om zo signalerend te kunnen zijn naar gemeenten. En om als provincie het initiatief te nemen om 
vraag en aanbod voor mensen met een beperking dichter bij elkaar te brengen. 
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De uitkomsten van het onderzoek worden op 21 maart 2023 gepresenteerd aan de gemeenten en andere partners 
van het Provinciaal Sportakkoord Utrecht. In overleg met gemeenten zal worden verkend wat een mogelijk vervolg 
op het rapport is en welke acties nodig of gewenst zijn, passend bij de rol van de provincie en het beleidskader 
Sport en bewegen.   
 
 
 
 
 
 


