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Voorwoord
Limburg daagt je uit om te sporten! Ons prachtige, grillige landschap en de vele
sportvoorzieningen nodigen uit om erop uit te trekken. Limburg beleven wordt steeds
meer ook in Limburg bewegen. Dat is gezond, niet alleen omdat je fit blijft maar ook omdat
het sporten je tot nieuwe ideeën inspireert. Zelf geniet ik er van om de dag fris sportend te
beginnen: roeiend op de Maas of de Zuid-Willemsvaart of rennend van ‘Molenhoeks
Makkie’ tot ‘Maastrichts Mooiste’ op de Sint Pietersberg.
Sport toont ook de kracht van onze samenleving. Bij verenigingen, in teams of als individu
bij gelegenheid samen trainen voor, of samen meedoen aan, een sportevenement verbindt
Limburgers om gezamenlijk een doel na te streven en zo het beste uit jezelf te halen:
punten te scoren, hordes te nemen, een tocht te voltooien, wedstrijden te winnen of
simpelweg voor het plezier van sport. Iedereen kan of moet kunnen sporten: of je nu jong
of oud bent, een beperking hebt of wat minder te besteden.
Sporten brengt je samen verder.
De afgelopen jaren heeft de Provincie sporttakplatforms ingericht, die het Limburgse
sportbeleid voor enkele kenmerkende disciplines vormgeven en uitvoeren. Met de
specifieke kennis en ervaring vanuit verenigingen, bonden en gemeenten zijn de platforms
het beste in staat om de beoefening, kansen en uitdagingen van de betreffende sport aan
te gaan. Het motto van ons Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ past daarom ook
goed in dit beleidskader ‘Limburg, sport!’.
De komende tijd is van belang om tussen topsport en breedtesport ook nieuwe
verbindingen te leggen. We werken daarom toe naar één uitvoeringsorganisatie Team
Limburg Sport. De topsporters van nu zoals Lieke Martens, Tom Dumoulin, Max Verstappen
of Kyra Fortuin zijn rolmodellen voor iedere Limburger en onze jeugd in het bijzonder. Om
ook na #Tokio2020 uit te kunnen blinken, is het essentieel dat we optimaal jonge sporters
kunnen scouten en ondersteunen zodat ook zij van talent de top kunnen bereiken. Met
innovaties op het gebied van sportvoeding en materialen van o.a. onze Brightlands
campussen willen we bovendien onze sporttalenten nog beter uitrusten bij hun
voorbereiding om nog meer topprestaties neer te kunnen zetten. Deze nieuwe aanpak sluit
perfect aan op de ambitie van het Nationaal Sportakkoord.
Limburg zet tenslotte in op evenementen die meer mensen aanzetten tot sport en
bewegen, meer naar Limburg trekken en ook economisch enorme kansen bieden. Zo
herbevestigen we onze kandidatuur om bijvoorbeeld een etappe van de Tour de France
naar Limburg te halen.
Sportbeleid maken we niet alleen vanuit de overheid. Juist met de inzet en creativiteit
vanuit verenigingen, individuele sporters, onderwijs en bedrijfsleven trainen we er samen
voor om de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te worden!

Joost van den Akker,
Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport
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Samenvatting
Waarom een sportbeleid?
Sport is niet alleen een doel op zich, het is ook een middel om de doelen van het
Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden te bereiken. Onze missie is dat Limburg de
gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt. We willen dat
Limburgers door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond blijven en zich positief
kunnen ontwikkelen. Als Provincie willen wij meerwaarde leveren op wat de Rijksoverheid
(onder andere via het Nationaal Sportakkoord) en de gemeenten al doen. We zoeken
daarvoor ook steeds naar slimme verbindingen tussen de overheden en andere partners en
beleidsvelden.

De opgave in Limburg
We zien een aantal maatschappelijke opgaves in Limburg waaraan we met dit beleidskader
sport een positieve bijdrage willen leveren:
– Limburgers zijn gemiddeld minder gezond dan de gemiddelde Nederlander. Ze worden
minder oud en hebben vaker overgewicht. De lagere sportparticipatie van de
Limburgers is één van de oorzaken daarvan.
– Sporten verstevigt de sociale cohesie. Individualisering, krimp, het gebrek aan
vrijwilligers en bestuurskracht, bezuinigingen en wet- en regelgeving, maar ook de
veranderende wensen zetten de continuïteit van verenigingen onder druk.
– Sport en bewegen draagt bij aan de Limburgse economie. Alleen al de hippische en de
wielersport leveren jaarlijks een bijdrage van 300 miljoen aan bestedingen in Limburg
op.
– Sporten in de openbare ruimte en de natuur leidt tot vraagstukken wat betreft
veiligheid, het delen van de ruimte en belasting van de natuur. Deze vraagstukken
overschrijden vaak de gemeente-, provincie- en landsgrenzen.
– De sportvraag van jongeren is aan het veranderen, individuele, informele en
commerciële sporten zijn bij hen meer in trek. Daarnaast komen er nieuwe sporten.
De populariteit van sporten verandert.

Hoe ziet het sportbeleid eruit?
In de periode 2015-2019 is voor de uitvoering van het sportbeleid gestart met de
constructie van sporttakplatforms. Deze opzet wordt deze nieuwe periode voortgezet.
Voor de sporten die de Provincie faciliteert is één organisatie verantwoordelijk. Dit leidt tot
helderheid; er is één aanpreekpunt, één beschikking en één totaal overzicht per tak van
sport. Vanuit de sporttakplatforms ontstaat er een goede verbinding tussen breedtesport,
talentontwikkeling én topsport binnen de sporttak in heel Limburg. Talenten en topsporters
kunnen anderen inspireren om te sporten. In het tweede kwartaal van 2020 voeren we een
evaluatie uit met betrekking tot de werkwijze van de huidige sporttakplatforms met als doel
de effectiviteit van deze platforms te bepalen en daar waar nodig aan te scherpen.
Onder de naam Team Limburg Sport werken we stapsgewijs toe naar één onafhankelijke
(top)sportorganisatie voor de publieke taken m.b.t. topsport/talentontwikkeling en
breedtesport in Limburg. Deze dient in 2020 operationeel te zijn.
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Talentontwikkeling & topsport
Bij de ontwikkeling van talent naar topsporter heeft de Provincie meerwaarde. Zij kan zaken
oppakken die voor individuele gemeenten lastiger zijn omdat ze bovenlokaal zijn. Landelijke
organisaties hebben juist weer minder specifieke aandacht voor de regio. Dit doen we
binnen de contouren van het Nationale Sportakkoord, afgestemd op de specifieke
Limburgse situatie.
Limburg heeft daarnaast een uitstekende infrastructuur voor talentontwikkeling en topsport.
Met Sportzone Limburg, de hippische omgeving Grandorse in Horst aan de Maas en het
Heuvelland is Limburg een top trainings- en wedstrijdomgeving voor o.a. de wieler-,
triatlon- en hippische sport. Daarbij is door de centrale ligging in Europa en de goede
bereikbaarheid Limburg bij uitstek een euregionale / internationale topregio voor sporters en
sportevenementen. In de periode 2020-2023 gaan we de kracht van deze topregio samen
met betrokken partners uit de sport, het bedrijfsleven en het onderwijs actief benutten.
De Provincie ziet ook goede kansen voor sport en innovatie. De vier Brightlands campussen
en (de daaraan verbonden) kennisinstellingen in de hele euregio kunnen hier een grote rol in
spelen. De Provincie kan hierin een faciliterende en verbindende rol spelen. Hierbij willen we
de kracht van het MKB benutten. Ook willen we uitwerken hoe we een loketfunctie als
platform en broedplaats voor sport en innovatie kunnen inrichten.
In veel evenementen komt topsport en breedtesport samen. Ze zijn een inspiratie voor
velen. Bovendien dragen sportevenementen bij aan andere beleidsvelden. Daarom
continueren we de (financiële) ondersteuning van structurele sportevenementen van de
sporttakplatforms, ondersteunen we de realisatie van een aantal grote (incidentele en
structurele) topsportevenementen die een meerwaarde voor Limburg opleveren en dragen
we bij aan de vermindering van regeldruk voor sportevenementen.

Sport voor iedereen
De Provincie wil sporten en bewegen toegankelijk maken voor iedereen in Limburg.
Ongeacht financiële, fysieke of mentale beperkingen. Hiervoor is een bovenlokale aanpak
wenselijk. Wij voorzien hierin een rol voor de sporttakplatforms. Daarnaast stimuleren en
adviseren we gemeenten om vraagstukken op het gebied van sportparticipatie voor
specifieke doelgroepen gezamenlijk op te pakken.
We streven ernaar een duurzame infrastructuur voor gehandicaptensport te creëren, die
goed doordacht is en uitgaat van de vraagstukken die op dit gebied spelen. Dit is tevens een
nadrukkelijke wens van de gemeenten op dit gebied. We continueren de Provinciale
Vervoersregeling Gehandicapte Sporters en zijn voornemens om deze ook onderdeel uit te
laten maken van deze infrastructuur.
We blijven het Jeugdfonds Sport en de Stichting Bijzonder in Beweging ondersteunen en
stimuleren het gebruik van deze fondsen.

Kansrijke vernieuwing
De Provincie staat open voor vernieuwende initiatieven en ontwikkelingen in de sport
waarbij verbindingen tussen de sport en met andere beleidsterreinen zoals de Sociale
Agenda, Toerisme en Recreatie, Economie en het nieuwe kader Kwaliteit in Limburgse
Centra gemaakt kunnen worden. Ook zien we mogelijke raakvlakken met de Omgevingsvisie
die in ontwikkeling is. De maatschappelijke opgaven in Limburg zijn hierbij altijd leidend.

Financiën
Voor de uitvoering van het Provinciale sportbeleid is voor de periode 2020 tot en met 2023
in totaal €15.421.000,- budget beschikbaar. Zie voor de beschikbare middelen en de inzet
van middelen de overzichten achter in dit beleidskader. Aanvullend aan deze middelen is
tijdens de Statenvergadering d.d. 12/13 december 2019 besloten om ook
intensiveringsmiddelen vanuit Toerisme en Recreatie beschikbaar te stellen.
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1

Inleiding

In dit beleidskader leest u de visie en ambitie van de Provincie Limburg op het gebied van
sport en bewegen en presenteren we de doelstellingen voor de komende jaren. We
beschrijven hoe de uitvoering van deze visie en ambitie bewerkstelligd wordt en geven aan
hoe we de beschikbare middelen inzetten.
Het Collegeprogramma 2019-2023 ‘Vernieuwend Verbinden’ is een belangrijke basis bij dit
beleidskader. In dit collegeprogramma is een aantal ambities gepresenteerd, gerelateerd
aan sport, waar we in dit kader op voortbouwen. Zo wordt in het Collegeprogramma o.a.
aangegeven dat we de doorontwikkeling van de sporttakplatforms ondersteunen en
voortvarend toewerken naar het vormen van één sport-uitvoeringsorganisatie.
Het maken en uitvoeren van sportbeleid is een autonome taak van de Provincie. Dat wil
zeggen dat het geen verplichte taak is van de Provincie, maar dat we ons, vanwege het
maatschappelijk belang, er wel voor inzetten.
Voor het opstellen van dit beleidskader is het Nationaal Sportakkoord belangrijk geweest.
Daar waar wij als Provincie een meerwaarde kunnen leveren op hetgeen de Rijksoverheid
en de gemeenten reeds ondernemen op sportief gebied, pakken wij onze rol als Provincie.
We zetten in op een efficiëntie en effectieve besteding van de Provinciale middelen die we
tot onze beschikking hebben. Bij het maken van keuzes staan daarbij inhoudelijke
argumenten voorop, kijken we goed naar onze rol als Provincie en zoeken we altijd naar de
meest efficiënte wijze van organisatie van de vraagstukken.
Voor de keuzes die we maken in dit beleidskader hebben we geput uit de kennis en kunde
van het sportieve veld in de provincie Limburg en uit relevante informatie op het gebied
van trends & ontwikkelingen. We hebben gesprekken gevoerd met onze
ondersteuningsorganisaties, met de reeds bestaande sporttakplatforms, met gemeenten,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overige partners. Tevens maken we slimme
verbindingen met andere beleidsvelden. Denk daarbij aan toerisme & recreatie, economie,
innovatie, onderwijs, ruimte, cultuur en Sociale Agenda. Al deze input komt samen in dit
beleidskader.
Voor de jaren 2020 en 2021 zullen we een aantal concrete acties benoemen die we gaan
uitvoeren. Voor de twee daaropvolgende jaren, 2022 en 2023, zullen we, aan de hand van
de resultaten van een voortgangsrapportage over 2020 en 2021, eind 2021 een apart
uitvoeringsprogramma opstellen.
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Nationaal Sportakkoord
Het Nationaal Sportakkoord, ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), heeft als doel om de organisatie en de financiën van de sport in Nederland
toekomstbestendig te maken en er daarbij voor te zorgen dat iedereen in Nederland in een
veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. Het akkoord bestaat uit
zes thema’s die vertaald zijn in de volgende zes deelakkoorden waarop de komende jaren
de focus ligt;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Inclusief sporten en bewegen: het toegankelijk maken van de sport voor iedereen,
ongeacht zijn of haar omstandigheden;
Duurzame sportinfrastructuur overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de
voorzieningen op orde zijn;
Vitale aanbieders van sport klaar maken voor de toekomst, inspelen op ontwikkelingen;
Positieve sportcultuur plezier in sport als fundament voor een leven lang sporten
stimuleren;
Vaardig in bewegen (meer kinderen laten voldoen aan de beweegnorm en motorische
vaardigheden verbeteren);
Topsport die inspireert (zoveel mogelijk Nederlandse inspireren door topsport).
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Het Nationaal Sportakkoord is op 29 juni 2018 ondertekend; op dat moment waren vijf
deelakkoorden gereed. Deze deelakkoorden zijn tot stand gekomen en ondertekend door
de verschillende maatschappelijke partners (sport, het Rijk, gemeenten, provincies,
maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen), die bij een
deelakkoord een rol (wilden) hebben. Acht Provincies hebben in 2018 deelakkoord 2 mede
ondertekend (duurzame sportinfrastructuur). Deze Provincies hebben hun bijdrage aan het
Nationaal Sportakkoord geleverd via een brief aan Minister Bruins waarin wordt
aangegeven hoe de Provincies haar rol en meerwaarde zien ten opzichte van - en in
samenwerking met - andere stakeholders in en rondom de sport.
De publieksversie van het Nationaal Sportakkoord en de brief aan de Minister zijn als bijlage
toegevoegd aan dit kader.
Het Ministerie van VWS, de landelijke sportkoepel NOC*NSF en Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG) zijn de regisseurs en strategische partners van het Nationaal
Sportakkoord en zodoende bij de ontwikkeling van alle deelakkoorden betrokken.
In 2019 is deelakkoord 6 uitgewerkt en op 10 oktober 2019 ondertekend, mede door de
Provincies. In dit deelakkoord wordt de ambitie uitgesproken om talentontwikkeling,
topsport en topsportevenementen de komende jaren gezamenlijk te ondersteunen.
Nagenoeg alle Provincies zijn betrokken bij de uitwerking van dit deelakkoord, aangezien
diverse Provincies investeren in talentontwikkeling en topsportevenementen.
In een aantal van deze thema’s kunnen wij als Provincie een belangrijke rol spelen, die
meerwaarde biedt op hetgeen reeds door de Rijksoverheid en de gemeenten wordt
opgepakt. Dat zijn primair de thema’s 2 en 6, die wij mede hebben ondertekend, en thema
1 waarop wij de afgelopen jaren reeds op hebben ingezet. In dit beleidskader zullen we
duidelijk maken waarom en hoe we als Provincie aan deze meerwaarde vorm geven. Dit
houdt echter niet in dat we geen enkele rol pakken ten opzichte van de overige thema’s
(3,4 en 5). We maken bij deze pijlers echter een zeer scherpe afweging hoe een Provinciale
bijdrage op deze onderwerpen meerwaarde kan leveren, gezien het feit dat de
vraagstukken in deze thema’s voor het overgrote merendeel door de gemeenten en het
Rijk worden opgepakt.
De Rijksoverheid investeert t/m 2021 € 400 miljoen om de ambities van het Nationaal
Sportakkoord waar te maken. De gemeentelijke uitgaven op het gebied van sport
bedroegen in 2017 ruim 1 miljard euro (Monitor sportuitgaven gemeenten, Mulier Instituut,
december 2018). De beschikbare budgetten van Provincies lopen uiteen van geen budget
(Zuid-Holland), incidenteel budget voor sportevenementen (Utrecht) tot een budget
variërend van 5 ton tot 6,25 miljoen euro per jaar voor allerlei vormen van sportbeleid
(Verkenning rol Provincies in de Sport, Nederlandse Sportraad, augustus 2019).
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2 Missie
Onze missie is dat Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van
Nederland wordt:
We willen dat Limburgers door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond
blijven en zich positief kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om sport te verbinden met andere maatschappelijke activiteiten en sectoren zoals toerisme,
economie, innovatie, openbare ruimte, natuur en onderwijs. Het uitgangspunt
hierbij is dat de sport zelf haar verantwoordelijkheid neemt hoe zij in Limburg de
betreffende sporttak wil versterken. Ook streven we er naar om de kracht van
sport in te zetten bij de branding van Limburg en wordt de (top)infrastructuur
benut om samenwerking aan te gaan op euregionaal en internationaal niveau.

Maatschappelijke kansen
De mate waarin sport en bewegen een meerwaarde kan leveren bij het aanpakken van een
maatschappelijk vraagstuk is de basis van het provinciale sportbeleid in Limburg. Daarbij
wordt rekening gehouden met hierbij relevante trends en ontwikkelingen en de rol die de
landelijke en lokale overheid hierbij inneemt.
Bij de bepaling of er voor de Provincie een rol is weggelegd bij een maatschappelijk
vraagstuk vinden we het belangrijk altijd eerst in beeld te brengen wie hier primair voor
verantwoordelijk is, of deze partij haar verantwoordelijkheid neemt en erin slaagt het
probleem op te lossen en/of de opgave te realiseren. Wij stellen ons dan de vraag, wat
gebeurt er als de Provincie niet investeert in dit vraagstuk via sport en bewegen?
We omschrijven onderstaand een aantal maatschappelijke vraagstukken die we signaleren
in Limburg, die tevens haken aan de uitdagingen die ook in het Nationale Sportakkoord
worden benoemd en waar we als Provincie ons steentje aan willen bijdragen:
Gezondheid van de Limburger
Uit cijfers van diverse onderzoeken blijkt dat Limburgers zowel mentaal als fysiek minder
gezond zijn dan de gemiddelde Nederlander, minder oud worden en er gemiddeld meer
overgewicht voorkomt. Als oorzaken hiervan worden o.a. het lager opleidingsniveau en de
lagere sportparticipatie van de Limburger genoemd (o.a. Rapportage Sport 2018, Mulier
instituut, december 2018).
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Percentage inwoners dat voldoet aan beweegrichtlijn GGD (2016)
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1: Figuur gebaseerd op cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016,
GGD’en, CBS en RIVM.
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37,40%
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2: Figuur gebaseerd op cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016,
GGD’en, CBS en RIVM.
Verenigingsleven vs. ongebonden sporten
Bijna een kwart van de Limburgers is lid van een sportbond en/of –vereniging en beoefent
zodoende sport en bewegen in verenigingsverband en/of is er actief als vrijwilligers.
Hierdoor realiseren vrijwilligers niet alleen zelf een breed sportaanbod, maar wordt ook
bijgedragen aan een sociale cohesie tussen diverse lagen van de bevolking, ongeacht
de afkomst.
Door een aantal trends en ontwikkelingen, zoals individualisering, krimp, een veranderende
vraag naar sport en bewegen, toename wet- en regelgeving en gemeentelijke
bezuinigingen staat vrijwilligerswerk, de bestuurskracht bij verenigingen en zelfs de
continuïteit van verenigingen al jaren onder druk (Nationaal Sportakkoord, 2018).
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Percentage inwoners in alle leeftijden met
één of meerdere sportbondlidmaatschappen (2018)
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3: Figuur gebaseerd op cijfers uit het Kennis- en Informatiesysteem Sport van NOC*NSF.

(Sport)participatie
Naast de gezondheid van de Limburgers en de ontwikkelingen m.b.t het verenigingsleven
zien we dat de deelname aan sport en bewegen in Limburg de afgelopen jaren weliswaar
gestegen is, maar nog achterblijft bij het landelijk gemiddelde. Met name bij bepaalde
leeftijds- en/of doelgroepen is de sportparticipatie lager; denk hierbij aan jongeren in
middelbare-schoolleeftijd, Limburgers met een beperking en ouderen en kinderen voor
wie deelname aan sport en bewegen geen vanzelfsprekendheid is vanwege bijvoorbeeld
een complexe thuissituatie.
Daarnaast dreigt, als gevolg van de tendens tot individualisering in de maatschappij en de
groei van ongebonden sporten (niet in verenigingsverband), de positieve waarde van
sportparticipatie op de sociale cohesie af te nemen.
Personen van 12-79 jaar oud die wekelijks sporten naar leeftijd, 2016/2017
Limburg

Nederland

% van totaal aantal personen
Totaal

53

56

12-19 jaar

66

72

20-34 jaar

57

64

35-49 jaar

54

55

50-64 jaar

49

50

65-79 jaar

46

44

Leeftijd

4 Bron: Sportparticipatie in Limburg, CBS, februari 2019.
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Economische ontwikkeling van Limburg
Een duurzame economische ontwikkeling van Limburg is van belang voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en daarmee voor de werkgelegenheid voor onze
burgers. De afgelopen jaren heeft de Provincie veel geïnvesteerd in bedrijfs- en
campuslocaties, de kennisinfrastructuur en faciliteiten voor het MKB. Sport en bewegen
kan een bijdrage leveren aan de economie van Limburg, alleen al de sportsectoren
hippische- en wielersport leveren een jaarlijkse bijdrage van naar schatting meer dan € 300
miljoen aan bestedingen in Limburg (o.a. Mulier Instituut, Economische omvang en
potentie paardensector Limburg, november 2017).
Openbare ruimte - natuur
De afgelopen jaren benutten burgers steeds meer de openbare ruimte, inclusief de natuur,
om te sporten en bewegen. Men maakt hierbij gebruik van wegen, dorps- en stadspleinen,
fietspaden en wandelpaden in de natuur. Bij dit gebruik dienen zich diverse vraagstukken
aan zoals veiligheid van verkeersdeelnemers, belasting van de natuur, de behoefte om vrij
te kunnen bewegen etc. Het betreft hier veelal gemeente-, provincie- en zelfs landgrens
overschrijdende vraagstukken (Nationaal Sportakkoord, 2018).
Ontwikkelingen in de sport
Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de sport zijn er algemene- en sport-specifieke
trends te zien. Een algemene trend is de veranderende sportvraag van jongeren: naarmate
scholieren ouder worden is er meer vraag naar individuele, informele en commerciële
sporten (Rapportage Sport 2018, SCP, p.127). Kijkende naar de sport-specifieke trends zien
we veranderingen in het aanbod van sport. Er dienen zich nieuwe sporten aan, zoals padel,
klimmen, boulderen, airsoft, dansvormen, urban sports, skateboarden, e-gaming en drone
racing. Van sommige sporten neemt de populariteit toe (wandelen, fietsen, zwemmen,
fitness, golf, meer bewegen voor ouderen, bootcamp) en van andere juist af (tennis,
hippische sporten). In Limburg zijn fitness, zwemmen, hardlopen, veldvoetbal en
wandelsport de populairste sporten: in Limburg wordt er gemiddeld meer sportief
gewandeld dan in Nederland gemiddeld (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
2016, GGD’en, CBS en RIVM en Sportparticipatie in Limburg, CBS).
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3 Team Limburg Sport
Provinciale ondersteuningsstructuur
In de periode 2015 – 2019 is ingezet op een efficiënte organisatie en uitvoering van het
provinciale sportbeleid. Hierbij was het uitgangspunt dat de sportsector verantwoordelijk is
voor de te maken keuzes hoe men op een samenhangende wijze breedtesport,
talentontwikkeling, topsport en evenementen versterkt in haar sporttak. Per sporttak is
ervoor gekozen dat één organisatie verantwoordelijk is om dat proces binnen de
betreffende sporttak te organiseren en hier samen met haar achterban (o.a. verenigingen,
evenementen, sportbond) een sporttakplan voor op te stellen.
Ondanks het feit dat de ondersteuning van breedtesport met name een rol is van de lokaleen Rijksoverheid, wordt als onderdeel van de sporttakplannen van de speerpunt- en
kernsporten in Limburg ook de breedtesport ondersteund. Dit is van belang om een
optimale aansluiting te krijgen tussen breedtesport, talentontwikkeling en topsport in een
sporttak. Een goed georganiseerde breedtesport vergroot de kans op meer talenten en
daarnaast kunnen talenten en topsporters worden ingezet om anderen te inspireren om te
gaan sporten en bewegen.
Op basis van dit meerjarig sporttakplan stelt het betreffende sporttakplatform een jaarlijks
werkprogramma op en vraagt hiervoor financiële steun aan bij de Provincie.
Het is vervolgens aan de Provincie om te beoordelen in welke mate de plannen bijdragen
aan de uitvoering van de doelstellingen van het provinciale sportbeleid.
In de komende periode gaan we door met de sporttakplatforms en zitten we in op een
verdere ontwikkeling hiervan. Op dit moment zien we een aantal zeer positieve
ontwikkelingen die het werken volgens de sporttakplatforms met zich meebrengen:
– Er is een duidelijk aanspreekpunt, (zorgt voor efficiëntie), daardoor is er ook één
eindverantwoordelijke (administratieve overlast beperken: één beschikking + een
totaaloverzicht per sporttak).
– Deze structuur biedt houvast en mogelijkheden voor het door ontwikkelen van de
platforms op de bestaande basis. Dat leidt tot continuïteit omdat helder is wie
aanspreekpunt is, waar de verantwoordelijkheden liggen en welke verwachtingen
er zijn.
– Het uitgangspunt dat “de sport bepaalt´ komt in de praktijk ook zo naar voren via
het construct van de platforms. De afstand tot de sport zelf is kort, en de sport
geeft zelf aan wat er leeft in de sport in Limburg, dat vervolgens via de
werkplannen door de platformbesturen wordt vertaald in uitvoering in de praktijk.
Omdat we in de praktijk ervaren dat er groei mogelijk is voor deze platforms en de
werkwijze van de platforms, voeren we in het tweede kwartaal van 2020 een evaluatie uit
met betrekking tot de werkwijze van de sporttakplatforms. We besteden daarbij o.a.
aandacht aan de bestuurskracht van de besturen van de platforms, de inhoudelijke focus
van de werkplannen, de verwachtingen/verantwoordelijkheden en de zichtbaarheid van de
platforms, de middelen die ter beschikking staan voor de uitvoering van de werkplannen
en hun inzet om derdengelden te werven. We stellen ons daarbij de vraag of we inzetten
op de juiste sporttakken om de inhoudelijke doelen van dit sportbeleid met de beschikbare
middelen te behalen.
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Acties:

–

In het 2e kwartaal van 2020 voeren wij een evaluatie uit m.b.t. de werkwijze
van de sporttakplatforms. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de
ondersteuning van de sporttakplatforms in 2021 en verder.
In 2020 gaan wij door met de ondersteuning van de sporttakplatforms, waarbij
we inzetten dat hun werkplannen maximaal bijdragen aan de beoogde
resultaten van het beleidskader sport.

–

Provinciale ondersteunings- / uitvoeringsorganisaties
Al jaren werken we samen met onze belangrijkste uitvoeringsorganisaties Huis voor de
Sport Limburg, Topsport Limburg en Topsport Expertise en Innovatie centrum aan een
optimale (top)sportinfrastructuur. Dit is vooralsnog ingericht onder de werktitel ‘Limburg
Sport en Bewegen’. De samenwerking is erop gericht om de sport vraaggericht en zo
efficiënt en effectief mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. De ondersteuning richt zich
o.a. op de sporttakplatforms Limburg Cycling, Limburg Atletiek en Running, Limburg
Handbal, Limburg Paardensport, Limburg Triatlon, het Jeugdfonds Sport en Bijzonder in
Beweging, en daarnaast op overige vraagstukken binnen de kaders van het provinciale
sportbeleid. In het Collegeprogramma is deze ambitie nogmaals onderstreept en versterkt
en is opgenomen dat “we voortvarend toewerken naar het vormen van één sportuitvoeringsorganisatie waarbij de verschillende platforms leidend zijn voor de prioriteiten
en wijze van ondersteuning”. Dit mede gezien de veranderende markt(vraag).
We gaan onder de naam ‘Team Limburg Sport’ (stapsgewijs) toewerken naar 1 (top)
sportorganisatie voor de publieke taken m.b.t. topsport/talentontwikkeling en breedtesport
in Limburg. Deze organisatie dient onafhankelijk te zijn en een ‘draaischijf’ waar continu de
vraag van het sportveld en het aanbod geregisseerd worden. Centraal staat het organiseren
van de uitvoering van het provinciaal sportbeleid. Deze organisatie vervult, naast de
hiervoor genoemde inhoudelijke steunfunctie, een kennis- (o.a. data, gegevens, cijfers) en
netwerkfunctie en treedt op als verbinder en regisseur in het maatschappelijke netwerk van
de sport. Tevens dient deze organisatie als een algemeen advies en vraagbaak voor
provinciale/regionale sportvraagstukken, adviseert hoe invulling gegeven kan worden aan
provinciale thema’s en vraagstukken, en adviseert hoe de verbindingen gelegd worden met
andere provinciale beleidsterreinen (zorg, vrije tijd, innovatie, ruimte etc.) Om te komen tot
een onafhankelijke organisatie, geldt een aantal randvoorwaarden:

–

Provinciale middelen dienen volledig en transparant ingezet te worden voor
publieke doeleinden binnen de kaders van het provinciale sportbeleid. Dit dient
zich ook in de juridische structuur van de organisatie te vertalen.
Deze organisatie dient zelf geen sportactiviteiten en/of diensten uit te voeren,
waarmee het in concurrentie treedt met marktpartijen.

–

Acties:

–
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Bovenstaande (top)sportorganisatie dient in 2020 operationeel te zijn.
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4 Sport in Limburg 2020-2023
Zoals in de inleiding van dit beleidskader beschreven zijn we als Provincie voornemens op
een aantal thema’s uit het Nationaal Sportakkoord actief in te zetten. Dit doen we niet
zomaar, maar omdat we een meerwaarde zien voor inzet van de Provincie op deze
thema’s, bovenop hetgeen reeds primaire taken en verantwoordelijkheden van het Rijk en
de gemeenten is. We kijken daarbij specifiek naar de uitdagingen en kansen in Limburg
zoals we die in hoofdstuk 2 hebben omschreven.
De bovenlokale rol van de Provincie is belangrijk. Bij alle keuzes die we maken is telkens de
afweging: wie is primair aan zet voor het aanpakken van dit vraagstuk en hoe kunnen we
daar als Provincie een meerwaarde aan leveren?
Onderstaand wordt u dan ook telkens meegenomen in:
– ‘waarom’ zetten we in op dit vraagstuk?
– ‘wat’ gaan we daarvoor doen en ‘hoe’ gaan we dat doen?
– ‘wie’ zijn hierin onze partners?

4.1

Van talent naar topsport

Een belangrijke meerwaarde van de Provincie op het gebied van sport zien we op het
gebied van talentontwikkeling en topsport.
Gemeenten kunnen hierin moeilijker een rol oppakken om een aantal redenen: het gaat
om een in aantal zeer beperkte doelgroep waarvoor in verhouding veel financiële middelen
nodig zijn, om o.a. de infrastructuur te kunnen realiseren voor de topsport. Talenten uit een
hele regio komen vaak op één plek bij elkaar, waardoor gemeenten vaak een (financiële)
vraag op zich zien afkomen die bovenlokaal is. Daardoor is er vaak vraag naar bovenlokale
samenwerking; een rol die de gemeenten nauwelijks opgepakt krijgen.
Het Rijk, samen met belangrijke partners zoals het NOC*NSF en de sportbonden, pakken
wel degelijk een rol op in de topsport, maar een die zich met name landelijk afspeelt,
waarbij de aandacht voor specifieke regio’s beperkt is.
In 2018 is de Provincie een partnership aangegaan met de wielerploeg Team Sunweb voor
de periode van drie jaar tot en met 2020. Het partnership is aangegaan om de kracht van
deze wielerploeg in te zetten ten behoeve van diverse provinciale beleidsvelden zoals de
sociale agenda, economie/toerisme, onderwijs, innovatie, mobiliteit, de branding van
Limburg en de sport zelf. Dit geschiedt op basis van een jaarlijks werkplan met concrete
resultaatdoelen. In 2020 zal bekeken worden of en zo ja, op welke wijze, het partnership
wordt gecontinueerd.
De meerwaarde voor een Provinciale inzet ligt zodoende in het kunnen faciliteren van de
topsport in de regio, als opstap naar de landelijke en mondiale top van de sport. Tevens
benutten we onze geografische ligging en onze reeds bestaande infrastructuur voor de
sport, waarmee we een relevante speler in de Euregio zijn.
Onderstaand benoemen we drie aspecten hoe wij gaan inzetten op deze meerwaarde: het
faciliteren van talentontwikkeling, sportevenementen en innovatie in de topsport.
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4.1.1

Talentontwikkeling

Met name vanuit het perspectief van het versterken van de provinciale/regionale (top)
sportinfrastructuur zetten we in op talentontwikkeling. Talenten zijn van belang om
jongeren voor de regio aan te trekken en te behouden. Tevens is ook de relatie en
aansluiting met het onderwijs van belang (o.a. via Topsport Talentscholen). Naast het
ondersteunen van topsportprogramma’s kan ook geïnvesteerd worden in specifieke en
bijbehorende topsportaccommodaties voor bovenregionaal gebruik en in een bredere
infrastructuur van diensten ten behoeve van talenten en topsporters. We beschikken in
Limburg op onderdelen al van een uitstekende kwaliteit van de (top)sportinfrastructuur.
De Sporttakplatforms zijn de schakel tussen alle partijen; zij leggen verbindingen tussen de
nationale sportbonden, de ondersteuningsorganisaties, Topsport Talentscholen etc. De
platforms besteden tevens aandacht aan méér dan alleen Topsport & Talentontwikkeling
(ten minste in het geval van Paardensport, Wielrennen, Triatlon, Handbal en Atletiek). De
aandacht gaat ook uit naar de ondersteuning en stimulering van de betreffende
breedtesport-tak en het ondersteunen van evenementen. Dit alles staat niet los van elkaar:
met het ondersteunen van de breedtesport wordt sportdeelname gestimuleerd én
instroom van talenten naar topsport mogelijk gemaakt en worden talenten en topsporters
ingezet om burgers te stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Daarbij worden met de
ondersteuning van breedtesport ook verenigingen ondersteund, zoals de werving van
vrijwilligers en de opleiding van kader/trainers.
Talenten en topsporters zijn bovendien belangrijke idolen voor de jeugd en hebben een
belangrijke rol in de branding en profilering van de regio en de Provincie. De Provincie
heeft ook hier een verbindende rol richting andere stakeholders.
In lijn met de ambities uit het Nationale Sportakkoord dragen deze Limburgse ambities bij
op het gebied van topsport.
Concreet zien we een aantal taken die we als Provincie, met behulp van onze
ondersteuningsorganisatie(s), gaan oppakken:
– Het adviseren en ondersteunen van individuele talenten;
– Het adviseren en ondersteunen van nationale en regionale trainingsprogramma’s
van de sporttakplatforms;
– Het inrichten en in stand houden van een ondersteuningsstructuur met de
noodzakelijke faciliteiten en high performance diensten.
– Het adviseren en ondersteunen van de breedtesportprogramma’s van de
sporttakplatforms.

Acties:

–

–
–
–
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we blijven inzetten als Limburg als omgeving met een Regionale Topsport
Organisatie (RTO), binnen de landelijke infrastructuur voor talentontwikkeling
en topsport, ten behoeve van de talenten en topsporters in Limburg.
we continueren de (financiële) ondersteuning van individuele talenten.
we continueren de (financiële) ondersteuning van en regionale en nationale
trainingsprogramma van de sporttakplatforms.
we continueren de inzet op breedtesport door de platforms als basis voor
talentontwikkeling (voor ten minste de platforms Paardensport, Wielrennen,
Triatlon, Handbal en Atletiek).

Limburg, Sport!

4.1.2

Sportevenementen

Evenementen vormen een essentieel onderdeel van de sport. In veel evenementen komt
topsport en breedtesport samen. Evenementen zijn niet alleen van belang voor de sport
zelf maar kunnen ook bijdragen aan andere beleidsvelden. Enerzijds bieden (topsport)
evenementen topsporters de mogelijkheid om hun prestaties te laten zien. Anderzijds zit
de kracht van een sportevenement ook in het effect op de breedtesport, namelijk het
inspireren van jong en oud om te gaan sporten en leveren een belangrijke bijdrage aan een
betere mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast kunnen grote (top)sportevenementen
bijdragen aan de economische spin-off door met name de toeristische sector en kan
bijgedragen worden aan de branding van een stad of regio.
We maken onderscheid tussen structurele en incidentele evenementen. Structurele
evenementen zijn jaarlijks terugkerende evenementen, van klein tot groot. Voorbeelden
van grote structurele evenementen zijn o.a. de Amstel Gold Race, Jumping Indoor
Maastricht en de Venloop. Incidentele evenementen zijn bijvoorbeeld EK’s en WK’s of een
etappe van een grote wielerronde zoals de Tour de France.
Veel grote Provinciaal ondersteunde evenementen hebben weliswaar de status
topsportevenement vanwege de deelname van wereldtoppers, maar in praktijk zijn het
dikwijls meer dan 95% breedtesporters en recreanten die deelnemen aan het evenement.
Doordat in het programma van veel topsportevenementen ook deelname voor de
breedtesport mogelijk is, weten veel evenementen de aantrekkingskracht van de topsport
te benutten om breedtesporters te stimuleren om mee te doen en zelfs om in aanloop
naar het evenement hier specifiek voor te gaan trainen. Jaarlijks doen tienduizenden
breedtesporters mee aan de provinciaal ondersteunde evenementen.
De ondersteuning van de jaarlijks terugkerende evenementen loopt (in principe) via de
jaarlijkse werkprogramma’s van de provinciale sporttakplatforms. Zij bepalen op basis van
afwegingen binnen de eigen sporttak in Limburg en op basis van de beschikbare middelen
welke evenementen worden ondersteund.
We ondersteunen daarnaast voor 2020 en 2021 de Stimuleringsregeling Bovenlokale
Evenementen. Deze regeling, ooit een initiatief van Provinciale Staten, sluit aan bij het
streven vanuit het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ naar het bevorderen van
participatie en draagt bij aan leefbaarheid. Cultuur- en sportevenementen, georganiseerd
door vrijwilligersorganisaties, (stichtingen en verenigingen) kunnen één keer per twee jaar
maximaal € 2.500,- ontvangen, doch niet méér dan wat gemeenten bijdragen.
Provinciale Staten hebben in het verleden steeds groot belang gehecht aan deze regeling
met het oog op sociale cohesie, participatie en vrijwilligersinzet. Vanwege de actuele en
veelomvattende functie van deze regeling in diverse beleidsdomeinen, wordt deze regeling
gefinancierd uit Cultuurmiddelen, middelen voor de Sociale Agenda en middelen
voor Sport.
De evenementen die vanuit deze regeling ondersteund worden, kunnen geen aanspraak
maken op een bijdrage vanuit de sporttakplatforms voor dit evenementen, en vice versa.
Naast de ondersteuning door een sporttakplatform worden er ook structurele en
incidentele evenementen rechtstreeks door de Provincie ondersteund. Het feit dat de
Provincie rechtstreeks een evenement ondersteunt, heeft te maken met de omvang van
het evenement en de daaraan verbonden inhoudelijke en financiële risico’s.
Bij het rechtstreeks ondersteunen van een evenement kan de Provincie twee
rollen innemen:
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–
–

via een subsidierelatie de organisator van een evenement ondersteunen. De
financiële risico’s van het evenement ligt dan bij de organisatie;
zelf de regie nemen om een evenement in Limburg mogelijk te maken. Deze
positie wordt alleen ingenomen indien de Provincie en eventueel samenwerkende
partners zoals gemeenten, zelf de ambitie hebben om een evenement in Limburg
te laten plaatsvinden gezien de effecten van dit evenement voor Limburg. Een
voorbeeld hiervan is het ingezette lobbytraject voor een finishetappe van de Tour
de France.

Vanwege het feit dat veel evenementen gebruik maken van de openbare ruimte en wegen
en gezien de toegenomen veiligheidsvoorschriften ten gevolge van o.a. terrorisme en
andere redenen, is de regeldruk en de daaraan verbonden kosten voor eventorganisatoren
sterk toegenomen de afgelopen jaren. Daar waar mogelijk zullen wij bijdragen aan de
vermindering van de regeldruk voor evenementen.
Er zijn veel grote evenementen die financiële steun vragen aan o.a. de Rijks-, provincialeen gemeentelijke overheden. Om te kunnen afwegen welke evenementen voor een
bijdrage van de Provincie in aanmerking kunnen komen is onderstaand een afwegingskader
opgenomen. De mate waarin een (Top)sportevenement een bijdrage kan leveren aan Sport,
Gezondheid, Economie/Toerisme, Branding, Maatschappelijke waarde en Euregionaal
bereik is dan bepalend of een evenement voor provinciale steun in aanmerking komt.
Onderstaand is dit in een sportevenementenmatrix verder geconcretiseerd naar
specifieke indicatoren.
Niet in onderstaande tabel opgenomen, maar wel relevant, is in welke mate gemeenten
een bijdrage leveren aan een evenement. Wij zien dit ook als voorwaarde voor
evenementen om voor provinciale steun in aanmerking te komen.
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Themagebied effect

Deelgebied

Indicator

Sport

Breedtesportstimulering

Aantal sportieve side-events
met verenigingen

Talentontwikkeling

Aantal Limburgse talenten
die deelnemen

Versterking infrastructuur sporttak

Aantal betrokken Limburgse
vrijwilligers en
sportorganisaties

Gezondheid

Sportstimuleringsprogramma’s

Aantal deelnemers

Mogelijkheid tot deelname aan het

Aantal deelnemers

evenement door recreanten.
Economie/toerisme

Economische impact (additionele

Duur evenement, aantal

bestedingen)

dagen

1 miljoen – 5 miljoen euro

Aantal bezoekers

> 5 miljoen euro

Aantal deelnemers

Platformfunctie

Aantal business meetings
Aantal gerelateerde
congressen

Branding

Media-aandacht

Bereik media-aandacht (TV
+ sociale media)
Regionaal
Nationaal
Internationaal

Maatschappelijke

Trots

waarde

Meten op basis van
interviews

Overlast

Meten op basis van
interviews

Euregionaal bereik

Deelnemers uit Euregio

Aantal deelnemers

Bezoekers uit Euregio

Aantal bezoekers

Acties:

–

–
–

–
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we continueren de (financiële) ondersteuning van structurele
sportevenementen van de sporttakplatforms. Hieraan verbinden wij als
voorwaarde dat evenementen zich maximaal moeten inspannen om
breedtesportdeelname van jong en oud aan hun evenementen te stimuleren.
we ondersteunen de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen voor
2020 en 2021.
we ondersteunen de realisatie van een aantal grote (incidentele en structurele)
topsportevenementen die op basis van de sportevenementenmatrix een
meerwaarde voor Limburg opleveren.
we dragen bij aan de vermindering van regeldruk voor sportevenementen.
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Limburg als euregionale/internationale topregio
voor topsport & evenementen
Limburg beschikt over een uitstekende infrastructuur voor het beoefenen van
talentontwikkeling en topsport gelegen in Sportzone Limburg, regio Westelijke Mijnstreek
en de hippische omgeving Grandorse in Horst aan de Maas. In Sportzone Limburg
betreffen dit faciliteiten van het Watersley Sport en Talentpark (huisvesting / short- en
longstay, trainings- en wedstrijdparcoursen, een krachtruimte) en overige voorzieningen en
faciliteiten op het gebied van topsport en innovatie in deze regio (Inspanningslab,
klimaatkamer, Olympische krachtruimte, (para)medische en overige high performance
diensten).
Watersley is een goed voorbeeld waar bedrijfsleven / ondernemerschap samenkomt met
sport. Het initiatief (inclusief het exploitatiemodel) is door een ondernemer opgepakt
waardoor bij de uitvoering van activiteiten weinig overheidsmiddelen worden ingezet. Op
dit moment zijn er diverse trainingscentra en topsportteams (USA Cycling, NTC triatlon)
gevestigd op deze locatie, waarvan de talenten en topsporters gebruik maken van de
aanwezige high performance voorzieningen. De fysieke omgeving van Watersley, denk aan
diverse parcoursen, wordt actief benut als trainings-en wedstrijdomgeving voor diverse
sporten (bijvoorbeeld de Boels Ladies Challenge).
Daarnaast is in Sportzone Limburg het Tom Dumoulin Bike Park (een top trainings- en
wedstrijdomgeving voor de wielersport en triathlon en heeft Team Sunweb zich met een
campus (28 appartementen) in de wijk Sanderbout te Sittard-Geleen gevestigd.
Grandorse beschikt over een top trainings- en wedstrijdaccommodatie voor de hippische
sport en beschikt over een uitstekend netwerk van bedrijven die op topniveau diensten
aanbieden ten behoeve van de hippische sport. Hierbij is ook een verbinding gelegd naar
de hippische faciliteiten in de regio Weert.
Limburg heeft verder met haar glooiende Limburgs Landschap grenzend aan Duitsland en
België een top trainings- en wedstrijdomgeving voor o.a. de wieler-, triatlon- en hippische
sport. Denk daarbij aan de vanuit Limburg (per fiets) bereikbare Ardennen en het Eifelgebied: beide ideale trainingsgebieden voor triatlon en Wielrennen. Daarnaast beschikt
Belgisch-Limburg in Zolder over een uitstekende test- en trainingsomgeving voor diverse
sporten, waaronder wederom de wielersport en triatlon. De omgeving is niet alleen voor
topsporters ideaal, ook voor recreatieve sporters en toeristen zijn hier diverse
grensoverschrijdende fietsroutes.
Limburg is centraal gelegen in Europa voor wat betreft de internationale wedstrijdkalender
van sportevenementen in de genoemde sporttakken en is uitstekend bereikbaar via de
diverse vliegvelden in een straal van 100 km.
Daarom is Limburg bij uitstek een euregionale/internationale topregio voor een sporter om
zich voor te bereiden op grote evenementen zoals (EK’s, WK’s en Olympische Spelen) of
om er te verblijven om deel te nemen aan topsportevenementen in Limburg/Nederland,
België en Duitsland.
De kracht van deze topregio dient in de periode 2020-2023 samen met betrokken partners
uit de sport, het bedrijfsleven en het onderwijs (stages, onderzoek etc.) actief benut te
worden, zodat veel internationale sporters deze faciliteiten benutten en deelnemen aan
sportevenementen in de Euregio.
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4.1.3

Sport en innovatie

Met name topsport biedt veel kansen voor innovatieve ontwikkelingen in Limburg om
enerzijds bij te dragen aan hogere sportprestaties en anderzijds aan de ontwikkeling van
business cases voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen (inclusief stages voor
studenten). In Limburg, met name in Sportzone Limburg, regio Westelijke Mijnstreek, zijn
diverse regionale en nationale trainingscentra en (inter)nationale topsportteams actief. In
hun ambitie om te presteren tijdens internationale evenementen zoals EK’s, WK’s en de
Olympische Spelen, ontwikkelen deze trainingscentra en topsportteams optimale
trainingsprogramma’s en streven zij hierbij naar uitstekende faciliteiten en producten op
het gebied van o.a. voeding en materialen. Op gebied van kennis en innovatie beschikt
Limburg over een uitstekende infrastructuur met de vier Brightlands Campussen. Hierdoor
is veel kennis aanwezig op het gebied van o.a. materialen, gezondheid, voeding en smart
services en zijn er veel bedrijven gevestigd die deze kennis kunnen vertalen in concrete
producten.
Door het samenbrengen van deze behoeften en expertise van de sport met
kennisinstellingen en bedrijven uit de regio, kunnen innovatieve producten ontstaan
waardoor de topsporters beter kunnen presteren. Een goed voorbeeld op gebied van
productontwikkeling is de behoefte van Team Sunweb om veilige en zeer functionele
wielerkleding te ontwikkelen. Door Team Sunweb in contact te brengen met DSM op de
Chemelot Brightlands Campus heeft dit concreet geleid tot innovatieve wielerkleding
waarin de zeer sterk Dyneema-vezels zijn verwerkt en de wielrenners beter beschermd
worden tegen de gevolgen van valpartijen.
Ook op het gebied van voeding en (top)sport worden er op dit moment verbindingen
gelegd met de Brightlands Campus Greenport Venlo.
Tijdens het EK Triatlon in Weert heeft op 31 mei 2019 een expertmeeting plaatsgevonden
met deskundigen op het gebied van sport en innovatie. In de meeting stond de vraag
centraal of en in hoeverre er vanuit provinciaal sportbeleid moet worden ingezet op
innovaties in, door en rondom de sport en zo ja op welke wijze de Provincie dit zou
moeten doen. Het maatschappelijk belang van het inzetten op sport en innovatie vanuit
provinciaal sportbeleid werd onderschreven gezien de meerwaarde voor de sport zelf
(breedte- en topsport), de gezondheid van de burgers, het economisch belang en de
branding van Limburg.

Acties:

–

–
–
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Faciliteren / afstemmen van vraag en aanbod van kennis in en rondom de
sport met de vier campussen in Limburg en de daaraan verbonden
kennisinstellingen. Hierbij ook verbindingen leggen met de kennis in de
hele euregio.
Focus aanbrengen op verbindingen tussen sport en innovatie waar de regio
goed en onderscheidend in is. Hierbij de kracht van het MKB benutten.
Uitwerken hoe de loketfunctie als platform en broedplaats voor sport en
innovatie wordt ingericht.
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4.2

Sporten voor iedereen

Iedere Limburger moet een leven lang plezier in sporten en bewegen kunnen hebben,
ongehinderd zijn of haar omstandigheden. Met dit streven sluiten we aan bij het Nationaal
Sportakkoord, waarbij men inzet op het wegnemen van belemmeringen die mensen nu
nog ervaren. Ongeveer de helft van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijn en
57% van de Nederlanders sport wekelijks. In Limburg was dit aantal in 2017 56%, net iets
onder het landelijk gemiddelde dus.
4.2.1

Sport(en) voor iedereen

Sport dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Hierin hebben in eerste instantie het Rijk en
gemeenten een rol. Echter, in de afgelopen jaren hebben we als Provincie hier ook een rol
in gepakt en zien we die ook voor de komende periode voor ons weggelegd, omdat we
zien dat voor sommige vraagstukken een bovenlokale aanpak wenselijk is.
Enerzijds is er een voorname rol weggelegd voor de provinciale sporttakplatforms: als geen
ander staan zij dicht op de sport en weten zij welke doelgroepen in meer of mindere mate
ondersteuning nodig hebben. Anderzijds is er in onze provincie een aantal fondsen /
stichtingen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.
Daar waar het lokale sport- en beweegbeleid van gemeenten er onvoldoende in slaagt om
een vergroting van de structurele sportdeelname te realiseren voor specifieke doelgroepen,
en waar de platforms deze rol niet direct kunnen oppakken, bekijken wij als Provincie waar
we een meerwaarde kunnen leveren. Daarnaast stimuleren en adviseren we gemeenten
om vraagstukken op het gebied van sportparticipatie voor specifieke doelgroepen
gezamenlijk op te pakken. We nemen hierbij niet de rol over van de gemeenten.
Een voorbeeld:
Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Arriva en de Provincie Limburg
investeert Arriva nader bepaalde reclame-inkomsten in maatschappelijke projecten in
Limburg. Zo kunnen basisscholen (groepen 3 t/m 8) tegen een sterk gereduceerd tarief
gebruik maken van busvervoer om leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten op het
gebied van sport en cultuur in Limburg. Daarnaast worden jaarlijks vier Limburgse
organisaties ondersteund, die actief zijn met het ondersteunen van jongeren voor wie
deelname aan activiteiten op het gebied van cultuur en sport en het volgen van onderwijs
om financiële redenen geen vanzelfsprekendheid is, en die actief zijn om jongeren te
ondersteunen om hun talent te kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om het Jeugdfonds
Sport, Jeugdfonds Cultuur, Stichting Leergeld en het Topsport Talentenfonds.

Actie:

–

We bezien hoe er in 2020 invulling wordt gegeven aan deze overeenkomst
m.b.t. sportactiviteiten / -evenementen.

Een tweede voorbeeld:
We subsidiëren het Jeugdfonds Sport en stichting Bijzonder in Beweging voor hun aanpak
voor specifieke doelgroepen (over deze organisaties vindt u verderop meer informatie).
Beide stichtingen houden zich bezig met een doelgroep die over de hele provincie
verspreid is.
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4.2.2

Gehandicaptensport

Voor burgers met een beperking is sport en bewegen een vraagstuk dat aandacht verdient,
zeker in Limburg. Ten opzichte van landelijke cijfers zien we dat in Limburg relatief meer
mensen met een beperking wonen en de sport- en beweegparticipatie van deze groep
achterblijft ten opzichte van mensen zonder beperking.
Zoals ook in het collegeprogramma opgenomen, investeren we in voorzieningen en
initiatieven voor gehandicaptensport. We zien hier voornamelijk een rol weggelegd voor
een platform voor gehandicaptensport dat dan onderdeel uit gaat maken van de
Provinciale Infrastructuur. De gemeente Beek is sinds medio 2018 aan de slag, samen met
een vertegenwoordiging van alle gemeenten in Limburg, om hier vorm aan te geven. We
streven er hierbij naar een duurzame infrastructuur voor gehandicaptensport te creëren,
die goed doordacht is en uitgaat van de vraagstukken die op dit gebied spelen.
We continueren daarnaast de Provinciale Vervoersregeling Gehandicapte Sporters en zijn
voornemens om deze ook onderdeel uit te laten maken van deze infrastructuur.

Actie:

–

4.2.3

In samenwerking met gemeente Beek als kartrekker, werken aan de
totstandkoming van een duurzame provinciale infrastructuur voor
gehandicaptensport.

Bijzonder in Beweging / Jeugdfonds Sport

Onderdeel van de sportieve basisinfrastructuur zijn de begrotingsinstellingen Stichting
Jeugdfonds Sport en Stichting Bijzonder in Beweging. Deze laatste wordt per 2020
opgenomen op de Provinciale begroting ter vervanging van Stichting Basissport Limburg.
Stichting Jeugdfonds Sport Limburg maakt sporten mogelijk voor kinderen en jongeren,
voor wie deelname aan sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is vanwege de financiële
thuissituatie. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. De afgelopen jaren is het aantal kinderen
dat ondersteund wordt door het fonds gegroeid naar ± 4700 in 2018. Deze groei willen we
blijven stimuleren.
Ook de Stichting Bijzonder in Beweging, die de activiteiten heeft overgenomen van
Stichting Basissport Limburg, zet zich in voor een bijzondere doelgroep in onze
samenleving. De Stichting organiseert beweegactiviteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking in Limburg. De stichting laat mensen met een verstandelijke
beperking, woonachtig in Limburg, op een verantwoorde en professionele wijze
deelnemen aan zinvolle bewegingsactiviteiten die op de mogelijkheden van de individuele
deelnemer zijn afgestemd. Bijzonder in Beweging behartigt de belangen van mensen met
een verstandelijke beperking op het vlak van sport en bewegen en zet zich in voor
participatie van deze mensen in een vitale samenleving. Ook deze stichting en haar
belangrijke werk voor een doelgroep in onze samenleving blijven we ondersteunen.
We zien dat de organisaties een groot vraagstuk hebben omtrent de ‘vindplaats’ van de
doelgroep: de buurt/wijk, school, zorginstelling, werk of de sport zelf. We hebben ervaren
dat ook al bestaan er initiatieven om iedereen te laten deelnemen aan sport en bewegen,
niet iedereen (die dat wil) bereikt wordt.
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Acties:

–

–

–

4.3

We blijven het Jeugdfonds Sport en de Stichting Bijzonder in Beweging
ondersteunen en streven ernaar om meer mensen te kunnen ondersteunen
door middel van het ondersteunen van deze organisaties.
De bijdrage aan het Jeugdfonds Sport is opgenomen in de provinciale
begroting. Tevens evalueren we bij de vaststelling van een volgend
beleidskader sport deze bijdrage aan het Jeugdfonds Sport.
We ondersteunen het Jeugdfonds Sport actief in hun zoektocht naar het
bereiken van de doelgroep kinderen in armoede, om ook hen te kunnen
ondersteunen.

Kansrijke vernieuwingen

Naast de focus die we aangebracht hebben op de bovenstaande thema’s, willen we bewust
ruimte (inhoudelijk en financieel) vrijmaken om goede initiatieven te kunnen ondersteunen
als die zich voordoen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar elk initiatief kunnen
ondersteunen, maar dat we kritisch zullen kijken naar de kwaliteit en de toegevoegde
waarde van de initiatieven voor de sport- en beweegdeelname in Limburg.
Hoewel het provinciale sportbeleid op zichzelf staat, zijn er veel relevante verbindingen
met andere beleidsterreinen te maken. De doelstellingen voor sport hebben overlap met
andere onderwerpen, zowel ten aanzien van de te bereiken doelen als ook bij de invulling
en uitvoering van het sportbeleid.
Zo zien we dat sport steeds meer overlap toont met (andere) beleidsvelden op het gebied
van verenigingsstructuren, organisatievormen, daar waar het gaat om aantal vrijwilligers,
bestuurskracht, accommodaties etc. Op het gebied van de Sociale Agenda ligt er een
sterke verbinding in de doelstelling om de gezondheid van Limburgers te verbeteren. Sport
is vaak een uitstekend middel om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling en wordt
hierbinnen als een belangrijk instrument gezien. De ondersteuning van sportdeelname en
breedtesport is primair, zoals eerder aangegeven, een verantwoordelijkheid van de Rijksen gemeentelijke overheid (o.a. opgenomen in de deelakkoorden 3, 4 en 5 van het
Nationale Sportakkoord). Echter gezien het maatschappelijk vraagstuk in onze provincie op
het gebied van sportparticipatie, gezondheid en het verenigingsleven zullen wij in
afstemming met gemeenten (zij moeten hiertoe een hulpvraag hebben) zullen wij kansrijke
initiatieven ondersteunen die een voorbeeldfunctie hebben en concreet kunnen bijdragen
aan een toename van de sportdeelname, leiden tot vaardiger bewegen en bijdrage aan het
versterken van sportbieders.
Ook met het beleidsveld Toerisme en Recreatie zien we verbindingen, met name ten
aanzien van grote (top)sportevenementen in Limburg, die het profiel van Limburg
versterken en de aantrekkelijkheid vergroten. Zowel op economisch, toeristisch als
sportief vlak.
In het Nationaal Sportakkoord wordt als een van de thema’s ook nadrukkelijk aandacht
besteed aan een duurzame sportinfrastructuur op het gebied van fysieke accommodaties.
Hoewel dit primair een rol is voor gemeenten, sluiten we niet onze ogen voor de
vraagstukken die o.a. bij verenigingen spelen op dit gebied. We stellen hier niet direct
middelen voor ter beschikking, vanwege de beperkte mogelijkheden die wij hiervoor
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hebben, maar zoeken wel naar verbindingen met het nieuwe kader ‘‘Kwaliteit in Limburgse
Centra’. Mogelijk kan dit kader aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van de
(breedte)sportinfrastructuur in Limburg en/of voor nieuwe vormen van sporten zoals urban
sports, die plaatsvinden in de openbare ruimte. We zien hier tevens een verbinding met de
in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie, daar waar het bijvoorbeeld gaat om trends en
ontwikkelingen in leefstijl, gezondheid, vormen van sport etc. Het is belangrijk aandacht te
houden voor niet alleen de impact op het fysieke domein van de sport, maar ook de impact
op het welzijn van burgers i.r.t. sport.
Bovenstaand overzicht geeft een beknopt en zeker geen compleet overzicht van eventuele
verbanden, waarvan we nu constateren of vermoeden dat zij een raakvlak met het
Limburgs Sportbeleid kunnen hebben. We streven ernaar waar mogelijk zoveel mogelijk
samen met andere beleidsterreinen op te trekken, met de intentie om overheidsmiddelen
zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van het behalen van onze gezamenlijke
doelstellingen. Hierbij zijn de maatschappelijke opgaven in Limburg altijd leidend.

Acties:

–

–

4.4

We ondersteunen kansrijke initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van
sport en bewegen in het belang van gezondheid, het vaardiger bewegen en
het vergroten van de sociale cohesie.
Uitvoering van deze initiatieven geschiedt door de beste
uitvoeringsorganisaties.

Monitoring / voortgang

Een belangrijk middel om te toetsen of met ons beleid de beoogde resultaten behaald
worden, is het monitoren van de voortgang van diverse elementen uit het beleid. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de resultaten die de sporttakplatforms behalen met hun
werkplannen en de resultaten van de nieuwe initiatieven die we gaan ondersteunen.
Er is een aantal indicatoren te benoemen, waarop we de voortgang in ieder geval willen
gaan monitoren. Deels zullen we dit monitoren op het niveau van specifieke projecten,
deels via het opvragen van cijfers bij landelijke onderzoeksbureaus:
– het aantal mensen dat de beweegnorm haalt;
– het aantal mensen dat participeert in sport (sportparticipatie);
– het aantal mensen met een BMI van < 25 kg/m², resp. > 25 < 30 kg/m² en > 30 kg/m²;
– het aantal ondersteunde jongeren door het Jeugdfonds Sport Limburg;
– het aantal ondersteunde mensen door stichting Bijzonder in Beweging;
– het aantal ondersteunde talenten en topsporters;
– het aantal provinciale topsport- talentencentra;
– het aantal gerealiseerd (topsport) prestaties van Limburgse sporters bij NK’s, EK’s, WK’s,
Worldcup wedstrijden, Olympische Spelen en andere wedstrijden van een
dergelijke status.
Wat betreft evenementen houden we ons wat betreft monitoring aan de matrix zoals
opgenomen in paragraaf 4.1.2.
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Zoals in hoofdstuk 3 opgenomen voeren we gedurende 2020 een evaluatie uit m.b.t. de
werkwijze van de sporttakplatforms. Ook hierin zullen we meenemen dat het monitoren
van resultaten van belang is om te toetsen of met het beleid, en hetgeen de
sporttakplatform uitvoeren, de beoogde resultaten behaald worden.
Tevens zal er, o.a. in de voortgangsrapportages die over dit kader opgesteld zullen worden,
een integrale analyse van dit beleidskader uitgevoerd worden, waarbij er duidelijk gemaakt
wordt op welke wijze de verschillende beleidsterreinen elkaar versterken, aanvullen en
andersom, hoe dit kader andere beleidsterreinen kan versterken.
De resultaten van deze monitoring zullen worden meegenomen in de
voortgangsrapportage over de jaren 2020 en 2021.
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5 Financiën
Voor de uitvoering van het Provinciale sportbeleid is voor de periode 2020 tot en met 2023
in totaal € 15.421.000,- budget beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit de structurele middelen
die in de meerjarenraming zijn opgenomen en uit de investeringsmiddelen die in het
Collegeprogramma voor sport zijn opgenomen.
Aanvullend op de intensiveringsmiddelen die vanuit sport beschikbaar zijn voor dit
beleidskader, is tijdens de Statenvergadering d.d. 12/13 december 2019 besloten om ook
middelen vanuit Toerisme & recreatie beschikbaar te stellen (ten behoeve van onder andere
paarden-, wieler- en wandelsport).
De structurele middelen zijn beschikbaar voor de sportorganisaties die invulling geven aan
de provinciale steunfunctie voor breedtesport, talentontwikkeling en topsport,
gehandicaptensport en specifiek voor kansarme jongeren. Voor de uitvoering van
sportactiviteiten, zoals die van de sporttakplatforms, is geen budget opgenomen in de
meerjarenraming van de Provincie.
In de periode 2016 tot en met 2019 was in totaal € 19.282.000,- beschikbaar voor de
uitvoering van het Provinciale sportbeleid en is aanvullend daaraan een incidentele bijdrage
verleend voor de realisatie van het Tom Dumoulin Bike Park ter grootte van € 2.650.000,-.
Het uitgangspunt is dat de inzet van de Provinciale middelen is gericht op de uitvoering van
activiteiten die maximaal bijdragen aan de Provinciale opgaven en ambities zoals die in het
Collegeprogramma zijn opgenomen. De aard en omvang van de inzet van de Provinciale
ondersteuningsorganisaties dient hierop, vraaggericht, te zijn afgestemd. Dit zal er in de
periode 2020 tot en met 2023 toe leiden dat de wijze waarop de structurele middelen
worden ingezet in deze lijn wordt omgebogen.
Door deze aanpak wordt zo maximaal mogelijk binnen de beschikbare middelen voor sport
ingezet op uitvoering van activiteiten, waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor nieuwe
initiatieven die door de beste uitvoerders gerealiseerd kunnen worden. Deze ruimte maken
we door enerzijds een efficiëntieslag te maken op de ondersteuningsstructuur en
anderzijds op de sporttakplatforms. Voor beide pijlers geldt dat we mogelijkheden zien om
zaken efficiënter aan te pakken, en de inzet te focussen op de doelen en ambities die we in
dit beleidskader hebben gepresenteerd.
De Westelijke Mijnstreek, met daarin als trekkende gemeente Sittard-Geleen, heeft vanaf
2008 fors geïnvesteerd in de infrastructuur voor topsport- en talentontwikkeling in
Limburg in samenwerking met de Provincie. Mede hierdoor hebben zich diverse nationaleen regionale trainingscentra in dit gebied gevestigd en was daarmee een goed voorbeeld
voor andere regio’s in Limburg. Echter, in het kader van gemeentelijke bezuinigingen is de
gemeente Sittard-Geleen helaas genoodzaakt met ingang van 2021 de financiële
ondersteuning van regionale en nationale trainingsprogramma’s en de daaraan verbonden
ondersteuningsstructuur voor talentontwikkeling en topsport in Sittard-Geleen te
beëindigen. Ter voorkoming van het feit dat de sporttakplatforms door deze gemeentelijke
bezuiniging trainingsprogramma’s zullen beëindigen, wordt er meer provinciaal
sportbudget gereserveerd vanaf 2021 voor de ondersteuning van de sporttakplatforms om
de gevolgen van deze bezuiniging gedeeltelijk op te vangen.
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Wat betreft de stichting Bijzonder in Beweging (BIB), is tijdens de GS vergadering d.d. 2 april
2019 besloten de stichting BIB vanaf het jaar 2020 op te nemen in de Programmabegroting
2020 e.v. als Provinciale begrotingsinstelling voor een bedrag van € 100.000,00. De
achtergrond hierbij is dat de stichting BIB de activiteiten van stichting Basissport Limburg
heeft overgenomen. Deze laatste stichting was voorheen opgenomen op de
Provinciale begroting.
De in enig jaar niet benutte middelen blijven in principe beschikbaar voor de volgende jaren
van dit beleidskader. Wij sluiten hierbij aan bij de financiële spelregels zoals opgenomen in
het Collegeprogramma 2019/2023.
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Beschikbare middelen Sport 2020-2023 (bedragen * €1.000,-)
2020

2021

2022

2023

Structurele middelen

1.273

1.286

1.299

1.313

5.171

Intensiveringsmiddelen Sport

2.601

2.573

2.445

2.381

10.000

405

405

405

405

1.620

Dossier Team Sunweb

250

0

0

0

250

Totaal beschikbare middelen

4.529

4.264

4.149

4.099

17.041

2020

2021

2022

2023

Structureel budget

1.063

915

850

800

Kansrijke vernieuwingen

75

100

100

100

Sporten voor iedereen

340

340

340

340

1.360

Jeugdfonds Sport Limburg

75

75

75

75

300

Sport en bewegen voor senioren

250

250

250

250

1000

Sport en bewegen voor Jeugd

125

125

125

125

500

Dossier Team Sunweb

250

0

0

0

250

Sporttakplatforms

1.965

2.105

2.105

2.105

8.280

Sportevenementen

386

354

304

304

1.348

Sportaccommodaties

PM

PM

PM

PM

0

Totaal inzet middelen

4.529

4.264

4.149

4.099

17.041

Intensiveringsmiddelen Toerisme &
Recreatie

Inzet middelen 2020-2023 (bedragen * €1.000,-)

Ondersteuningsstructuur Sport

35

Limburg, Sport!

4.003
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Bijlage:

■

Terugblik Uitvoeringsprogramma’s Sport 2015 - 2019

Bronnen:
■

■

■
■
■
■
■
■
■

Economische omvang en potentie paardensector Limburg, Mulier instituut,
november 2017.
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM, GGD
Nederland, juli 2018.
Leefstijlmonitor 2016-2017, CBS.
Monitor sportuitgaven gemeenten, Mulier Instituut, december 2018.
Nationaal Sportakkoord, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juni 2018.
Rapportage Sport 2018, Sociaal Cultureel Planbureau, december 2018.
Sportparticipatie in Limburg, CBS, februari 2019.
Verkenning rol Provincies in de Sport, Nederlandse Sportraad, augustus 2019.
Zo sport Nederland. Trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018),
NOC*NSF, mei 2019.
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Bijlage - Terugblik Uitvoeringsprogramma’s Sport 2015 - 2019
In deze bijlage wordt een korte terugblik gegeven van de bereikte resultaten tijdens de afgelopen coalitieperiode
en de daaraan gerelateerde Uitvoeringsprogramma’s Sport 2015 - 2019

Sporttakplatforms
In de periode 2015 - 2019 heeft de Provincie met haar sportbeleid o.a. actief ingezet op het inrichten van de sport in
Limburg via sporttakplatforms, met de bedoeling een zo eenduidig mogelijke structuur te creëren voor de verschillende
sporttakken.
Vanaf 2016 zijn diverse sporttakplatforms gevormd, conform de Uitgangspuntennotitie Sporttakplatforms, en vanaf dat
moment vond subsidiëring van activiteiten op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling, topsport en
evenementen grotendeels plaats via de werkplannen van de volgende speerpunt-, kern- en kanssporten:
– Speerpuntsporten: wielrennen, paardensport;
– Kernsporten: triatlon, handbal, running/atletiek
– Kanssporten: basketbal, golfsport, handboogschieten, judo, sportklimmen, tafeltennis, turnen, volleybal
en vrouwenvoetbal.
Door de investeringen die zijn gedaan in sport en bewegen via de sporttakplatforms waarbij breedtesport,
talentontwikkeling, topsport en evenementen in samenhang worden versterkt, is bijgedragen aan het creëren van
mogelijkheden om te sporten en bewegen en het ontplooien van talent in Limburg.
De werkplannen van de speerpunt- en kernsporten richten zich in samenhang op de versterking van breedtesport,
talentontwikkeling, topsport en evenementen in Limburg. Hierdoor zijn er diverse activiteiten ondersteund
op het gebied van:
– Breedtesport, waaronder
– Sportstimuleringsclinics voor diverse doelgroepen, o.a. via scholen
– Verenigingsondersteuning: versterking van bestuurlijk en trainerskader, vrijwilligerswerving
– Talentontwikkeling, waaronder
– Nationale trainingsprogramma’s in Sportzone Sittard-Geleen voor triathlon en wielrennen
– Regionale trainingsprogramma’s in Sportzones Sittard-Geleen, Weert en Venlo voor handbal,
paardensport, running en atletiek, triathlon en wielrennen
– Een trainingscentrum voor gehandicaptensport in Beek
– Sportevenementen
– Dit betroffen tientallen (top)sportevenementen, waaraan honderden topsporters en talenten en
vele (tien)duizenden breedtesportdeelnemers deelnamen. De grote omvang van breedtesporters
heeft ermee te maken dat diverse topsportevenementen in bijvoorbeeld de atletiek-, wieler- en
triathlon sport open staan voor deelname van recreanten en breedtesporters.

De kanssporten richten zich vooralsnog, op de ondersteuning van talentontwikkeling, vanwege de omvang van het
beschikbaar gestelde budget. Concreet betekent dit dat er zowel in Sittard-Geleen en Weert vanuit de kanssporten
regionale trainingsprogramma’s zijn ondersteund.
Alle trainingscentra zijn nog operationeel met steun van de Provincie. Alleen de KNVB heeft recentelijk aangegeven geen
financiële steun meer nodig te hebben van de Provincie.

Sportzones
Naast de sporttakplatforms is de afgelopen periode het concept van de sportzones, rond de aanwezige Topsport
Talentscholen, op basis van de Uitgangspuntennotitie Sportzones verder uitwerk en in Sittard-Geleen in de praktijk ook
jaarlijks uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van een
sportzone was dat gemeenten zelf het voortouw namen van de ontwikkeling ervan.
De ontwikkeling van de sportzones in Weert en Venlo hebben nog niet tot samenwerkingsovereenkomsten geleid.
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Sportevenementen
Naast ondersteuning via de sporttakplatforms heeft de Provincie ook diverse evenementen rechtstreeks ondersteund.
Deze rechtstreekse ondersteuning had te maken met de omvang van het evenement en de daaraan verbonden
begroting, waarbij de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze evenementen en de voorwaarden
waaronder dit plaats vond niet bij de sporttakplatforms is gelegd.
Tijdens de coalitieperiode 2015-2019 is, om invulling te kunnen geven aan de ondersteuning van een aantal grotere
evenementenambities in Limburg, op basis van de Notitie ‘Voorwaarden inzet budget Bijzondere Sportevenementen’
een bedrag van € 2.500.000,- extra beschikbaar gesteld door Provinciale Staten, aangezien het regulier sportbudget
hiertoe niet toereikend was.
Uit deze extra middelen zijn o.a. de volgende evenementen ondersteund:
– WK Cyclocross 2018 te Valkenburg aan de Geul
– WK Zitvolleybal 2018 te Venlo
– WK Enkelspan en WK Paramennen 2018 in Horst aan de Maas.
– EK Triathlon 2019 te Weert
– Hammer Series 2017 – 2019
– Wereldbeker scenario Jumping Indoor Maastricht 2018 en 2019
Er was eveneens een bijdrage voorzien voor een finishetappe van de Tour de France, maar dit evenement heeft Limburg
in de afgelopen periode nog niet aangedaan. De hierdoor vrijgevallen middelen zijn destijds op basis van een motie van
PS ingezet voor activiteiten en accommodaties op het gebied van talentontwikkeling.

Accommodaties
Tijdens de vorige coalitieperiode was er tot en met 2018 jaarlijks een budget beschikbaar ter grootte van € 700.000,-.
Met dit budget zijn diverse, met name bovenlokale, initiatieven ondersteund bij de provinciale speerpunt-, kern- en
kanssporten.
Dit betroffen o.a. hippische accommodaties (koplopersomgevingen), wieleraccommodaties (veilige wieleromgevingen,
Mountainbike Routenetwerk Zuid-Limburg) en accommodaties voor regionale trainingscentra (Judo in Echt en
Gehandicaptensport in Beek)
Voor de realisatie van het Tom Dumoulin Bike Park in gemeente Sittard-Geleen, de grootste veilige wieleromgeving van
Nederland, is er separaat door Provinciale Staten een bijdrage verleend van € 2.650.000,- in de realisatiekosten.

Gehandicaptensport
Op het gebied van gehandicaptensport is er in 2018 een proces in werking gezet, op initiatief van de gemeenten, en met
ondersteuning vanuit de Provincie, om een provinciale infrastructuur voor gehandicaptensport in Limburg te
bewerkstelligen. In Limburg wonen meer dan het landelijk gemiddelde burgers met een beperking, waarvan vaststaat
dat zij minder sporten en bewegen dan burgers zonder beperking. De gemeente Beek heeft hiervoor de handschoen
opgepakt en werkt een voorstel uit hoe die infrastructuur in Limburg te effectueren.
Verder wordt jaarlijks de vervoersregeling gehandicaptensport uitgevoerd door Huis voor de Sport Limburg met
financiële ondersteuning van de Provincie en Limburgse gemeenten. Verenigingen ontvangen hierbij een vergoeding die
zij maken voor bovenlokale vervoerskosten.

Jeugdfonds Sport & Stichting Bijzonder in Beweging
Het Jeugdfonds Sport zijn we in de afgelopen jaren blijven ondersteunen, gezien haar belangrijke rol voor het creëren
van kansen voor kinderen in armoede om te kunnen deelnemen aan sport. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 4.000
kinderen door het fonds ondersteund en mede door de jaarlijkse cofinanciering door de Provincie ondersteunen nu
nagenoeg alle Limburgse gemeenten het fonds in Limburg.
Ook de Stichting Bijzonder in Beweging, die de activiteiten heeft overgenomen van Stichting Basissport Limburg, vervult
een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een (zware) lichamelijke
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en verstandelijke beperking. Hiertoe organiseerde zij wekelijks 40 activiteiten verspreid door heel Limburg waar 500 tot
600 mensen aan deelnemen. Hierbij wordt gewerkt met een aantal professionele bewegingsagogen, die worden
ondersteund door meer dan 100 vrijwilligers.
Zonder de financiële ondersteuning van de Provincie, naast de ondersteuning van veel gemeenten, waren deze
activiteiten niet mogelijk geweest.

Ondersteuningsstructuur breedtesport en talentontwikkeling
Via de jaarlijkse werkplannen van Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg en Topsport Expertise en Innovatie
Centrum zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
– Het adviseren en ondersteunen van de sporttakplatforms op het gebied van breedtesportstimulering,
talentontwikkeling (regionale en nationale trainingscentra) en topsport.
– Het faciliteren/ontzorgen van de sporttakplatforms op het gebied van werkgeverschap voor de
sporttakcoördinatoren van de sporttakplatforms, met huisvesting (werkplekken voor de sporttakcoördinatoren), met
vergader- en ontmoetingsfaciliteiten.
– Het ondersteunen met faciliteiten en via het Topsport Talentenfonds van meer dan 1500 talenten met een
topsportstatus van NOC*NSF
– Limburgse verenigingen zijn ondersteund bij het AVG-proof maken van hun organisatie sinds de invoering van de
regelgeving hierover in 2018.
– Het adviseren en ondersteunen op het gebied van sportstimuleren in algemene zin en voor specifieke doelgroepen
(o.a. gehandicapten en senioren)
– Het aanbieden van faciliteiten ten behoeve van talentontwikkeling en topsport, waaronder (para) medische diensten,
inspanningstesten via het inspanningslab en klimaatkamer in Sittard-Geleen en strenght and conditioning trainingen
in de Olympische krachtruimten in Sittard-Geleen.
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