Drenthe maakt dromen waar
Drents Olympisch Plan 2028
Contouren, inhoud en organisatie
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Droom
Bart van Steen
De twee triatleten komen gelijktijdig aan bij het Bentincks beweegpark in Hoogeveen. Midden in dit
Fietspretpark wordt er gewisseld van wielrennen naar lopen. De ervaren Chinees Lee Zhou, 4 jaar
geleden Wereldkampioen geworden in Drenthe en Bart van Steen, de Drentse hoop, 19 jaar, geboren
22 juni 2009. Bart past volledig in de versnelling die de Triatlonsport kreeg, nadat bekend werd dat
de Olympische Triatlonrace in Drenthe plaatsvindt. Nederland ging na 100 jaar weer de Olympische
Spelen organiseren. De speciaal ontwikkelde beweegparken blijken de perfecte combinatie tussen
topsport, talentontwikkeling en sport voor iedereen. Bart heeft er vele uren doorgebracht.
Het zwemmen start vanaf het Outdoor beweegpark. In Emmen is een attractiepark van het allerhoogste niveau ontwikkeld, waar natuur en wildlife, cultuur en beweging elkaar optimaal ontmoeten.
In vier jaar uitgegroeid tot het meest bezochte attractiepark in Nederland. Vaak gezinnen, jongeren en
ouderen, veel bezoekers van buiten de provincie. Lee Zhou vindt het blijkbaar niet speciaal; hij is veruit
de eerste die het park verlaat en de fiets pakt.
Tijdens het fietsparcours blijkt hoe belangrijk sport voor Drenthe is. Alles beweegt. Parken bewegen,
buurten bewegen. Samenwerking zoals in de wijken én in dorpen kan alleen in Drenthe. Door sport
worden alle activiteiten in de buurt aan elkaar gekoppeld en is het buurtgevoel sterker dan ooit.
Iedereen doet mee. De meeste mensen actief, een aantal passief, maar bij een sportactiviteit helpt
iedereen mee. Het traject loopt dan ook door alle gemeenten. Geen lus, die eindeloos herhaald wordt,
maar 160 km Drenthe in beeld. Natuurlandschap en sportlandschap wisselen elkaar af. Door bossen
en open land, helemaal vlak of glooiend. Mooie wegen, afgestemd op fietsverkeer, of aangepast
aan het fietsverkeer als bij het Hippisch beweegpark in Meppel. En wat een mensen! Sport verenigt
Drenthe!
Bart begint ondertussen aan zijn opmars, gedragen door een enthousiast publiek. Taferelen die
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alleen bekend zijn van de Elfstedentochten. Toch mooi dat op het moment dat Friesland besluit de
Elfstedenroute kunstmatig te bevriezen, Drenthe vol inzet op de Olympische Triatlonrace 2028.
Triatlon past bij Drenthe, net als wielrennen: De Vuelta en later de Tourstart, veldrijden, mountainbiken, zesdaagsen en de eigen Ronde. Eigenlijk geldt dit voor alle sporten waarbij vooruitgaan en
beweging centraal staan. Drenthe heeft ruimte voor beweging.
Bart van Steen staat model voor Drenthe 2028. Vlak voor Hoogeveen haalt hij zijn Chinese belager bij
en trekken tegelijkertijd hun loopschoenen aan. 42 kilometer van Hoogeveen naar Assen. Weer veel
publiek, in hardloopkleding. Ze zijn lopend gekomen en gaan lopend weer weg. Individueel worden
er zoveel meters gemaakt, dat Drenthe al jarenlang de meest bewogen provincie van Nederland is.
Auto’s zijn alleen de baas op de paar autowegen die de provincie doorkruizen. Daarbuiten is het rijk
aan de lopers, de fietsers, de kanoër, de skeeleraars. Voor elke beweegsport is een passend, uitdagend
en spectaculair routenetwerk te vinden.
Maar daar denkt Bart niet aan. Hij loopt in een trance over de paden, waarvan hij elke meter kent,
voortgestuwd door het publiek. Bij Schipborg, het welnesscentrum midden in de natuur van de
Drentse Aa, versnelt hij. Het is het pure Drentse talent, alle aanwezige potentie uit het kleine Drenthe
tegen de man van de Wereld. De wereld die vanaf vandaag weet waar Drenthe ligt. Lee Zhou kan nog
één keer aanhaken. Met de wind vol tegen het Balloërveld op. Lee Zhou breekt. Presteren is prima,
schiet door zijn hoofd. Dat is wat ‘Play it forward ’coach Renate Groenewold altijd tegen hem zegt.
Nu weet hij waarom. Je moet lef hebben om het verschil te maken. Op weg naar de Olympische titel
ervaart hij vooral het heerlijke gevoel van beweging; van kracht en macht. Hij ziet het atletiekstadion
in de verte. Assen kent twee beweegparken en is het beweegcentrum van het Noorden geworden.
Noord Europa, wel te verstaan. Wanneer Bart het stadion binnenloopt, valt alles op zijn plaats.
Symbool van Drenthe, symbool voor Drenten. Zijn beeld staat al midden in Assen.
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Drenthe maakt dromen waar

Met dromen koop je niets, hoorde je in altijd Drenthe. Beide voeten op de grond en gewoon doen. Dat leek altijd typisch
Drents. Leek, want er is nieuw elan ontstaan. Het Drents Museum in Assen droomde over een unieke tentoonstelling en
verbaasde vervolgens heel de wereld met het Terracottaleger. In Emmen dromen ze over de mooiste dierentuin van Europa
en durven een combinatie met theater én een totale verplaatsing aan. Terwijl er onder leiding van, de te vroeg overleden
commissaris Relus ter Beek door sportliefhebbers gedroomd werd over de start van een grote wielerronde in Drenthe.
Het binnenhalen van de Vuelta, maar vooral het ongekende enthousiasme dat de eerste dagen teweeg bracht en het
nauwgezette organisatietalent bij professionals en vrijwilligers, laat zien dat Drenthe dromen waar kan maken. Dromen met
beide benen op de grond en vervolgens heel hard werken. Dat is Drenthe.
Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan is onze bijdrage aan het Nationaal Olympisch Plan. We willen een deel van de
verantwoordelijkheid, passend bij dit plan, op ons nemen. Dat doen we niet alleen. Nu al zien we een sterke betrokkenheid
van gemeenten en andere partijen. Deze betrokkenheid willen we in 2010 formaliseren. Wij onderschrijven de conclusie
van het kabinet dat het Olympisch Plan 2028 (vastgesteld door NOC*NSF) inspirerend is, met enthousiasmerende ambities
op sportief gebied en daarbuiten. Het Olympisch Plan, en ook onze eigen Drenthe 2028, is een plan geworden waarvan de
hele samenleving kan profiteren: in economisch, sociaal en ruimtelijk opzicht. Het maakt duidelijk dat we geen moment spijt
hoeven te hebben van onze inspanningen, zelfs niet als de Spelen niet naar Drenthe of Nederland komen.
Drenthe 2028 is dan al een inspiratiebon gebleken voor het provinciale omgevingsbeleid en de lokale structuurvisies.
De lokale economische agenda’s worden sterk gestimuleerd door Drenthe 2028 en de bevolking wordt vitaler en sterker.
Door de stimulans van de Drentse beweging 2028 komt nieuwe samenwerking tot stand, waar we jarenlang profijt van
hebben.

Vol trots presenteren wij Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan, een product waar met
veel mensen een half jaar intensief aan gewerkt is!
Gezienes Evenhuis, wethouder gemeente Emmen
Jaap Kuin, wethouder gemeente Assen
Anneke Haarsma, gedeputeerde provincie Drenthe
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Leeswijzer

Langetermijnbeleid en concrete resultaten verhouden zich moeizaam tot elkaar. In ‘Drenthe 2028’ is dit wel de
inzet. Er is een langetermijnperspectief ontwikkeld, passend binnen de nationale plannen én we zetten direct
actief in met activiteiten in 2010.
‘Drenthe 2028’ is een contourennota. We zetten beleidslijnen uit, waarbinnen het sportbeleid, maar ook ander
beleid zich gaat afspelen. ‘Drenthe 2028’ geeft een stevige impuls aan langetermijnbeleid, waarin we sport
koppelen aan andere beleidsgebieden en duidelijke keuzes maken om Drenthe te profileren. Vaststelling van
‘Drenthe 2028’ betekent dat we in 2010 kunnen zoeken naar de meest effectieve manier van uitvoering en
realisatie van onze missie. Dit gebeurt door onderzoek, binden van partners en ontwikkelen van activiteiten.
De resultaten hiervan beschrijven in (1) de ‘Onderbouwing Drenthe 2028’ dat de basis vormt voor (2) het
uitvoeringsprogramma 2011 – 2012 en de belangrijkste aanzet voor de jaren daarna. Deze documenten worden
oktober 2010 opgeleverd door het procesbureau Drenthe 2028.
‘Drenthe 2028’ start met de gezamenlijke droom. Deze vertalen we in de vier daaropvolgende hoofdstukken
in de gewenste contouren om de droom te realiseren. In de hoofdstukken daarna geven we aan waar een en
ander inhoudelijk aansluit op het Olympisch plan. We sluiten af met 2 logistieke hoofdstukken die belangrijk zijn
voor het slagen van ‘Drenthe 2028’.
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Elk inhoudelijk hoofdstuk is verdeeld in 3 delen.
1. Visie en ambities ‘dit willen we’
2. Doelen ‘wat gaan we doen om dit te bereiken’
3. Uitvoering ‘activiteiten in 2010’
De visie geldt tot en met 2016 (ijkmoment), de doelen worden elke 2 jaar
bijgesteld en jaarlijks volgt er een uitvoeringsprogramma.

Aannames
Drenthe 2028 bestrijkt een lange periode en is absoluut vernieuwend. Om het gedachtegoed van
Drenthe 2028 zo duidelijk mogelijk over te brengen is er op een aantal punten gekozen voor een
zo concreet mogelijke invulling. Deze invulling is enkel bedoeld om een zo duidelijk mogelijk beeld
van de uitkomsten van Drenthe 2028 te krijgen. Het sterkst geldt dit voor de beweegparken. Deze
zijn, fictief, verdeeld over de provincie gekoppeld aan steden. Maar deze fictieve invulling geldt ook
voor andere thema’s.
Bij alle voorstellen geldt dat er eerst gedegen onderzoek verricht moet worden naar de hoogste
haalbaarheid en het aanwezige potentieel (menskracht, staand beleid, historie). Vervolgens zullen
de activiteiten die hierop volgen, Drenthe-breed gedeeld worden. Daarbij is het mooi dat het
overgrote merendeel van de betrokkenen, ook uit de gemeenten, vinden dat het plan door elke
gemeente geadopteerd zou moeten worden. Daarbij mag de identiteit Drents zijn in plaats van te
sterk lokaal ingekleurd.
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CONTOUREN 1 Visie missie en het verschil

Visie
Juist sport heeft de kracht om processen op gang te brengen op sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk,
welzijns- en gezondheidsgebied. Sport werkt als inspiratiebron en katalysator. Sport zorgt voor ontmoeting en
bindt mensen. Sport staat voor inzet en innovatie én een hoge arbeidsmoraal. Sport maakt mensen vitaal en onze
provincie gezond. Sport geeft een impuls aan het toerisme, aan de media-industrie. Maar sport is vooral heel leuk
om te doen.

Missie
We gaan met sport in de volle breedte héél Drenthe in 2016 naar Olympisch niveau brengen. Olympisch niveau
staat in Drenthe voor:
Iedereen doet mee
Drenthe is vitaal
Drenthe is leefbaar
Drenthe is kansrijk
En daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk, welzijns- en gezondheidsgebied.

Verschil
Drenthe onderscheidt zich van andere provincies door specifiek in te zetten op:
1 De ontwikkeling van een totaal Sportlandschap rondom 5 Beweegparken, waar alle sporters (breedte, talent,
top, toerist) elkaar ontmoeten.
2 De ontwikkeling van Beweegbuurten; dorpen en wijken waarin al het sportieve, gezondheidszorg, educatie,
recreatieve, cultuur, musisch en natuuraanbod gebundeld wordt.
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Beweegpark
In 2028 bepalen vijf beweegparken het sportlandschap in Drenthe. Dit zijn multifunctionele ‘sportattractieparken’, waarin sporttrainingscentra en sportbelevingparken zijn
ondergebracht én thematisch gekoppeld zijn aan de A-sporten. Rondom de parken
ontstaat er een gevarieerd aanbod aan routenetwerken voor elke sporter. Deze parken
zijn centrale plaatsen op het gebied van ruimte en economie. Ze zijn gekoppeld aan
bestaande accommodaties of ontwikkelingen.
De parken zijn millenniumproef; dat wil zeggen duurzaam ontwikkeld. Toegankelijkheid
en bereikbaarheid voor grote groepen mensen, voldoende ruimte om naast de parken
ook mogelijkheden te bieden voor het bedrijfsleven, toerisme en recreatie en onderwijs.
Zie ook pagina 31.

Beweegbuurten
In de Beweegbuurt werken onderwijs, sportaanbieders, welzijn, cultuur en andere vormen
van educatie optimaal samen. Zowel binnen het onderwijs als in het buitenschoolse
programma zijn kinderen actief binnen een kwalitatief hoog, uitdagend en gevarieerd
sportaanbod. De sportaanbieders in de Brede School / beweegbuurt zijn niet langer
beperkt tot de traditionele sportvereniging. Deze sportvereniging kent verschillende
verschijningsvormen met een smal tot breed aanbod. Maar ook commerciële aanbieders
en aanbieders vanuit andere doelstellingen (bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, integratie)
worden ook opgenomen in het buurt aanbod. De verbinding van
jeugdsport naar talentenprogramma’s kan zowel open via de
sportaanbieder als via de school. Zie ook pagina ??.

9

10

CONTOUREN 2 DRENTHE BREED

Het Drents Olympisch Plan moet een bijdrage leveren aan een kwalitatief beter Drenthe. Drenthe op Olympisch niveau betekent
niet dat we behangen met medailles terugkomen vanuit Londen in 2012 of dat de kandidatuur van Drenthe als eerste Spelenorganiserende provincie het belangrijkste doel is.
Drenthe op Olympisch niveau vanaf 2016 gaat over wonen en werken, onderwijs, zorg, welzijn en gezondheid, sociale cohesie,
werkgelegenheid en bedrijfsleven, toegankelijkheid en bereikbaarheid en over een duurzame samenleving. Op alle terreinen
willen we met behulp van sport, Drenthe nog beter maken. Eerste mijlpalen in ‘Drenthe 2028’ zijn 2012 en 2016, waarbij de
eerste fase tot 2012 in het teken staat van de beweging in gang zetten (cultuuromslag). We gebruiken 2012 tot 2016 om in de
juiste ‘Olympische’ baan te komen. Na 2016 komt een fase van accelereren tot het uiteindelijke scoren in 2028.

Optimaal sportklimaat

scoren
accelereren

de juiste baan

klaar voor de start

2009

2012

2016

2020
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2024

2028

Vraagstukken
Eén van de vraagstukken ligt de komende jaren bij demografische ontwikkelingen. Juist in Drenthe zal de vergrijzing
plaatsvinden. In het landelijk gebied zal verdunning plaatsvinden en de mensen die er blijven wonen zijn gemiddeld
ouder. Deze ontwikkeling kan aanzienlijke problemen met zich meebrengen, zoals op gezondheidsgebied. Een toegankelijk preventief sportaanbod kan hier een belangrijke rol spelen. De verdunning kan ook andere gevolgen hebben. Denk
aan een teruglopend aantal vrijwilligers of een teruglopend voorzieningenniveau.

Kansen
Drenthe biedt veel kansen. De ruimte en variëteit in landschap maakt Drenthe uniek. De combinatie van ruimte met
sporten en bewegen is erg sterk. Deze combinatie biedt een goede kapstok voor de invulling van de ruimte en kan
worden gebruikt als Drents uithangbord. Met beweegparken in samenhang met een uitgekiend specifiek routenetwerk,
ontwikkelt Drenthe een product dat de motor van de toeristische economie kan worden.
Er zijn veel meer kansen en vraagstukken in Drenthe. In 2010 worden de kansen en vraagstukken nadrukkelijk én in
overleg met betrokken partijen geanalyseerd. Te benoemen domeinen zijn: ruimtelijke ordening, economie, toerisme en
recreatie, sociaal maatschappelijk, welzijn en volksgezondheid. Veel partijen hebben belang bij het Olympisch Plan. In
onderstaand figuur staan ze in verhouding.

Rol- en taakverdeling
Speciale aandacht in de komende jaren krijgt de rol- en taakverdeling tussen de verschillende overheden. Uitgangspunt is
dat door deze verdeling scherper wordt welke bijdrage elke partij aan de uitvoering van het plan kan leveren. Dit zal de
kwaliteit ten goede komen. Het Olympisch Plan draagt bij aan een effectieve invulling van rollen en taken.
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Het speelveld
maatschappelijke
instelling

- onderwijs, jeugd
- ruimte, natuur
- zorg, gezondheid
- welzijn, diversiteit
- wooncorporaties
- mobiliteit etc

SP0RT

bedrijfsleven

- sportaanbieders

- VNO-NCW

- individuele sporters

- KvK, MKB

- A-sporten

- toerisme recreatie

- B (regio) sporten

overheid

- sportbonden

- dagattracties
- grote bedrijven

- organisatoren

- gemeente

- sportbesturen

- provincie

etc

- rijk
- Europa
- SNN
etc

Activiteiten in 2010
In 2010 vinden ontmoetingen plaats tussen de verschillende partijen in het vierkant Maatschappelijke Instellingen, Bedrijfsleven,
Sport en Overheid. Betrokken partijen analyseren in overleg de kansen en vraagstukken. Tijdens deze ontmoetingen wordt
vastgelegd welke bijdrage het Olympisch Plan kan leveren aan de realisatie van de ambities van de verschillende partners.
Vertegenwoordigers van de genoemde partijen ondertekenen in 2010 de Drents Olympische Alliantie. Deze beschrijft de bijdrage
die een ieder gaat leveren om Drenthe op Olympisch niveau te brengen. De alliantie geeft ook richting aan rol- en taakverdeling
tussen de verschillende overheden.
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CONTOUREN 3 BEWEGING

Het Olympisch Plan is van alle inwoners van Drenthe. In 2016 heeft iedereen (sporters, verenigingen, onderwijs, bedrijfsleven,
gemeenten en provincie) zich achter het Olympisch Plan geschaard. Het Olympisch Plan is inspiratiebron én gedragen instrument.
Drenthe 2028 betekent voor alle mensen en partijen een stimulans om actief te worden. Binnen het Olympisch Plan doe je het
goed als je meedoet. Er zijn vrijwel geen belemmeringen. Opzet is dat de verschillende, klein- en grootschalige ontwikkelingen
in Drenthe uiteindelijk in dezelfde richting gaan. Op deze wijze wordt er stelselmatig aan een kwalitatief beter Drenthe gewerkt.

Activiteiten in 2010
De beweging is gestart bij de ontwikkeling van dit plan. Het klankbord 2028 en de thema specifieke platforms zijn de eerste
betrokkenen bij het plan. In 2010 verschijnt een communicatieplan Drenthe 2028. Elke betrokkene is ambassadeur van de
Drents Olympische gedachte; heel Drenthe op Olympisch niveau.
In 2010 krijgt Drenthe 2028 een eigen gezicht en worden de eerste activiteiten aan het plan gekoppeld. Eind 2010 weet 50%
van de inwoners dat er een Drents Olympisch Plan bestaat en weet 25% van de inwoners wat het plan inhoudt. Hiervoor zetten
we het Drents Panel in.
In 2010 onderbouwen we het Olympisch Plan met inhoudelijke analyses en cijfermatig onderzoek.

De beweging

2010		

2016		
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2028
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CONTOUREN 4 EIGENWIJZE

Drenthe 2028 gaat over ontwikkelingen in de volle breedte. Deze lijn wordt doorgetrokken binnen de sport. Daarbij gaat het
om sport en bewegen: top- en breedtesport, regulier en aangepast sporten waarin elke partij een eigen rol heeft en een taak
uitvoert.

Typisch Drents
Het Drents Olympisch Plan is gebaseerd op de sterke Drentse waarden als samenwerking, gelijkwaardigheid, breed draagvlak
en een sterk organisatievermogen. Hierdoor gaat samenwerking gemakkelijker dan op andere plaatsen. Een andere kant is dat
het lastig is om je in Drenthe te manifesteren. Boven het maaiveld is het moeilijk toeven.
In Drenthe voelen mensen zich Drent. Drenthe is een sterk merk. Men is trots op het Drent zijn maar heeft soms moeite dat te
tonen.
In Drenthe zijn mensen gewend in zekere mate afhankelijk te zijn van elkaar. De term naoberschap zien we terug in de
WMO-term Civil Society. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor buurt en dorp leeft nog steeds in Drenthe.

Ruimte
Drenthe kent een lage bevolkingsdichtheid, weinig mensen en veel ruimte. Dit is terug te zien in de sportgeschiedenis. Drentse
sporthelden zijn veelal individuele sporters die vaak veel ruimte nodig hebben voor hun prestaties. Wielrenners, marathonlopers
maar ook schaatsers (die veel op de fiets trainen) komen relatief vaak voor. Succesvolle teams zijn erg regionaal ontwikkeld,
maar - juist door de betrokkenheid van de omgeving - in staat om langdurig in de nationale top te spelen.

Sportkeuze
Om de ambities in het Drents Olympisch Plan waar te maken wordt er gefocust op een 5-tal A- en een vijftal B-sporten. Deze
sportkeus voldoet aan de criteria: historie en passend bij Drenthe. Voor deze sporten neemt het Drents Olympisch Plan het
initiatief, met name binnen het topsportgedeelte. Zo zijn de beweegparken thematisch gekoppeld aan de vijf A-sporten (maar
zullen ook aan andere sporten mogelijkheden bieden).
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De A-sporten zijn:
- Wielrennen in zijn varianten
-	Atletiek in zijn varianten
-	Triatlon met een link naar outdoorsport
-	Hippische sport in de verschillende varianten
- Motorsport (of gemotoriseerde) sport in verschillende varianten
De B-sporten zijn direct gelieerd aan regio’s en regionale ontwikkeling:
- Korfbal in regio Zuid West
-	Tennis in regio Zuid West
-	Handbal in regio Zuid Oost
-	Schietsport in regio Zuid Oost
- Beachvolleybal in regio Noord
Drenthe heeft zich bewezen als organisator van grote evenementen voor aangepast sporten. Juist Drenthe kan het zich
veroorloven om het aangepast sporten niet apart te benoemen; in Drenthe worden evenementen per definitie in samenhang
georganiseerd. De sportkeuze geldt ook voor aangepast sporten. In sommige gevallen heeft juist het verleden op dit gebied
geleid tot de integrale sportkeuze.
De sportkeuze mag geen belemmering zijn. Dit betekent dat er geen sporten buiten de boot vallen omdat ze niet in de A- of
B-categorie vallen. Binnen de sportkeuze wordt er initiatief genomen vanuit het Drents Olympisch Plan. Er wordt actief acquisitie gepleegd om evenementen binnen te krijgen en er starten specifieke talentenprogramma’s. Goede initiatieven binnen
andere sporten zullen we zo mogelijk ondersteunen. We zijn enorm trots op het WK CP Voetbal dat in 2011 plaatsvindt in
Drenthe. Het geldt als kwalificatietoernooi voor de Paralympische Spelen in Londen 2012. Belangrijker dan de vraag of het
past binnen de Sportkeuze, is of het bijdraagt aan Drenthe op Olympisch niveau. Wanneer we bijvoorbeeld met skeeleren
duizenden mensen in beweging krijgen, is dat grote winst.
Wij kiezen ervoor om in eerste instantie een zelfstandig Olympisch Plan te ontwikkelen. Op die manier wordt het eigen
karakter het meest benadrukt en is het plan het meest herkenbaar voor de Drentse inwoners. Het streven is wel dat er zo snel
mogelijk samenwerking plaatsvindt in noordelijk verband en met de sportbonden van de gekozen sporten. Het uitgangspunt
is dat we vooral op topsportgebied gezamenlijke programma’s ontwikkelen.
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Activiteiten in 2010
In 2010 worden er afspraken gemaakt met de sportbonden van, zowel de A- als de B-sporten. In dit jaar vinden afstemmingsgesprekken plaats met de vertegenwoordigers Olympisch Plan van de provincies Groningen en Fryslan. Hierbij speelt het
Olympisch Netwerk Noord Nederland een belangrijke rol. De keuzes als gemaakt in het hoofdstuk Eigenwijze onderbouwen
we met onderzoekscijfers.

18

19

inhoud 5 IEDEREEN BEWEEGT

Dit willen we
Drenthe wordt gezond en vitaal. In 2016 doet 65% van de Drentse bevolking, ook de aangepaste sporter, regelmatig aan
sport. Dit is een opgave. Het is verleidelijk om te blijven zitten en het leven passief aan je voorbij te laten gaan. Vooral
wanneer je gehinderd wordt door lichamelijk ongemak. Het aantal mensen met overgewicht groeit. We gaan dat veranderen
in Drenthe.
We gaan vooral inzetten op het plezier in sporten. Daarom gaan we uitdagende en aantrekkelijke vormen van bewegen
desnoods bij de mensen in huis brengen. Geen vingertje om mensen een half uur te laten bewegen. Voor iedereen bestaat
een prettige vorm van bewegen. Die gaan we één op één zoeken. In 2028 voldoet 80% van de Drentse bevolking aan de
NNGB. Juist in Drenthe, met een relatief oude bevolking, is 80% beweging een ambitieuze doelstelling. Daarbij richten we
ons, naast de persoonlijke aanpak, direct op doelgroepen met specifieke programma’s. In lokale netwerken wordt sporthulpverlening ingezet naast andere vormen van hulpverlening. We maken een koppeling tussen jeugdzorg en sport. We
ontwikkelen uitdagende beweegvoorzieningen naast huis, beweegparken centraal en gaan breedtesportevenementen extra
stimuleren. Het aangepast sporten houdt speciale aandacht over de volle breedte van het sportaanbod, maar wordt waar
zinvol ingepast.

‘In 2028 is de Drentse bevolking fit en vitaal:
een gezonde leefstijl is onder alle lagen van de bevolking ingeburgerd’

Wat gaan we doen om dit te bereiken
Aanleiding Sporthulpverlening sluit aan bij lokale en gebiedsgerichte netwerken.
• Vanuit de zorg in de breedte is een netwerk gecreëerd waarbinnen op de juiste wijze mensen die meer moeten gaan
bewegen doorverwezen worden.
• De sportgezondheidprofessional is een erkend beroep.
• In alle woonzorginstellingen worden dagelijks
beweegactiviteiten aangeboden.
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Uitdaging Per 100 huishoudens een uitdagende speel- en beweegplek
•	Ontwikkelen van attractieve combinatie van sport en natuur, sport en cultuur
•	Ontwikkelen van een sportlandschap rondom 5 grootschalige beweegparken waaromheen specifieke routes uitdagen tot het
verleggen van de eigen grenzen
•	Grootschalige breedtesport evenementen, voorafgegaan door clinics en cursussen
•	Stimuleren van gezonde voeding
• Professionaliseren van de bedrijfssport door inzet van reguliere sportaanbieders
Opleiding Opleiden van gespecialiseerd kader
•	Ontwikkelen van een volledige leerlijn sporttechnisch aangepast sporten
•	Realisatie 1e kenniscentrum aangepast sporten

NNGB ‘de norm’
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in 1998 vastgesteld door Nederlandse experts. De norm voor
volwassenen (18 jaar en ouder) luidt: “Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op ten minste
vijf, bij voorkeur alle dagen van de week.”
2008
41% van de Drentse bevolking in de leeftijd van 18 t/m 79 jaar voldoet aan NNGB
(bron Drentse Sportmonitor).
63% van de Nederlanders van 18 jaar e.o. voldoet aan de NNGB (bron NOC*NSF).

Activiteiten in 2010
Zorginstellingen, gemeenten (verantwoordelijk voor de WMO) en het onderwijs
stellen een ontwikkelingsplan op dat leidt tot resultaten vanaf 2012. Drenthe 2028
ontwikkelt verschillende voorbeeldbeweegplekken en onderzoekt de haalbaarheid
van beweegparken. Drenthe 2028 zet pilots uit voor de combinaties Sport in Natuur,
Sport in Cultuur. We onderzoeken de effectiviteit en de mogelijkheden van sporthulpverlening. Ook ontwikkelen we een passend monitorsysteem en beschrijven
dat in de onderbouwing.
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inhoud 6 LEVENDE BUURTEN

Dit willen we
Beter een goede buurt dan een verre vriend. De directe leefomgeving is sterk bepalend voor het woonplezier. Iedereen heeft recht
op een goede kans op ontwikkeling en ontplooiing. Steeds meer is de eigen leefomgeving de eigen verantwoordelijkheid van
de inwoners geworden. De buurt staat centraal in de samenleving, waarbij sport een belangrijk bindmiddel is. Op deze manier
ontstaat een sociaal klimaat waarin mensen met plezier leven, trots zijn op hun buurt en graag iets bijdragen aan de maatschappij.
In 2016 is in elke buurt (dorpen en wijken) een Beweegbuurt waarin de Brede School het bruisende middelpunt is. In de
Beweegbuurt werken onderwijs, sportaanbieders, gezondheidszorg, welzijn, cultuur en andere vormen van educatie optimaal
samen. Zowel binnen het onderwijs (100% deelname) als in het buitenschoolse programma (90% deelname) zijn kinderen actief
binnen een kwalitatief hoog, uitdagend en gevarieerd sportaanbod. De sportaanbieders in de Brede School / beweegbuurt zijn niet
langer beperkt tot de traditionele sportvereniging. Deze sportvereniging kent verschillende verschijningsvormen met een smal tot
breed aanbod. Maar ook commerciële aanbieders en aanbieders vanuit andere doelstellingen (bijvoorbeeld gezondheid, welzijn,
integratie) worden opgenomen in het buurtaanbod. De verbinding van jeugdsport met talentenprogramma’s loopt zowel via de
sportaanbieder als school.

‘In 2028 is sport voor iedereen in Drenthe toegankelijk en doen
steeds meer mensen door sport mee aan de samenleving’

Wat gaan we doen om dit te bereiken
•	Opzetten van samenwerking tussen de diverse onderwijsinstellingen, waaronder speciaal onderwijs. Ontschotting van het
onderwijs. Samenwerking en integratie zijn speerpunten. Helderheid en openheid van de financiële geldstromen maakt samenwerken eenvoudiger. Brede scholen zijn instituten waaraan verschillende aanbieders als partners hun bijdrage leveren
• De alliantie tussen het onderwijs, het Drentse bedrijfsleven en de overheid is een geoliede machine waarbij vertrouwen en gelijkwaardigheid de basis vormen voor succes.
• Drenthe loopt voorop met ontwikkelingen op het gebied van dagarrangementen
•	Sportverenigingen/technisch kader zijn geprofessionaliseerd en kunnen optimaal worden benut.
•	Stimuleren van het aanstellen van een vakleerkracht LO op alle basisscholen en het in stand houden van de vakleerkracht LO op
het voortgezet onderwijs en MBO
• Intensief overleg met het N.I.S.B. omdat zij gelijksoortige initiatieven ontwikkelen.
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Activiteiten in 2010
We zetten extra in op kwalitatieve ondersteuning van de combinatiefunctionaris. De
combinatiefunctionaris is de levende verbinding tussen de verschillende onderdelen van de
Brede School. Doorlopend Drenthe in Noord Drenthe en NORA in Zuid Oost Drenthe zijn
projecten waarin de beweegbuurten direct als experiment worden ingebracht.
Brede Scholen (wijken, grotere dorpen) vormen satellietorganisaties in kleine buurten
(bijvoorbeeld kleinere dorpen), zodat er een gezamenlijk en breed aanbod voor iedereen
mogelijk is. Ambitieuze sportorganisaties die hun aanbod innovatief willen verbreden,
worden ondersteund. Er is overleg met het N.I.S.B.
Drenthe 2028 houdt in 2010 een prijsvraag onder scholen en buurten. Deelnemers presenteren hun idee voor uitdagende speel- en beweegplekken, buurten geven aan hoe zij hun
beweegbuurt zien. De beste voorstellen worden daadwerkelijk uitgevoerd.
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inhoud 7 PRESTEREN IS PRIMA

Dit willen we
Jongeren die zich willen onderscheiden gaan we in de volle breedte ondersteunen. Zij die hun talent willen ontwikkelen moeten
daarvoor de ruimte krijgen. De basis hiervoor leggen jongeren in de Brede Scholen met hun brede aanbod. Hier bestaat zowel
via de onderwijsaanbieder als de sport- of cultuuraanbieder een kans om door te groeien. In 2016 heeft elk talent in Drenthe
een ideale mogelijkheid om de opleiding te combineren met zijn talentenprogramma. Er zijn minimaal 4 LOOT- of topsportvriendelijke middelbare scholen- en beroepsopleidingen. De MBO- en HBO-opleidingen zijn direct verbonden met de beweegparken.
De nadruk ligt op gezondheid, beweging en vooral op Toerisme en Recreatie. Er zijn voor elke van de sportkeuzes talentenprogramma’s ontwikkeld. Deze talentenprogramma’s leiden op tot A-sporter, waarbij we accepteren dat de A-sporter mogelijkerwijs
zijn loopbaan vervolgt buiten Drenthe. Dit betekent dat we ons manifesteren met evenementen, internationale jeugdkampioenschappen, die op onze talenten zijn gericht. De talentenprogramma’s zijn gekoppeld aan de beweegparken die ideale trainingsfaciliteiten bieden. Drenthe 2028 heeft een topsportambitie, vooral voor gerichte talentontwikkeling (beweegparken) en het organiseren van internationale jeugdkampioenschappen. Drenthe wordt trots op haar bijzondere talent. Mensen die investeren worden
extra gewaardeerd en ondersteund. Deze cultuuromslag is een belangrijk facet op de weg van Drents talent; op alle gebieden.

‘In 2028 kent Drenthe een cultuur van willen presteren en kunnen excelleren
zowel op sportief als op andere gebieden’

Wat gaan we doen om dit te bereiken
• Focus op ‘jong’ talent en ‘tweede kans’ jong volwassenen. Talenten zijn de door de nationale sportbonden en NOC*NSF
gedefinieerde sporters die door Topsport Steunpunt Noord (TSN) worden ondersteund en begeleidt. Maar ook sporters die
daar qua leeftijd en/of niveau net onder zitten en volop bezig zijn in het voortraject richting Centra voor Topsport en Onderwijs
(CTO-programma's).
•	Ontwikkelen, samen met het kabinet, van MBO/HBO scholen naar het LOOT-concept
•	Gemotiveerd talent wordt ontdekt en opgevangen door speciale talentbegeleiders die hen in contact brengen met de speciale
A en B topsporttrainingscentra.
•	Speciale topsporttrainingscentra gelieerd aan de beweegparken vangen talent op en ontwikkelen ze tot topsporter. Alle
randvoorwaarden op het gebied van opvoeding, onderwijs en maatschappelijke begeleiding van talent en familie zijn ingevuld.
•	Ontwikkelen van beweegparken die ideale trainingsfaciliteiten bieden, waar opleidingen en brede sportorganisaties aan
verbonden zijn.
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•	Ontwikkelen van het cultuuromslagprogramma ‘Play it forward’, waarbij jong talent door de inzet van gerenommeerde (ex-)
sporters en andere deskundigen gedurende een aantal jaren wordt ondersteund. De nadruk ligt op ‘presteren is prima’ voor
jongeren die hun talenten optimaal willen, durven en gaan benutten.
•	Stimuleren dat Drentse bedrijven (ex-)topsporters in dienst nemen

Activiteiten in 2010
In 2010 maken we afspraken met de sportbonden van zowel de A- als de B-sporten. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt
het talentenprogramma verder ontwikkeld. Drenthe 2028 praat verkennend met onderwijsinstellingen. We betrekken deze
instellingen bij de haalbaarheidstudies van de beweegparken.
‘Play it forward’ gaat van start in augustus. 2010. De eerste 3 talenten krijgen hun buddy’s.
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inhoud 8 BEELDBEPALEND

Dit willen we
We profileren ons met de evenementen en de beweegparken zo nadrukkelijk dat Drenthe geldt als dé beweegprovincie van
Nederland. Toeristen komen van buiten Nederland om een beweegvakantie in Drenthe te vieren. Grote breedtesportevenementen
onderschrijven het beeld van de provincie waar het landschap en geschiedenis stil lijken te staan, maar de mensen allemaal
bewegen. Iedereen op zijn eigen passende wijze.
Bij de organisatie van de Olympisch en Paralympische Spelen streven we er in 2028 naar, dat twee onderdelen in Noordelijk
verband worden georganiseerd. Drenthe verdient dit doordat zij zich heeft geprofileerd als een provincie, gespecialiseerd in het
organiseren van grootschalige activiteiten (top 3 van de Nederlandse provincies). Drenthe heeft vanaf 2016 verschillende EK’s en
WK’s en andere evenementen georganiseerd waarbij met name de betrokkenheid van de bevolking opvalt. Overigens gaan de
evenementen verder dan alleen sport. Emmen wil in 2018 Culturele hoofdstad van Europa worden.
In de keuze van activiteiten richt Drenthe zich op evenementen die veel mensen in beweging krijgen (breedtesportevenementen),
op internationale jeugdkampioenschappen (Jeugd Olympische Spelen) en op topsportevenementen inclusief aangepast sporten
(EK’s en WK’s), die door hun exposure en spin-off de hele provincie in beweging krijgen. Daarbij is een rechtstreekse uitzending
van een wielerrit, een triatlonrace of een marathon door het mooiste landschap en langs het meest enthousiaste publiek van
Nederland, de beste manier om in beeld te komen!
De beweegparken spelen een belangrijke rol in het hoofdstuk Beeldbepalend. Dit zijn de accommodaties, die geoutilleerd zijn om
alle soorten evenementen te hosten. De parken zijn uitgewerkt in hoofdstuk 9 ‘op de kaart’.

‘In 2028 staat Drenthe in Nederland bekend als de sportprovincie met mooie
evenementen en de mogelijkheid om optimaal sportief te recreëren’

Wat gaan we doen om dit te bereiken
•	Realisatie van een evenementenbureau. Het evenementenbureau haalt evenementen binnen en zorgt voor de organisatie.
Dit bureau is sterk in lobbyen en heeft veel expertise in bids. Er zijn intensieve contacten met de media en het bedrijfsleven.
Continuïteit en groei van evenementen is gewaarborgd, met uiteindelijk als doel het organiseren van evenementen die qua
grote in lijn liggen met de Olympische spelen (Jeugd Olympische Spelen)
•	Ontwikkelen van beweegparken, multifunctionele sportaccommodaties
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• Jaarlijks organiseren van één of meerdere top-evenementen
•	Ontwikkelen van een evenementenfonds, accommodatiefonds en een media-productiefonds om onze ambities en activiteiten op het gebied van evenementen te financieren.

Activiteiten in 2010
In 2010 worden er lange termijn ontwikkelingen ingezet. Allereerst de ontwikkeling van de fondsen voor accommodatie,
evenementen en mediaproductie. Daarnaast maken we afspraken met de sportbonden binnen de A- en B- sportkeuzes. We
zetten ook in op de evenementen in 2010, 2011 en 2012. Voor 2010 gaat het om A1 Motorsport, 80 jaar TT én de Open NK
aangepaste Atletiek. De directe link tussen Coevorden en de host van de Olympische Winterspelen 2010, Vancouver, wordt
ingezet in de campagne Drenthe 2028. We werken aan de organisatie van het Wereldkampioenschap CP Voetbal 2011 dat
aan Drenthe toegewezen is.
Drenthe 2028 ontwikkelt een plan van aanpak Evenementenbureau en zet de opdracht uit.
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inhoud 9 OP DE KAART

Dit willen we
Drenthe zet zichzelf op de kaart als beweegprovincie met een netwerk van 5 beweegparken. Beweegoase’s waar de absolute
top, het Drents talent en alle sportieve bewegers elkaar ontmoeten. Sporttalent, beweegliefhebbers en met een directe link
naar muziek, dans, theater, festivals.
Drenthe kent al ruim 10 jaar integraal omgevingsbeleid. Dit betekent dat ruimtelijke ordening maar ook andere ontwikkelingen die direct met de ondergrond te maken hebben, optimaal op elkaar afgestemd worden. Binnen de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening ontwikkelt Drenthe op dit moment nieuw omgevingsbeleid op provinciaal (regiefunctie) en gemeentelijk
niveau. Meer dan voorheen zetten we het omgevingsbeleid gebiedsgericht in. Drenthe 2028 stimuleert ruimtelijke ontwikkelingen. Naast de waarden als natuur, landschap, rust, ruimte, leefbaarheid ontstaat er een nieuw fenomeen, namelijk het
sportlandschap. Het sportlandschap wordt bepaald door 5 grote beweegparken, met veel activiteiten binnen het park en met
een directe aansluiting op routes in de omgeving. Rondom elke A-sport ontstaat een multifunctioneel beweegpark, waar
topsporter en breedtesporter elkaar ontmoeten. Minimaal 2 van deze accommodaties zijn geschikt voor de grootste topevenementen, maar zijn ook attractief voor toeristen.
Deze parken worden centrale plaatsen op het gebied van ruimte en economie. Ze zijn gekoppeld aan bestaande accommodaties of ontwikkelingen. De parken zijn millenniumproof; dat wil zeggen duurzaam ontwikkeld. Ze zijn toegankelijk en goed
bereikbaar voor grote groepen mensen en bieden voldoende ruimte naast de parken aan bedrijfsleven, toerisme en recreatie
en onderwijs.
Waar de beweegparken centraal worden ontwikkeld en naar de mensen toe gaan, ontwikkelen de beweegbuurten en de
speel- en beweegplekken zich juist dichtbij de mensen, midden in de buurten door heel Drenthe.
De ontwikkeling van de beweegparken is de belangrijkste voorwaarde om Drenthe 2028 te doen slagen. Omdat het omgaan
met de ruimte een lange termijnontwikkeling is, begint Drenthe 2028 vandaag. Hoe ver het ook mag klinken, morgen zijn we al
te laat!

‘In 2028 kent Drenthe een uitgekiend sportlandschap met multifunctionele beweegparken,
een optimaal routenetwerk en beweegvoorzieningen naast huis’
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Wat gaan we doen om dit te bereiken
•	Onderzoeken haalbaarheid en opstellen ondernemersplannen/ business cases voor de beweegparken,
inclusief locatie-onderzoek en bestemmingsplanprocedures.
•	Evenementen afstemmen en organiseren op de beweegparken.
•	Slimme combinaties maken met andere ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
• Partnership ontwikkelen tussen het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en sportaanbieders
•	Ontwikkelen van uitdagende speel- en beweegplekken. Op elke 100 huishoudens bestaat er een dergelijke plek die
de buurt in beweging krijgt. De beweegbuurt heeft de verantwoordelijkheid om de beweegplekken aantrekkelijk te
houden.

Activiteiten in 2010
Drenthe 2028 legt het concept ‘beweegparken’ vast dat als basis dient voor gesprekken met alle mogelijke betrokkenen
op ruimtelijk en economisch gebied. Drenthe 2028 ontwikkelt een haalbaarheidsstudie.
Drenthe 2028 houdt in 2010 een prijsvraag onder scholen en onder buurten. Deelnemers presenteren hun idee over
uitdagende speel- en beweegplekken. Buurten geven aan hoe zij hun beweegbuurt zien. De beste voorstellen worden
daadwerkelijk uitgevoerd.
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inhoud 10 BEWEEGPARKEN

In 2028 wordt het sportlandschap in Drenthe bepaald door 5 beweegparken. Dit
zijn multifunctionele ‘themaparken’, waarin sporttrainingscentra en sportbelevingparken zijn ondergebracht én die gekoppeld zijn aan de A-sporten. Rondom de
parken ontstaat er een gevarieerd aanbod aan routenetwerken voor elke sporter.
De parken zijn in eerste instantie bedoeld om zoveel mogelijk mensen uit te dagen om in beweging te komen én om
topsport-trainingsfaciliteiten, uniek voor Nederland, te realiseren. Deze zijn bedoeld voor mensen uit Drenthe, sporters,
nog-niet sporters, maar zijn ook interessant genoeg voor mensen buiten de provincie; voor een dagje maar zeker ook voor
een vakantie. Ze zijn ook zeker interessant voor topsporters die kiezen voor een permanent woonverblijf in Drenthe. De
topsporter wordt desgewenst voorbereid om naadloos de sportcarrière te vervolgen door werkzaam te zijn binnen een beweegpark in de recreatief toeristische sector.
De faciliteiten van het park worden ook benut door recreatiesporters en recreatiesport-toeristen. Diverse faciliteiten worden
multifunctioneel gebruikt, trainingen zijn bijvoorbeeld vrij te bezoeken. Er zijn ook extra faciliteiten waardoor bijvoorbeeld
recreatiesporters (al dan niet virtueel) kunnen meetrainen of wedijveren met de topsporters. Een thema sportmuseum is
beschikbaar voor de passieve ‘sportieveling’, mediasportbelevingen, sportfitheidtesten. Toerisme, verblijfsrecreatie en het
onderwijs sluiten met hun ontwikkelingen aan op de beweegparken.
De parken zijn gekoppeld aan steden en grootschalige recreatievoorzieningen op het platteland. Organisatorisch, inhoudelijk
en logistiek zijn ze door middel van de routenetwerken met elkaar verbonden.

Wielrennen
Rondom een futuristisch Olympisch BMX-parcours met allerlei trainings- en beleef-faciliteiten voor deze tak van sport, verrijst
een jeugd- en jongeren thema fietspark. (vergelijkbaar met de sportvalley bij de proloog van de Vuelta in 2009). Dit gebeurt
in een omgeving waar ook veel ATB faciliteiten liggen voor bijvoorbeeld de wat ‘geroutineerde’ recreatiesporter. In dit
trainingscentrum zijn ook de faciliteiten voor de wat kleinere trial fiets discipline. Er is een overdekte wielerbaan en voor de
jeugdtalenten is er een jeugdwielerbaan, die ook wordt gebruikt voor de skeeler- en wheelersport. Het park is de start voor
fietstochten op allerlei niveau’s en afstanden. In de buurt van Hoogeveen, waar de wielervereniging ‘de Peddelaars’ actief
is, ontstaat op en rond de ‘VAM- berg’ (de ‘Alp de Huez’ van de Ronde van Drenthe) een fietsattractiepark. In 2028 is het
Drentse afval verwerkt tot een Olympisch ATB rollercoaster circuit naast de VAM berg.
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Atletiek
Drenthe heeft een reputatie op het gebied van aangepast sporten en in het bijzonder op het gebied van atletieksport. Deze
unieke voorsprong is in 2016 uitgebouwd tot een indooratletiektrainingscentrum voor sportatleten met een beperking uit heel
Nederland. Met aangepaste verblijfsaccommodaties in de nabijheid van de trainingsfaciliteiten. En in een omgeving, waar zowel
zijzelf als hun familie en begeleiders kunnen genieten van een breed scala aan sportief recreatieve voorzieningen. Naast typische
sportvormen geschikt voor ouderen wordt hier ook het eerste freerunning parcours gebouwd, met aansluiting op de routenetwerken voor hardlopers en wandelaars.

Motorsport
Het bestaande terrein van de TT is in 2028 een permanent beweegpark waar, naast de uniek trainingsfaciliteiten voor de motorsporters, allerlei vormen van gemotoriseerde recreatie activiteiten kunnen worden beleefd. Zoals quadrijden, startbanen, karting,
et cetera. Ook dit beweegpark is gelegen in Assen en sluit aan bij de plannen van TT-world. Het is mogelijk om uitdagende
tochten te rijden en om een ‘TT-vakantie’ te houden.

Outdoor & duursport
Het unieke ruimtelijke terrein van Drenthe is het parcours voor een Olympische triatlon. Een trainingscentrum voor deze allround
buitenduursport ligt op de es van Emmen, naast de nieuwe dierentuin en gekoppeld aan het Wild Park en met een directe relatie
met de natuur rondom. Daarnaast kunnen vanuit dit centrum diverse duursportcombi’s plaatsvinden voor top- en breedtesporters.
Combi’s van wandelen, skeeleren, zwemmen, roeien, kanoën, nordic-walk, steppen, schaatsen en langlauf. Boomtrekking ontstaat
hier. Klimparken voor alle primaten en leeftijden zijn gesitueerd in het wildpark. Gescheiden maar verweven klimcircuits zorgen
ervoor dat primaten en mensen met elkaar klimmen, survivalruns worden georganiseerd waarbij roofdieren jou, natuurlijk op veilige
afstand, volgen, gps tracks zijn uitgezet met spannende opdrachten.

Hippische sport
Een hippisch beweegpark. Alles met en over paarden in al zijn facetten. Een centrum, vooral uniek om zijn faciliteiten voor de
discipline ‘eventing’. Het trainingscentrum heeft als basis een beweegpark waar kinderen kunnen kennismaken met de paarden
en paardensport. Ponylessen voor de kinderen, huifkartochten voor opa en oma, mechanische rodeostieren uitdagend voor de
jongeren, inlinedancing en voor de hele familie rodeostuntteams die voor een prachtige voorstelling zorgen. Er bestaat directe
aansluiting met horeca. Voor het hippische beweegpark leggen we contact met de gemeenten Meppel De Wolden, omdat daar
de ambities én de historie het sterkst zijn.
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Sportlandschap

In het hoofdstuk ‘beweegparken’ zijn er puur illustratief locaties gekoppeld aan thema’s. Uiteraard dient hier
eerst onderzoek naar de meest geschikte en kansrijke locaties te worden gedaan. Dit gebeurt direct in 2010.
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ORGANISATIE 11 HOE WERKT HET ?

Een slagvaardig programmabureau stuurt het Drents Olympisch Plan aan. Dit bureau Drenthe 2028, bestaande uit een manager
Drenthe 2028 en een klein logistiek apparaat, is verantwoordelijk voor:
1 Management van het proces ‘Beweging Drenthe 2028’
2 (Inhoudelijke) aansturing van de programma’s, voortkomend uit Drenthe 2028 door middel van opdrachtverlening en actief
opdrachtgeverschap
3 (Inhoudelijke) aansturing van projecten, voortkomend uit Drenthe 2028 door middel van opdrachtverlening en actief
opdrachtgeverschap
Bureau Drenthe 2028 is een autonoom procesbureau, aangestuurd door een Council van partijen zoals genoemd in Drenthe
Breed (overheid, sport, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen). Het bureau heeft een beperkt eigen budget, maar kan conform de afspraken in de Drents Olympisch Alliantie - uren en capaciteit van de partners inzetten om de ambities binnen
Drenthe 2028 te realiseren en Drenthe op Olympisch niveau te brengen.
Bureau Drenthe 2028 is een nieuw op te richten organisatie die begin 2010 door de dan bekende partners wordt geïnstalleerd.
Een belangrijke eerste opdracht is de realisatie van de Council; het brede opdrachtgeverschap.

Activiteiten in 2010
De stuurgroep van het project ‘Realisatie Olympisch Plan,’ te weten de wethouders Evenhuis en Kuin en gedeputeerde Haarsma
richten het bureau Drenthe 2028 in en installeren het management. De bestaande stuurgroep wordt in 2010 omgebouwd naar
de Council.
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Council Drenthe 2028
Leden: hoogste vertegenwoordigers
van de Alliantiepartners

Bureau Drenthe 2028
Management en logistieke ondersteuning

SP0RT

maatschappelijke
instelling

bedrijfsleven
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overheid

ORGANISATIE 12 HOE BETALEN WE HET ?

Héél Drenthe op Olympisch niveau vraagt een behoorlijke investering. Het vraagt de investering die veel verschillende
betrokkenen in Drenthe de komende jaren toch al wilden plegen. Drenthe 2028 zorgt er vooral voor dat de verschillende
investeringen elkaar versterken, zodat het uiteindelijke rendement veel groter is geworden.
Om de beweging Drenthe 2028 in te zetten is ook investering nodig. Deze investering wordt mogelijk gemaakt uit
bestaande middelen van de provincie, maar ook van betrokken gemeenten en organisaties. Voorlopig blijft 'Drenthe 2028'
een project waarbij de stuurgroep, ondersteund door een projectgroep, activiteiten ontwikkelt waarmee de beweging in
gang gezet wordt. Betrokken partijen gaan reeds bestaande initiatieven of nieuwe ontwikkelingen koppelen aan 'Drenthe
2028'. In 2010 vindt de voorbereiding op het instellen van een procesbureau Drenthe 2028 plaats.
De uiteindelijke financiële verantwoordelijkheid is gedeeld tussen overheid en bedrijfsleven. Overheden (rijk, provincie en
gemeenten) brengen een deel van het budget op. Het provinciale bedrijfsleven en non-profitpartners het andere deel.
De partners in het bedrijfsleven worden volop meegenomen in de planvorming en uitvoering en krijgen ook hun eigen
mogelijkheden om zich te profileren binnen het plan.

Activiteiten in 2010
In 2010 wordt de Drents Olympisch Alliantie getekend door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Deze alliantie
beschrijft de bijdrage die een ieder gaat leveren om Drenthe in 2016 op Olympisch niveau te brengen. Er wordt in 2010
onderzoek verricht of en op welke manier Drenthe 2028 het meest effectief kan bijdragen aan een Drenthe op Olympisch
niveau. In 2010 wordt er een meerjarenbegroting vastgesteld voor de periode tot en met 2016.
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BIJLAGE
Traject voor realisatie Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan
Het traject in 2009
Januari 2009

presentatie projectplan ‘Klaar voor de Start’ in Commissie Welzijn

		

aanstellen projectleiding

Begin Februari

instellen stuurgroep en projectgroep

		

start van twee wekelijkse projectgroepvergadering

20 April

eerste klankbordbijeenkomst, inclusief platforms

Mei Juni

2 bijeenkomsten per platform, uitmondend in hoofdstukbeschrijving

22 Juni		

tweede klankbordbijeenkomst, inclusief platforms, bespreken 2e concept Drenthe 2028

25 Augustus

bespreken 4e concept in stuurgroep Drenthe 2028

29 September

definitief concept Olympisch Plan in Gedeputeerde Staten

November

vaststellen concept Olympisch Plan in Provinciale Staten

Overlegorganen Drents Olympisch Plan
Stuurgroep:
Gezienes Evenhuis

wethouder gemeente Emmen

Jaap Kuin

wethouder gemeente Assen

Anneke Haarsma

gedeputeerde provincie Drenthe
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Projectgroep
Hans de Lang

directeur Sport Drenthe

Marcel van den Berg

directeur Topsport Steunpunt Noord

Simon Henk Luimstra ambtenaar gemeente Emmen
Jenny Waning

ambtenaar gemeente Assen

Hilma Kadijk

ambtenaar provincie Drenthe

Ilse Broeders

ambtenaar provincie Drenthe (projectleiding)

Hans Derks

ambtenaar provincie Drenthe (projectleiding)

Klankbord ‘28 (28 personen)
namen zie ‘Plannen in de DOP’ – bijlage Drenthe 2028

Platforms (totaal 42 personen)
namen zie ‘Plannen in de DOP’ – bijlage Drenthe 2028
- sportaanbieders
- buurt onderwijs sport
- sport en bewegen
- evenementen
- aangepast sporten
- topsport
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Colofon
Fotografie: W.J. Kleppe, Assen (pagina 4, 10, 15, 19, 30, 37.)
Grafische verzorging: Docucentrum provincie Drenthe
SEO09093004–Dopnotabinnenwerk
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SEO09093004–Dopnotaomslag

Nog 7000 nachtjes
slapen Bart……
Nog 7000 daagjes
oefenen zul je bedoelen!

Drenthe maakt dromen waar
Drents Olympisch Plan 2028
Contouren, inhoud en organisatie

