Drents Olympisch Plan 2028
Uitvoeringsprogramma 2010

Uitleg bij de in dit uitvoeringsprogramma gebruikte symbolen:

Ambities
Doelen
Uitvoering

Contact
Ilse Broeders
Projectleider
i.broeders@drenthe.nl
Telefoon 0592 2365450

Colofon
Fotografie: W.J. Kleppe, Assen (pagina 4, 9, 16, 22, 26)
Grafische verzorging: Docucentrum provincie Drenthe
SEO10051102–Uitvoeringsplan 2010

Inhoud

Voorwoord

5

Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan

6

Veel gestelde vragen

7

Drenthe 2028 in 2010

10

A. Organisatieontwikkeling

10

B. Uitwerking ambities
• Draagvlak
• Iedereen beweegt
• Levende buurten
• Presteren is prima
• Beeldbepalend
• Op de kaart

12
12
14
15
17
18
21

C. Voorwaarden scheppen

24

D. Financiële planning

27

Bijlage
Interview met Bouke Arends, wethouder in de gemeente Emmen

4

In Drenthe zijn de Spelen al begonnen …

Drenthe 2028 brengt veel teweeg. Met La Vuelta ’09 zet het Drents Olympisch Plan onze prachtige provincie in de schijnwerpers
als sportprovincie. Drenthe 2028 is de bijdrage van heel Drenthe aan het Nederlands Olympisch Plan, maar ook een plan dat
Drenthe zelf in beweging gaat brengen. Dat Drenthe hiermee voorop loopt, bleek tijdens de Olympische Spelen in Vancouver,
waar het Drentse initiatief de aandacht van de landelijke media had.
Een plan is goed, maar uitvoering is veel belangrijker. Vanaf de ‘oplevering’ zijn we bezig met de uitvoering van het plan.
We hebben al veel draagvlak kunnen creëren en zijn druk bezig activiteiten uit te zetten die we in 2010 willen uitvoeren. Dit
uitvoeringsprogramma is vooral een tijdsopname. Volgende maand zijn we weer een stuk verder, maar we vinden dit een mooi
moment om iedereen te laten zien waar we staan.
De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is de ‘uitrol’. Drenthe 2028 is het plan van alle Drenten. De provincie heeft het
initiatief genomen om het plan uit te rollen. Dit uitvoeringsprogramma heeft, meer dan we willen, nog een provincie-identiteit.
Nu zijn ook andere partijen aan de beurt. Gemeente Emmen heeft het initiatief genomen, maar ook andere gemeenten en
andere organisaties zijn volop in ontwikkeling. Vanuit deze organisaties wordt een stuurgroep gevormd; we noemen dit de
Council. De projectleiding zal vanaf 2011 ook niet langer bij de provincie liggen. Hiervoor zal een autonome programmamanager aangesteld worden die door de Council gestuurd wordt.
Weinig plannen hebben zoveel bijval gekregen als Drenthe 2028; we zijn dan ook geen moment bang dat andere partijen niet
mee gaan doen. We willen de vaart erin houden. Niet meer organisatorisch gepraat dan noodzakelijk is, maar aan de slag. Zoals
overal al gebeurt. Beweegbuurten waar iedereen actief wordt, wielerorganisaties die de handen ineen slaan, allianties met elke
gemeente en vooruitstrevende plannen rondom de TT-baan. Nu vergeet ik bijna de spontane initiatieven in Grolloo en Norg of
van hockeyvereniging Assen of zwem- en waterpoloclub de Kikker. Dit kan wel eens het eerste uitvoeringsprogramma zijn, dat
de werkelijke uitvoering niet bijhoudt.
Sportieve groet,
Namens de stuurgroep Drenthe 2028,
Anneke Haarsma
gedeputeerde provincie Drenthe
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Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan

Ruim 100 inwoners van Drenthe, allen sportbetrokkenen, hebben in 2009 gezamenlijk gewerkt aan Drenthe 2028, het
Drents Olympisch Plan. Aan het begin van het uitvoeringsprogramma vatten we de kern van Drenthe 2028 nog eens samen.

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. Maar sport
staat ook voor inzet en innovatie én een hoog arbeidsmoraal. Sport maakt mensen vitaal en onze provincie gezond. Sport geeft
een impuls aan het toerisme, aan de media-industrie. Sport is vooral ook 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, welzijnsen gezondheidsgebied.
Het Olympisch Plan is van alle inwoners van Drenthe. In 2016 heeft iedereen in Drenthe (zoals
sporters, verenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en provincie) zich achter het Olympisch
Plan geschaard. Het Olympisch Plan is een inspiratiebron én een gedragen instrument voor de sociaal
maatschappelijke, economische, ruimtelijke, gezonde leefstijl, en welzijnsbeleidsmakers en bestuurders.
Drenthe 2028 geldt voor alle mensen en alle partijen als stimulans om actief te worden.
Het plan daagt uit en biedt mogelijkheden om bij aan te sluiten. Binnen het Olympisch Plan
doe je het goed, als je meedoet. Er zijn vrijwel geen belemmeringen; er wordt vooral een
richting aangegeven. 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.
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Veel gestelde vragen

1. Welk Olympisch onderdeel gaan we in Drenthe organiseren in 2028?
Drenthe 2028 heeft NIET als doel om de Olympische Spelen of zelfs een Olympisch onderdeel naar Drenthe te halen. Zij
wil Drenthe naar een Olympisch niveau brengen. Dat betekent dat iedereen in Drenthe kans heeft op beweging omdat
het aanbod, de faciliteiten en de cultuur optimaal ontwikkeld zijn. We willen vooral voor onze kernsporten voor goede
voorzieningen zorgen. Om zelf te sporten op top- en breedtesportniveau, maar ook geschikt voor topevenementen.
Aangepaste sport is belangrijk voor ons. Wanneer we Olympische Spelen schrijven, kun je ook Paralympische Spelen
lezen. Wie weet kunnen we een EK of een WK in Drenthe organiseren, want ook dat past in het Nationaal Olympisch
Plan. En stel je voor dat ze nog een goede locatie zoeken tegen die tijd, dan willen we, er wel klaar voor zijn.

2. Gaan we ons alleen met topsport bezighouden?
Zeker niet. Met Drenthe 2028 willen we een gezond, een sociaal, een perspectiefrijk, een economisch competitief
en een mooi en leefbaar Drenthe realiseren. Daarvoor gebruiken we sport. Juist sport heeft de energie om Drenthe
in beweging te krijgen. “Iedereen doet mee” en “Drenthe is vitaal” zijn belangrijke uitgangspunten. Het gaat om
topsport en breedtesport. Maar ook over sportevenementen, zowel op topniveua als in de breedte. Denk eens aan de
Fietsvierdaagse of de Cascaderun. We willen dat al onze inwoners op eigen niveau kunnen sporten. Dat betekent dat
we ook voor onze ambitieuze sporters mogelijkheden moeten realiseren.

3. Wat gaat dit allemaal kosten?
Aan Drenthe 2028 hangt, net als aan het Nationale Olympische Plan geen hoog prijskaartje. Drenthe 2028 is meer een
beweging dan een eenmalige activiteit. Drenthe 2028 is een manier van kijken naar de ontwikkelingen in Drenthe. In
de breedste zin van het woord. Bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen wordt het Drents Olympische Plan het
uitgangspunt. Er ontstaat in Nederland op die manier een Olympische hoofdstructuur. Het wordt mogelijk gemaakt
door bestaande financiën. Maar opbrengst van de investering kan door het gezamenlijk perspectief van Drenthe 2028
weleens veel groter zijn.

7

4. Wat levert het de inwoners op?
Dat is de belangrijkste maar ook nog wel een ingewikkelde vraag. Beetje flauw om te zeggen dat dat ook afhangt van
wat we er zelf aan gaan doen. Maar dat is wel het geval. Drenthe 2028 maken we zelf. La Vuelta is door Drenthe zelf
een succes geworden. De overheden en de sponsoren hebben de randvoorwaarden gerealiseerd. Dat blijft. Er zullen
meer volksfeesten als la Vuelta mogelijk worden. Iedereen zal merken dat het sportaanbod verbeterd wordt en dat de
voorzieningen beter afgestemd worden op gebruik voor verschillende sporters.
Drenthe zal zich meer en meer profileren als initiatiefrijke, enthousiaste provincie, die altijd in beweging is. Dat zal
nieuwe initiatieven stimuleren en activiteiten naar Drenthe trekken. Zodat we over 10 jaar nog steeds de provincie van
rust en ruimte zijn, maar wel een plek waar, op speciaal aangewezen gebieden, altijd wat te beleven is.

5. Zijn we niet te klein om mee te doen als Drenthe?
Nee, niemand is te klein om mee te doen aan het Olympisch Plan. Iedereen met Olympische ambities wordt gestimuleerd
om aan de slag te gaan. Een dorp, een vereniging, een bedrijf en een individuele sporter, scheidsrechter of vrijwilliger.
Provincies zijn op dit moment bijna allemaal actief om hun eigen Olympisch plaatje te maken. Voor Drenthe is dat
de provincie waar je de ruimte hebt om te bewegen, andere provincies hebben eigen plaatjes. In het Noorden, met
Groningen (vooral de teamsporten) en Friesland (met de ‘eigen sporten’) sluiten we wel erg goed op elkaar aan. Door
net als alle provincies mee te doen aan het Olympisch plan, zorg je dat heel Nederland op Olympisch niveau komt.

6. Hebben we alleen nog het Olympisch Plan of is er meer sport?
Sport is vooral iets van jullie zelf; van de mensen. Sport zorgt ook altijd voor veel initiatieven. Het Olympisch Plan is geen
star plan; sterker het is eigenlijk een beweging waarvan vooral het (Olympisch) perspectief bepaald is. Door Drenthe
2028 zullen wel steeds meer, alle sportactiviteiten op elkaar afgestemd zijn. Dat is winst. Drenthe 2028 gaat ook over
top-, breedte-, aangepaste sport. Over evenementen en over voorzieningen. Dat is breed en we sluiten niets uit.

7. Van wie komt dit idee om een Olympisch Plan te maken?
Het NOC*NSF was na de goudkoorts in Sydney 2000 zo enthousiast dat ze gingen onderzoeken of Nederland zelf de
Spelen kon gaan organiseren. 100 jaar na Amsterdam, 2028 lijkt een goed moment. Er is een aantal jaren besteed aan
onderzoek en dat heeft geleid tot ‘the Dutch approach’. Dit staat voor een plan, waarbij heel het land, bij voorbaat naar
Olympisch niveau wordt gebracht en daarna pas wordt gekeken (2016) of er een ‘bid’ wordt uitgebracht.
In Drenthe presenteerden gemeenten en provincie samen de Sociale Agenda. Daarin stond ook sportbeleid. Drenthe
blijkt heel ambitieus op sportgebied. Ambities op Olympisch niveau. Wanneer je ambities hebt, kan je er niet voor
weglopen. Vandaar dat begin 2009 het startsein voor het Drents Olympisch Plan gegeven is.

8

8. Wie doet wat in het Drents Olympisch Plan?
Iedereen doet vooral dat waar hij goed in is en waar ambities liggen. De ambities hangen samen met de
taken en drijfveren die een organisatie heeft. Drenthe 2028 kent 5 hoofdambities. Populair gezegd wil
Drenthe op 5 thema’s op Olympisch niveau komen: Gezondheid, Sociaal, Kansrijk (talentontwikkeling),
Economie en Ruimte. Daarvoor gebruiken we alle verschillende vormen van sport. Het zou logisch zijn
dat zorginstellingen, gemeenten en gezondheidsdiensten zich bezighouden met de gezondheidsambitie.
Gemeenten en welzijnsorganisaties met sociaal en bijvoorbeeld onderwijs. Sportbonden met talentontwikkeling. De provincie zal zich vooral op de kerntaken richten, namelijk de economische en de ruimtelijke
ambitie. Daar zal ze wel andere partijen bij nodig hebben. Het bedrijfsleven zal zich richten op gezondheid
(denk aan bedrijfsfitness) maar ook op de economische ambitie. De sportorganisaties zelf (verenigingen,
koepels, andere sportaanbieders) zullen vooral de uitvoering voor hun rekening nemen.
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Drenthe 2028 in 2010

A. Organisatieontwikkeling; ‘Op naar een zelfstandige situatie’
Op dit moment valt Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan onder een stuurgroep (bestaande uit verschillende
overheden) die wordt ondersteund door een regiegroep, waar o.a. de programmamanager en vertegenwoordigers van overheden en sportorganisaties inzitten. De programmamanager is in dienst van de provincie Drenthe en
daarmee ligt het zwaartepunt en de verantwoordelijkheden en de uitvoering ook nog sterk bij de provincie.
Ombouw situatie:
In 2010 moet de transitie worden gemaakt naar een autonome organisatie, die (inhoudelijk en financieel)
gedragen wordt door de belangrijkste Drentse betrokkenen. In 2010 moeten alle afspraken worden gemaakt, 1
januari 2011 moet de nieuwe organisatie functioneren. De provincie is aanjager in dit proces.
De nieuwe organisatie kan gezien worden als groeimodel. Er zal continu gestreefd worden naar een effectieve
organisatie, waarbij wel zoveel mogelijk belangen vertegenwoordigd zijn.
Dit betekent:
Council is verantwoordelijk voor realisatie van Drenthe 2028
Programmamanager is (dagelijks) verantwoordelijk voor uitvoering Drenthe 2028
Regiegroep ondersteunt programmamanager en council in de realisatie Drenthe 2028
Regiebureau faciliteert de programmamanager en de regiegroep
Verschillende commissies worden ingezet op specifieke ambities zoals:
Realisatie beweegpark Assen Zuid
Wielerplatform
Bureau Aangepaste Sport
Cie uitrol Onderwijs ambitie
Cie Zorg en Sport, Cie Olympische fondsen
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Interne en externe initiatieven

Council
2028

Regiegroep
Drenthe 2028

Met programmamanager

Omgezet in/ erkend als project

Het streven is dat vanaf 2011 de uitvoering van Drenthe 2028 volgens de autonome organisatievorm plaatsvindt. Het plan is
uitgerold. De provincie, maar ook de andere deelnemers richten zich op eigen ambities en programma’s, die in samenhang en
onder regie van het nieuwe regiebureau Drenthe 2028 worden uitgevoerd.

11

B. Uitwerking ambities in 2010
Algemeen
De cursief gedrukte ambities zijn direct afkomstig uit Drenthe 2028 of als gevolg van ambities uit dit plan, ontstaan
bij betrokkenen. Soms worden meerdere ambities tegelijk besproken.
We noemen per ambitie de stand van zaken, waarbij we een driedeling toepassen:
•

gerealiseerd

•

volgens schema

•

start binnenkort

Daarnaast noemen we per ambitie de verantwoordelijke uitvoerder. De projectleider (contact zie pag. 2) is altijd
bereid de stand van zaken toe te lichten of om vragen door te spelen naar de betreffende verantwoordelijke.

Draagvlak en samenwerking
1. De bekendheid van en het draagvlak voor Drenthe 2028 wordt vergroot bij inwoners van Drenthe (50% kent
de naam, 25% weet wat het plan in houdt).
Stand van zaken: volgens schema
De eerste maanden van 2010 hebben in het teken gestaan van draagvlakontwikkeling. Dit is goed gelukt. In
mei volgt de eerste onafhankelijke meting.
Verantwoordelijkheid: Regiegroep, specifiek programmamanager uitrol en communicatie
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2. Alle mogelijke Drentse partners worden inzichtelijk gemaakt en benaderd
3. Ondertekening van Drentse Olympische Alliantie als basis voor uitvoer van Drenthe 2028
Doel: ondertekening van de Drents Olympische Alliantie met minimaal de gemeenten (via de VDG),
provincie, sportorganisaties via of met Sport Drenthe/TSN, VNO NCW, vertegenwoordiger zorg- en vertegenwoordiger onderwijsinstellingen
Stand van zaken: volgens schema
Er is veel informeel en enig formeel contact geweest waardoor Drenthe klaar is voor de uitrol. Voor de
zomer 2010 zijn de mogelijke alliantiepartners in beeld.
Verantwoordelijkheid: Regiegroep met sterke betrokkenheid van de stuurgroep
4. Er wordt samenwerking gezocht met de noordelijke provincies
Stand van zaken: volgens schema
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk noordelijk ‘Olympisch product’ dat de drie provincie (en hun
ambities) verbindt.
Verantwoordelijkheid: Programmamanagers in 3 provincies met sterke betrokkenheid van de stuurgroep
5. Er wordt samenwerking gezocht met sportbonden en –koepels
Stand van zaken: start binnenkort/ volgens schema
Er is met een aantal sportbonden (A- en B) contact. Met name met de KNWU (Koninklijke Nederlandse
Wileler Unie). Andere contacten worden najaar 2010 gelegd.
Verantwoordelijkheid: Regiegroep, TSN
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Ambitie ‘Iedereen beweegt’ - gezond
6. Ontwikkeling voorbeeld beweegplekken (JOGG projecten)
Stand van zaken: volgens schema. Er is contact met de organisaties GGD, Stamm, NISB (nationaal instituut sport en
bewegen), ZIN (Zorg Innovatie Netwerk), gemeenten en sportorganisaties. Uitgangspunt is het koppelen van JOGG (jeugd op
gezond gewicht)- projecten en NASB (nationaal actieplan Sport en Bewegen) aan pilots beweegbuurten (en beweegplekken).
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe
7. Regelen ondersteuning Aangepaste sport / sporter/sportvereniging
Stand van zaken: opdrachtvertrekking aan Sport Drenthe (extra opdracht). Het gaat om inhoudelijke en facilitaire ondersteuning van de aangepaste sport, de sporter en de verenigingen met inzet Sportloket / sporthulpverlening.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe
8. Onderzoek naar mogelijkheden van sporthulpverlening, door middel van pilots en onderzoek samen met zorginstellingen,
sportkoepels, GGD en gemeenten
(Sporthulpverlening staat voor ambulante hulpverlening met inzet van sport en beweging ten behoeve van fysiek ongemak
maar ook bijvoorbeeld socialisering en eenzaamheid)
Stand van zaken: volgens schema
De eerste sportloketten zijn ontwikkeld. Er worden geen verdere netwerken opgezet, maar het bestaande hulpverleningsnetwerk wordt gebruikt voor toeleiding. Dit vraagt om scholing van hulpverleners.
Verantwoordelijkheid: Initiatief bij Sport Drenthe en gemeenten, eventueel samen met GGD
9. Professionaliseren bedrijfsfitness
Stand van zaken: volgens schema. Ontwikkeling van het project Fit for business (Sport Drenthe samen partners in Noord
Nederland). De EDR-aanvraag is gehonoreerd.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe
10. Gemeenten op Olympisch startniveau
Stand van zaken: volgens schema. In de sociale allianties zijn afspraken gemaakt hoe gemeenten hun Sportbeleid kunnen
vormgeven, zodat ze mee kunnen in Drenthe 2028.
Verantwoordelijkheid: Alliantiemanagers/beleidsmedewerkers sport bij gemeente/provincie
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Ambitie ‘Levende buurten’ - sociaal
11. Uitvoer van pilot ‘sport in natuur/ sport in cultuur’ in de BSO
12. Extra ondersteuning combinatiefunctionarissen als kwaliteitsimpuls
Stand van zaken: volgens schema
Over BSO+ en over combifuncties zijn binnen de sociale allianties afspraken gemaakt met liefst 11 van de 12 gemeenten.
Ontwikkelingen worden gevolgd in het kernteam 7-tot-7 en de alliantiemanagers.
Verantwoordelijkheid: provincie Drenthe / gemeenten, provinciaal kernteam 7 tot 7
13. Ontwikkelen prototypes beweegplekken in samenwerking met NISB (nationaal instituut sport en bewegen) en gemeenten
(onder andere door middel van prijsvraag)
14. Beweegbuurten zijn pilots binnen Doorlopend Drenthe en Nora (Northern oportunities for rural areas- dit zijn grote projecten in het kader van leefbaarheid in Noord- en Zuid-Oost Drenthe)
15. Opzetten pilots beweegbuurten - gekoppeld aan JOGG projecten en NASB (Nationaal actieprogramma sport en bewegen)
Zie ook ambitie 6.
Stand van zaken: volgens schema
Er is een extra opdracht verleend aan Sport Drenthe, waarbij samenwerking met NISB uitgangspunt is. Er is een ad hoc
commissie ingesteld met Provincie, Sport Drenthe, gemeente Emmen en een projectvoorstel prijsvraag
(voorrondes / finales – koppelen aan Gala) is ontwikkeld. Pilots starten in Meppel, Valthermond en Emmer dorpen
(Sport Drenthe)
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe (ondersteund door genoemde commissie)
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Ambitie ‘Presteren is prima’ - talent
16. Afspraken met sportbonden over bondsprogramma’s talentontwikkeling (met name A-sporten en meer specifiek Wielersport)
Stand van zaken: volgens schema
Wielersport is ‘hot’ in Drenthe. We hebben de energie gestroomlijnd door een brainstormbijeenkomst met wielerdeskundigen, contact met KNWU en de ontwikkeling van het Wielerplatform.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / Wielerplatform
17. Afspraken met onderwijsinstellingen over inpassing LOOT-concept op MBO/HBO
(LOOT: Landelijk overleg Onderwijs en Topsport)
18. Afspraken over de ontwikkeling van een Olympisch klas/onderwijsstructuur
Stand van zaken: volgens schema
Er hebben zowel op provinciaal als op nationaal niveau gesprekken plaats gevonden. Dit moet leiden tot een specifiek plan
voor de uitvoering van de onderwijs-ambities en vertegenwoordiging in de Drentse council.
Verantwoordelijkheid: Regiegroep / zoeken naar ‘aanspreekpunt Drenthe 2028- onderwijs’
19. ‘Play it forward’ start met de eerste 3 talenten en hun coaches
Stand van zaken: volgens schema
Er zijn basisafspraken gemaakt met TSN (topsport Steunpunt Noord) over de uitvoering.
Verantwoordelijkheid: TSN
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Ambitie ‘Beeldbepalend’- economie
20. Organisatie Drentse evenementen:
•

Ronde van Drenthe Wielrennen

•

Super prestige Veldrijden

•

Zesdaagse van het Noorden Baanwielrennen

•

Nationale Beachmasters 2x Beachvolleybal Assen/ Emmen

•

Zwemvereniging de Kikker, internationaal waterpolo-toernooi onder 23 jaar

•

ONK atletiek gehandicapten Emmen

•

WK 3banden

Allen EK, WK of (inter)-nationale top.
Stand van zaken: volgens schema
Subsidiering en sturing richting Drenthe 2028 middels beschikking
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe
21. Bijdrage aan diverse Drentse evenementen:
•

Dorpenomloop, wielrennen

•

Gouden pijl Emmen, wielrennen

•

NIC paardenconcours Assen

•

JIZ paardenconcours Zuidlaren

•

Concours Hippique De Wolden

•

Wintertriatlon Assen

•

Top of Holland, internationaal multisportevenement Assen en omstreken

Stand van zaken: volgens schema
Subsidiering en sturing richting Drenthe 2028 middels beschikking
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe
22. Ontwikkeling programma TT 80 jaar / A1 (Super league)
Stand van zaken: start binnenkort. Er is geen specifiek initiatief vanuit de provincie voor het 80-jarige bestaan.
Gemeente Assen heeft het wel goed opgepakt. Er spelen wel veel ontwikkelingen rondom de gebiedsopgave van
en rondom het TT-terrein.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe/regiegroep
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23. Organisatie WK CP voetbal inclusief sportstimulering
Stand van zaken: volgens schema
De organisatie is op poten gezet door KNVB en overheden.
Verantwoordelijkheid: KNVB en projectleider regionaal
24. Organisatie IWAS, Wereldspelen voor Gehandicapten 2011
Stand van zaken: volgens schema
Haalbaarheid wordt onderzocht samen met onder andere provincie Groningen. Er ligt op dit moment nog geen uitkomst.
In dit geval gaat het er vooral om of het aanbod van sporten in dit multisportevenement voldoende waarde heeft t.o.v. de
investering die het vraagt.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe
25. Organisatie EK Skeeleren ‘11 (of later), EK Voetbal vrouwen ‘13, Vuelta ‘13
Stand van zaken: volgens schema
In alle gevallen is er contact geweest tussen overheid en organisatie/bond. In de komende maanden zullen de plannen
meer vorm krijgen.
Verantwoordelijkheid: Bij de EK’s ligt de verantwoordelijkheid lokaal, bij de Vuelta neemt de provincie Drenthe de verantwoordelijkheid (samen met het Wielerplatform)
26. Uitvoering ‘De Reis’ in het kader van ‘de Reis’ naar Vancouver. Samenwerking tussen Coevorden 2010 en Drenthe 2028
met onder andere de Renate-Campagne inclusief haar ambassadeurschap
Stand van zaken: Gerealiseerd
‘De reis’ inclusief de campagne is uitgevoerd. De reis had twee doelstellingen te weten bekendheid en draagvlak bij
Drentse bevolking vergroten en bekendheid en draagvlak bij bestuurders binnen de Nationale sportwereld vergroten.
Beide doelstellingen zijn ruimschoots gehaald.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe
27. Realisatie ‘Wielerplatform’ met alle betrokkenen op wielergebied
Stand van zaken: (zie ook ambitie 16): volgens schema
Wielersport is ‘hot’ in Drenthe. We hebben de energie gestroomlijnd door een brainstormbijeenkomst met
wielerdeskundigen, contact met KNWU en de ontwikkeling van het Wielerplatform.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / Wielerplatform
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28. Realisatie ‘Hippisch platform’ met alle betrokkenen op hippisch gebied
Stand van zaken: start binnenkort, volgens schema
Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden en een aantal belangstellenden/hebbenden hebben zich aangeboden.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
29. Plan ontwikkeling ten aanzien van loop- en triatlon activiteiten in Drenthe
Stand van zaken: start binnenkort
Er zijn enkele gesprekken geweest met de organisatoren van loopbreedtesport evenementen. Deze hebben nog niet tot
actie geleid.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe, vanuit de breedtesport- en regiegroeprol
30. Ontwikkeling Cycling team 2028 (lobby voor kampioenschappen)
Stand van zaken: start binnenkort
Er is een plan ‘Cycling team 2028’ ontwikkeld, dat de campagne versterkt om grote wielerevenementen naar Drenthe halen.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep / Wielerplatform
31. Uitvoering Mijn Beweging (sociale allianties- Sport Drenthe)
Stand van zaken: volgens schema
Binnen de sociale allianties en binnen de afspraken met Sport Drenthe zijn er een aantal activiteiten die niet letterlijk benoemd
zijn in Drenthe 2028, maar wel bijdragen tot het Olympisch niveau van Drenthe. Voorbeelden van alliantieafspraken zijn:
•

aansluiten bij het NASB (vaak ook via DOG / beweegbuurten)

•

vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen

•

sportjongerenuitwisseling

•

vakleerkrachten bij Brede School (1 op 1 in Drenthe 2028)

•

seniorensport (medewerkers)

•

ondersteuning lokale evenementen (Cascaderun, Coevorden 2010)

Voorbeelden van projecten van Sport Drenthe (altijd in samenstelling met gemeenten / derden)
•

On the move (sportief meten)

•

Schoolsportstimuleringsprogramma’s

Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / gemeenten
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Ambitie ‘Op de kaart’ - ruimte
32. Deelname in de werkgroep ‘Assen Zuid’/ Florijn-as voor ontwikkeling rond TT-circuit
33. Deelname/ opdrachtgever project de TT-berg
Stand van zaken: volgens schema
De gebiedsontwikkeling Assen Zuid (Florijn-as met o.a. TT-circuit) heeft de potentie om het eerste beweegpark te worden.
Er spelen verschillende ontwikkelingen van het bouwen van een berg, een grote leisure zone en een aantal nieuwe voorzieningen die samengevoegd uitstekend passen binnen Drenthe 2028 en de mogelijkheid heeft om op nationaal niveau uit te
groeien tot A-lokatie binnen de Olympische hoofdstructuur.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
34. Vastleggen van het concept ‘beweegparken’ met eigenaar Drenthe 2028
35. Visualisering van mogelijkheden en onderzoeken haalbaarheid van beweegparken
Stand van zaken: start binnenkort/ volgens schema
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende partijen.
De echte start moet gemaakt worden met het uitzetten van de
opdracht ‘business case Beweegpark’.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
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Let op:
Dit uitvoeringsprogramma is niet compleet. Dat komt omdat dit plan volop in beweging is. We hebben gekozen om nu een
stand van zaken te presenteren van de genoemde activiteiten in 2010 en een aantal initiatieven die in de afgelopen maanden zijn
ontstaan.
Er zijn ook een aantal initiatieven niet nadrukkelijk besproken omdat de uitvoering nog niet concreet genoeg is. Deze initiatieven
of ambities zijn wel belangrijk en er wordt zeker aandacht aan besteed. We noemen:
•

dorpen Grolloo en Norg, die echt koplopers zijn in de Olympische beweging. We hebben ze niet als activiteit meegenomen
maar er wordt met hen wel gewerkt aan concepten als Olympisch dorp, beweegbuurten etc.

•

koppelen judo aan schoolprogramma’s

•

Met name in Meppel vinden er kansrijke koppelingen plaats tussen onderwijs, judo en verenigingen. Dit zou, in het kader van
preventieve Jeugdzorgprogramma's, uitgebreid kunnen worden naar veel meer scholen.

•

stimuleren vakleerkrachten basisonderwijs, ontschotten onderwijs.

•

Onderwijs is een belangrijke factor in het Olympisch Plan. In het vervolg van 2010 moet het traject duidelijk worden.

Een aantal thema’s komt terug in het volgende uitvoeringsprogramma:
•

professionaliseren sportverenigingen/technisch kader

•

schoolsportstimuleringsprogramma, bijvoorbeeld Drentse scholencompetitie

•

routenetwerken benoemen (ruimte/economie overlap)

•

‘Healthy aging’; gezond ouder worden is een belangrijk thema in Noord-Nederland waar een Europese dimensie in zit. In de
komende maanden gaan we het ‘Healthy aging’-programma verbinden met Drenthe 2028

•

'Duurzaamheid'; uitgangspunt is dat alles duurzaam ontwikkeld wordt.
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C. Voorwaarden scheppend
36. Er wordt een Drenthe 2028-nulmeting gehouden en een monitorsysteem ontwikkeld (denk aan bestaande instrumenten)
37. Diverse onderdelen van het plan worden op haalbaarheid en effectiviteit onderzocht
38. Ontwikkeling van het Olympisch Kenniscentrum
Stand van zaken: volgens schema
Er is opdracht gegeven aan Sport Drenthe voor de ontwikkeling van een Kenniscentrum Sport en Bewegen.
Dit kan heel goed de functie Olympisch Kenniscentrum krijgen. Hier ligt een link met de nationale Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe (kenniscentrum / monitors sport en vereniging)
39. Bouwen van het organisatiemodel (council, procesbureau en werkgroepen)
Stand van zaken: start binnenkort, volgens schema
Vanuit de bestaande stuurgroep wordt er hard gewerkt aan draagvlak en
betrokkenheid bij potentiële stuurgroep (council-leden)
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
40. Ontwikkeling van het evenementenbureau
Stand van zaken: volgens schema
Sport Drenthe is gevraagd een evenementenbureau op te zetten en te ondersteunen. Het evenementenbureau
geldt voor top- breedte én aangepaste evenementen. De kern ligt bij het faciliteren en inhoudelijk en organisatorisch
ondersteunen van potentiële organisatoren.
Verantwoordelijkheid: Sport Drenthe
41. Ontwikkeling van accommodatiefonds met partners van de 4 pijlers
42. Ontwikkeling van evenementenfonds met partners van de 4 pijlers
Stand van zaken: start binnenkort, volgens schema
Er zijn enkele oriënterende gesprekken geweest, maar de invulling moet komende maanden gebeuren te starten met een
bijeenkomst van experts.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
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43. Ontwikkelen van een lange termijn financiële begroting
Stand van zaken: start binnenkort
Voor de lange termijn financiële begroting zijn we afhankelijk van andere ontwikkelingen. Voor 2011 willen we het perspectief tot aan 2016 duidelijk hebben.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
44. Organisatie van verschillende fieldlab’s
Stand van zaken: start binnenkort, volgens schema
De fieldlab’s zijn natuurlijke opvolgers van het klankbord 28 en de platforms en zullen intensief gebruikt worden om
specifieke onderwerpen uit te werken. Denk aan de rol van het onderwijs in het Olympisch Plan, fondsenvorming in het
Olympisch Plan, maatschappelijke kosten batenanalyse in het Olympisch Plan, Toptalentontwikkeling in het Olympisch Plan.
Verantwoordelijkheid: Provincie Drenthe / regiegroep
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D. Financiële planning

Drenthe 2028 2010 begroting per ambitie

Ambitie
1 t/m 5

Budget
Draagvlak

Sport
Drenthe

TSN

Sociale
alliantie

Derden

Totaal
80.000

80.000

6 t/m 10

Iedereen beweegt

89.000

300.000

623.000

1.012.000

11 t/m 13

Levende buurten

84.000

240.000

243.000

567.000

16 t/m 19

Presteren is prima

20 t/m 31

Beeldbepalend

32 t/m 35

Op de kaart

25.000

36 t/m 44

Voorwaardescheppend

35.000

161.000

15.000

363.000

361.000

40.000

Totaal

25.000

25.000
223.000

27.000

60.000

1.282.000

1.592.000
25.000

600.000

185.000

396.000

2.333.000

3.697.000

Uitleg
In 2010 speelt de provincie (nog) een centrale rol in de financiën. Dat komt doordat andere partijen in de loop van
2010 gaan aanhaken in de organisatie. Vanaf 2011 zal er een brede begroting kunnen worden opgesteld.
In de begroting komen verschillende provinciale bijdragen terug. De eerste 3 posten zijn verantwoordelijkheid van de
provincie. Onder budget staan de bedragen die de provincie zelfstandig inzet. Hiervoor wordt het programmabudget
‘Mijn Beweging’ gebruikt. Onder Sport Drenthe en Topsport Steunpunt Noord gaat het om bedragen die deze instellingen
krijgen voor het uitvoeren van specifieke én genoemde opdrachten én de structurele bijdrage.
De sociale allianties vormen de basis voor de Olympische alliantie, want onder kolom 4 staan de afspraken die gemeenten en
provincie samen hebben gemaakt voor 2010. De verantwoordelijkheid (financieel en uitvoerend) ligt bij beide partijen.
Naast provincies en gemeenten komen er ook bijdragen van derden. Dat zal in de komende tijd steeds duidelijker en meer
worden, maar nu al blijkt dat ‘derden’ meer investeren dan de provincie alleen. Het gaat om bedrijfsleven én gemeenten.
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Bijlage

Interview Bauke Arends, wethouder gemeente Emmen

Emmen pakt de Olympische handschoen op …
Waarom is de gemeente Emmen zo enthousiast over de Drentse Olympische beweging?
Omdat de brede insteek zo interessant is. Het is slim gebruik maken van de energie die vrijkomt bij sport en bewegen.
Het gaat dus niet uitsluitend om sport of sportiviteit. Ook belangrijk als doel op zich. Maar sport biedt meer. Het gaat
ook over leefbaarheid, participatie en vitaliteit en gezondheid.
Het gaat dus over een integrale aanpak?
Ja, dat klopt. We proberen in Emmen ook reguliere werkzaamheden te labelen aan de grondgedachten van de Drents
Olympische beweging: iedereen doet mee, iedereen vitaal, presteren is prima, Emmen kansrijk en Emmen op de kaart.
Als je er even voor gaat zitten en dat op je laat inwerken ga je inzien dat het dus bijvoorbeeld gaat over ons evenementenbeleid waarbij we laten zien dat Emmen kansrijk is en op de kaart wordt gezet. Tegelijkertijd hebben we het over
volksgezondheidsbeleid en WMO waarbij een bijdrage wordt geleverd aan participatie en vitaliteit. Via het onderwijs
proberen we bij te dragen om bij alle kinderen de optimale persoonlijke mogelijkheden te ontplooien omdat we willen
uitstralen dat presteren prima is. Presteren als violist bijvoorbeeld, moet net zo worden ondersteund als sportprestaties.
Wat gaat de Emmense burger er van merken?
De komende periode gaan we de uitgangspunten van ‘iedereen doet mee’ en ‘iedereen vitaal’ uitwerken in verschillende
wijken en dorpen via het principe van gebiedsgericht werken. Nóg meer activiteiten van onze combinatiefunctionarissen, onze seniorensport medewerkers, opbouwwerkers, sociaal culturele instellingen en dan nóg meer gericht op die
doelgroepen die nu niet altijd worden bereikt. En dan op een manier waarin Emmen sterk is: samen met de bevolking.
Het lijkt lastig te worden het automatisme van sportdenken bij de Olympische beweging om te buigen naar de bredere
insteek. Vereenzaming van ouderen tegengaan is een logisch gevolg van de grondgedachte ‘iedereen doet mee’ en
daarmee onderdeel van de Olympische beweging. Een interessante verschuiving van denken.
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Wat gaat de Drent er van merken?
De Provincie heeft een verantwoordelijkheid genomen door bij te dragen in deze beweging. Provinciale Staten hebben
ingestemd met een voortrekkersrol van een aantal provinciale medewerkers. Het is nu aan de andere partijen om te
laten zien voor welke acties ze verantwoording willen dragen. Emmen doet mee en ik hoop en verwacht dat andere
gemeenten en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven ook deze handschoen oppakken. Als dit gebeurt, gaat de Drent er
zeker veel van merken. Met een dergelijk ‘Noaberschap’ op provinciaal niveau zijn we zo tot ontzettend veel in staat.
Meer dan vooraf voor mogelijk wordt gehouden. Met recht een Olympische gedachte.
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