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Voorwoord

Gelderland Sportland.
De titel van deze beleidsnotitie verwijst naar een ambitie en een constatering.

Immers, duizenden mensen beoefenen in onze provincie een sport, individueel of in

verenigingsverband. Gelderland telt meer dan drieduizend sportverenigingen. Verreweg

de meeste sporters hebben genoeg aan het plezier dat ze beleven aan hun sport. Een paar

honderd mensen leggen de lat hoger: zij willen op het hoogste niveau meedoen: nationaal
en internationaal. Zij hebben een talent dat – letterlijk - de moeite waard is om verder
ontwikkeld te worden.

Talent moet ontdekt kunnen worden en de ruimte krijgen. Daarvoor is de breedtesport

van belang: zonder breedtesport geen topsporters. Maar ook andersom is er een relatie:
topsporters zijn vaak een voorbeeld voor anderen, die sport zien als een zinvolle manier
van vrijetijdsbesteding. Jong en oud, mensen mèt en zonder beperking. Omwille van

deze kruisbestuiving willen wij niet langer alleen in breedtesport investeren, maar ook in
topsport.

Decennia lang heeft het Provinciaal bestuur van Gelderland geïnvesteerd in de bevordering

van de breedtesport. Daarmee zijn wij goed op weg. Onderzoek wijst uit dat in 2008 zo’n 60%
van de inwoners van onze provincie regelmatig sporten of voldoende bewegen.
Wij zouden graag zien dat dit cijfer in 2012 75% is geworden.

Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is gericht beleid nodig. Dat beleid sluit wat ons betreft
naadloos aan bij de ambitie van het kabinet, NOC*NSF, het bedrijfsleven en tal van

maatschappelijke organisaties: werk aan zo’n sportief klimaat in Nederland dat in 2028 de
Olympische Spelen en de Paralympics hier gehouden kunnen worden.

We kijken daarbij verder dan effecten van sport op de volksgezondheid. Sport verbroedert en
verzustert, levert een goede bijdrage aan de sociale cohesie in ons land en topsport biedt ons
voorbeelden die ons verder kunnen inspireren en ons aanzetten tot presteren. Bovendien
leveren sport en sportevenementen forse impulsen aan de economie.

Voor u ligt het Gelders antwoord op het verzoek van staatssecretaris Bussemaker om in
Nederland een sportklimaat te helpen vestigen, waarin breedtesport en topsport hand

in hand gaan. Naar de sportwereld in onze provincie is het een uitnodiging om met ons

samen de plannen verder uit te werken. In de grote beweging die landelijk wordt ingezet,

worden (grote) gemeenten en provincies betrokken. Dat biedt kansen ook voor de provincie
Gelderland en een aantal Gelderse gemeenten en regio’s.

Nieuwe en reeds bestaande plannen en bijbehorende investeringen kunnen in een
versnelling worden gebracht voor een positief sportklimaat in onze provincie.

Gelderland heeft al het een en ander te bieden. Er is een toenemende belangstelling

voor sport en bewegen, actief en passief. We beschikken verspreid over de provincie over
sportaccommodaties. Daaronder is er een aantal dat de A-status al heeft, of met enige
aanpassing zou kunnen krijgen. In Gelderland is de nodige ervaring opgedaan met

het organiseren van grote internationale sportevenementen. Dat willen wij ook graag

blijven bevorderen. Een aantal sportbonden heeft in Gelderland hun hoofdvestiging: de
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paardensport, de gymnastiek, de atletiek, krachtsport en taekwondo. Papendal is de zetel

van het NOC*NSF, hèt Nationaal Sportcentrum, onlangs tevens aangewezen als één van de
vier Centra voor Topsport en Onderwijs.

Gelderland Sportland. Jazeker. Onze provincie telt mee op gebied van sport. We hebben

ook heel veel te bieden. Met gericht beleid en in samenwerking met gemeentebesturen,
sportwereld, onderwijs en kennisinstituten. Wij willen meewerken aan de doelen die

verwoord zijn in het Olympisch plan. Ons ideaal: iedereen komt in beweging, al dan niet

geïnspireerd door de topsport. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar zonder de wil om
vooruit te komen, is er ook geen Olympische gedachte. Zonder ambities geen prestaties.
Namens het provinciaal bestuur van Gelderland,
Hans Esmeijer

Gedeputeerde voor Sport
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Beknopte samenvatting
De aandacht voor sport en bewegen en de erkenning van de waarde ervan voor de

samenleving is afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat heeft onder meer geleid tot een nieuwe

landelijke sport¬ambitie onder de titel ‘Nederland Sportland 2016’, geïnitieerd door NOC*NSF
en gesteund door kabinet en IPO. Provincies worden door het kabinet opgeroepen hieraan
een bijdrage te leveren. In Gelderland leeft de ambitie om hieraan steun te verlenen.

Provinciale Staten hebben in het Coalitieakkoord aangegeven sport te zien als ‘belangrijk

middel voor het verbeteren van de sociale cohesie en de volksgezondheid’. Het sportbeleid

van de provincie Gelderland was tot nu toe gericht op het stimuleren van de breedtesport,
zij het dat in de sportnota ‘Speelveld in beweging 2005-2008’ (PS2004-230) al ambities zijn
opgenomen die verder gaan dan alleen breedtesport. Bij de toewijzing van de financiële
middelen is echter gekozen voor prioritering en daarmee vooralsnog doelstellingen als
‘talentherkenning en -ontwikkeling’ en ‘sportaccommodatiebeleid’ te laten rusten.

In aansluiting op ‘Nederland Sportland 2016’ en voortbouwend op het bestaande beleid
‘Speelveld in Beweging’, wordt in de voorliggende notitie onder de titel ‘Gelderland

Sportland, een wereld te winnen!’’ een nieuwe ambitie voor breedte- én topsportbeleid in
Gelderland beschreven. Doel hiervan is om sport en bewegen in Gelderland de komende

jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. Deze doelstelling voor sport staat

niet louter op zichzelf. Sport is immers ook een katalysator voor ontwikkelingen in tal van
andere beleidsvelden: economie, toerisme, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en

duurzaamheid. Daarbij staat sport voor het streven te presteren en te excelleren. Ook met
sport maakt Gelderland het verschil!

Om deze ambitie waar te kunnen maken, wil de provincie samen met een groot aantal
Gelderse partners investeren in onder meer: nieuwe accenten in de breedtesport in

aanvulling op het huidige beleid, talentontwikkeling, accommodaties voor top- en

breedtesport, sportevenementen en kennis en innovatie. Resultaat in 2016 moet zijn dat
meer Gelderse burgers, al dan niet met een beperking, sporten en bewegen en dat meer

Gelderse talenten en topsporters, met en zonder beperking, tot de Nederlandse top behoren.
Gelderland maakt het verschil, ook voor top- en breedtesport!
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1. De waarde van sport voor

de samenleving
Sport raakt precies aan datgene wat wij momenteel allemaal zo belangrijk vinden:
gezondheid, veiligheid, normbesef, integratie en maatschappelijke binding. Het

vertegenwoordigt actief en passief recreëren, media aandacht, industrie en handel,

wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. In Nederland beoefenen meer dan
tien miljoen Nederlanders één of meer sporten en in Gelderland alleen al zijn circa 3.300

sportverenigingen. Nog meer mensen genieten passief van de sportprestaties van anderen.

Sport en bewegen biedt mensen de gelegenheid mee te doen aan de samenleving. Het draagt

bij aan en bevordert sociale samenhang en is voor velen een belangrijke en zinvolle invulling
van vrije tijd. Sociologen hebben maar liefst 24 functies van de sport voor de samenleving

beschreven. Sport brengt normen en waarden in de praktijk en voor kinderen heeft de sport
een belangrijke opvoedkundige waarde.

Niet te onderschatten is ook de betekenis van sport en bewegen voor de gezondheid en

het zelfbewustzijn en de identiteit van de groep. Topsport bevordert de saamhorigheid op

nationaal niveau. Nergens wordt zo vaak het Wilhelmus gezongen en de nationale driekleur
gehesen als bij sportwedstrijden. Sportverenigingen vormen de basis van een belangrijke

sociale structuur die kan bestaan door de inzet van grote groepen vrijwilligers. Tussen de 1,3
en 1,7 miljoen vrijwilligers in Nederland zijn actief bij de sportverenigingen. In Gelderland
gaat het waarschijnlijk om zo’n 150.000 tot 200.000 vrijwilligers.

Ronde van Spanje in Gelderland
Zaterdag 29 augustus ging de ronde van Spanje, de Vuelta 2009, van start in Assen. De maandag daarop
werd de etappe van Zutphen naar Venlo gereden, dwars door onze provincie. Langs de route moedigden
duizenden mensen de coureurs aan. Overal versierde en enthousiaste dorpen, Spaanse weken en
wielerwedstrijden voor jong en oud. Het was een groot succes. Ook toerisme, horeca, sponsoren en vele
anderen maakten dankbaar gebruik van dit mooie sportevenement.

Sportwaarden, zoals ‘zelfvertrouwen/zelfwaardering’, ‘sociaal gedrag’, ‘presteren’, ‘zich

gezond voelen’ (‘well-being’), zijn nauw gerelateerd aan kernwaarden in onze samenleving.

Deze geven aan waar wij voor staan, hoe wij met elkaar om moeten gaan en waar wij in onze
samenleving waarde aan hechten. Sport speelt daarmee een positieve rol in de versterking
van de belangrijkste waarden van onze Gelderse samenleving.

Hoewel sport in de schijnwerpers staat en een breed maatschappelijk draagvlak kent,

heeft het ook schaduwkanten, zoals doping, verregaande commercialisering, agressie en
vijandigheid bij sporters en toeschouwers. Uitwassen mogen echter niet het totale beeld
verpesten. De positieve effecten van sport voor de samenleving wegen nog altijd ruim op
tegen de negatieve bijverschijnselen.
Maatschappelijke betekenis
Naast de bijdrage van sport aan de kernwaarden van onze samenleving, heeft sport ook een
belangrijke sociale, economische, culturele en innovatieve betekenis.

De sociale betekenis van sport en bewegen uit zich in zaken als gezondheid, opvoeding/(re)

socialisatie en sociale integratie/cohesie. Lichamelijke activiteit is goed voor de gezondheid.
Bevordering van lichaamsbeweging is de meest effectieve maatregel om overgewicht te

voorkomen en ook voor ouderen en chronisch zieken geldt dat sport en bewegen positief
is voor de gezondheid. Sport draagt bij aan integratie en (re)socialisatie: participatie in

sportactiviteiten kan in sommige gevallen leiden tot verhoging van schoolparticipatie en

schoolprestaties en ook tot tegengaan van antisociaal gedrag, criminaliteit en drugsgebruik.
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De economische betekenis van sport uit zich op diverse fronten als macro economie,

nieuwe economische activiteit/lokaal inkomen, maar ook gezondheid. Door toenemende
professionalisering, media-aandacht en commercialisering van de sport, is sport als

economisch verschijnsel belangrijker geworden. Sport leent zich bijvoorbeeld zeer goed voor
citymarketing. De aandacht voor de passieve (kijk-)sport is overigens meer toegenomen
dan voor de actieve (doe-)sport. De organisatie van grote sportevenementen krijgt een

steeds belangrijkere economische dimensie (denk bijvoorbeeld aan sporttoerisme, bijdrage
aan lokale economie, werkgelegenheid). Gezondheid door sport en bewegen heeft ook

een economisch effect, uitgedrukt in minder arbeidsverzuim, sneller herstel en een beter
algemeen welbevinden.

De culturele betekenis van sport uit zich vooral in zaken als (nationale) trots en identiteit.

Sport zorgt voor identificatie van een individu met een groep. Een sporter is altijd, of wordt
beschouwd als, verbonden met een club, stad, provincie of land (denk bijvoorbeeld aan de
‘Superboeren’ van BVO De Graafschap). Mediasporten spelen een rol in de ontwikkeling

of versterking van identiteiten. Via sport kunnen gemakkelijk (culturele) boodschappen

overgebracht worden, omdat sport wordt gezien als laagdrempelig en toegankelijk voor grote
groepen mensen uit onze samenleving.

Technologische ontwikkelingen in de sport uiten zich vooral op het gebied van voedings-,

materiaal-, informatie- en biotechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hersteldranken,
bio-actieve voedingssupplementen die bijdragen aan de verbetering van sportprestaties,
de klapschaats, gestroomlijnde zwem- en schaatspakken, steeds lichtere maar sterke

racefietsen, kunstgrasvelden, maar ook aan sportaccommodaties waar nieuwe technologieën
ten behoeve van training en topsport worden ingebouwd (bijv. Nationaal zwembadcentrum
de Tongelreep in Eindhoven en turncomplex FlikFlak in Den Bosch). Veel technologische

ontwikkelingen en innovatieve toepassingen komen voort uit of worden getest en toegepast

in de topsport, waarna ze vervolgens via de markt toegankelijk worden voor de breedtesport.
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2. Nederland Sportland 2016
De spelen na 100 jaar weer in Nederland, en ...
In 2028 is het precies 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden
gehouden. Het Kabinet en NOC*NSF hebben zich in het licht hiervan ten doel gesteld
om op basis van het Olympisch Plan 2028 van Nederland een echt sportland te maken

(‘Nederland Sportland 2016’). De ambitie is dat Nederland in 2016 beschikt over een goede

sportinfrastructuur en dat er zoveel mensen op een prettige wijze met de sport in aanraking

komen, dat vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat met sport ook maatschappelijke winst valt
te behalen. Pas dan komt een serieuze kandidatuur in beeld. Het Kabinet heeft in de zomer

van 2009 uitgesproken zich te willen inspannen voor de kandidatuur van Nederland voor de
Spelen in 2028. Hiervoor is ook extra budget uitgetrokken.

Om in aanmerking te komen voor de organisatie van de Olympische Spelen is het van belang

dat Nederland in 2016 beschikt over: een positief sportklimaat, wat leidt tot topprestaties van
de eigen sporters, over ervaring in het organiseren van grote internationale evenementen,
over goede accommodaties voor training en wedstrijden en over een goede infrastructuur.
Ook als de Olympische Spelen niet aan Nederland zouden worden toegewezen, dan kan

deze bundeling van aandacht, energie en middelen toch tot een aanzienlijke verbetering

van de nationale sportinfrastructuur leiden. Niet alleen de sport in brede zin, maar de hele
Nederlandse samenleving zal kunnen profiteren van de positieve effecten hiervan. Sport

functioneert dan als aanjager van vernieuwing en versterking op tal van terreinen: sociaal,
economisch, infrastructureel, duurzaamheid, gezondheid, wetenschap en technologie.
… de provincie Gelderland werkt daaraan mee.
Het realiseren van deze ambitie vergt een aanzienlijke gezamenlijke inspanning van

overheden, onderwijs en wetenschap, sportwereld en bedrijfsleven. Inspanningen gericht
op het realiseren van een positief sportklimaat, van moderne sportaccommodaties, van

aansprekende sportevenementen en de versterking van sportwaarden. Daarom wordt door
NOC*NSF en het kabinet samenwerking gezocht met partijen die vanuit hun specifieke
deskundigheid en positie hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Provincies en gemeenten zijn in dat verband gevraagd om deze ontwikkeling mede mogelijk
te maken. In juni 2009 hebben IPO en VNG zich samen met andere maatschappelijke en

bestuurlijke organisaties1 achter het plan geschaard door ondertekening van het Charter

Olympisch Plan 2028. Het kabinet heeft per brief de afzonderlijke provincies gevraagd aan te
sluiten bij de landelijke Alliantie en zo bij te dragen aan de uitwerking van het Olympisch
Plan 2028. De voorliggende notitie Gelderland Sportland, een wereld te winnen! is het
bevestigende antwoord van de provincie Gelderland hierop.

1

VWS, NOC*NSF, G4 (A’dam,
R’dam, Den Haag, Utrecht), FNV/
ABVAKABO en VNO-NCW, mede
namens MKB Nederland
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3. Gelderse ambitie: Gelderland
Sportland
Sport vormt voor de provincie Gelderland een belangrijk onderdeel van het provinciale

beleid. Gelderland geeft dan ook gehoor aan de uitnodiging van NOC*NSF en Kabinet en

wil bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities van Nederland Sportland 2016. Dat

sluit aan op het breedtesportbeleid waaraan de provincie al tientallen jaren een belangrijke
bijdrage levert en waarvoor Provinciale Staten in deze collegeperiode € 2 miljoen extra

beschikbaar hebben gesteld. Het appèl van NOC*NSF en kabinet gaat echter verder en vraagt
om een volgende stap. Namelijk de stap van breedtesportbeleid, via talentontwikkeling,

accommodatie- en evenementenbeleid, naar een breder, meer integraal sportbeleid. Daarbij
geldt dat deze bijdrage geen doel op zich is, maar tevens moet worden beschouwd als middel
tot versterking van de sociale, economische en ruimtelijke structuur van Gelderland. De

aanpak van het Engelse Manchester, waar sport als middel is ingezet ten behoeve van sociale
en economische versterking, is daarbij een belangrijke inspiratiebron geweest.

Ter inspiratie: Manchester en sport
Een sprekend voorbeeld van sport als middel tot sociale en economische versterking is de wijze waarop
dit in Manchester is toegepast. Het stadsbestuur heeft er in de afgelopen decennia op ingezet om de
verouderde en vervuilde industriestad te transformeren naar een moderne stad met innoverende projecten,
die sterk verbonden zijn met sport. Het heeft de ambitie om sportstad van de wereld te worden. Waar eens
verouderde fabriekscomplexen stonden, verrezen grote, uiterst moderne voorzieningen voor de sport.
Manchester koos voor 13 geselecteerde sporten om in te investeren. Daarbij stond het stadbestuur voor
ogen dat elke penny of pound die in de sport wordt geïnvesteerd, aantoonbaar effect moet hebben op
de sociale structuur van de stad. Investeringen in de sport hebben een gunstig effect op de economische
ontwikkeling, werkeloosheidscijfers, jeugdcriminaliteit, veiligheidsgevoelens en gezondheidsstatistieken.
Er is een multiplier effect op andersoortige investeringen in de stad: in infrastructuur (wegen,
ondergrondse, vliegveld), winkelbestand, hotels, toeleveringsbedrijven, etc. En, last but not least, er
worden hoogwaardige sportevenementen gehouden en aansprekende sportresultaten geboekt.

Uitgangspunten
Richtinggevend voor het realiseren van de ambitie van Gelderland Sportland is een aantal
uitgangspunten voor het nieuwe sportbeleid.
Een leven lang sporten en bewegen
Centraal in Gelderland Sportland staat dat Gelderse burgers, met of zonder beperking, de
gelegenheid moeten krijgen een leven lang te sporten en te bewegen en daarin de sport
van hun keuze kunnen beoefenen en wel op elk gewenst niveau. Dit sportcontinuüm

heeft als het ware de vorm van een piramide, waarin de brede basis word gevormd door de

breedtesport en de top van de piramide door de topsport. Dit vanuit het motto: ‘hoe breder de

basis, hoe hoger de top’. Door het creëren van een sterke sportinfrastructuur in Gelderland en
door te zorgen voor voldoende sportaanbod, moeten Gelderse burgers de kans krijgen om op
alle niveaus (‘pathway’) te sporten en te bewegen en daarin eigen keuzes te maken.
Breedtesport en topsport onlosmakelijk verbonden
De breedtesport vormt een belangrijke voedingsbodem voor de topsport (‘aanvoerfunctie’).
De breedtesport brengt immers topsporters voort. Tegelijkertijd heeft de breedtesport ook
een belangrijke functie in de ontwikkeling en groei van het sportpubliek (sportkijkers,

sporttoeschouwers, sportlezers én sportbeoefenaars blijken elkaar in aanzienlijke mate te

overlappen). Van topsporters kan anderzijds door hun rolmodel ook weer een stimulerend
effect uitgaan naar de breedtesport (‘aanjaagfunctie’), al is dit geen automatisme. Het
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kan mensen (en vooral jongeren) er toe aanzetten om zelf te gaan sporten. Bekende,

populaire Gelderse topsporters en -talenten, maar ook aansprekende topsportevenementen,
kunnen de vele Gelderse burgers stimuleren om te gaan of te blijven bewegen en sporten.
Topsportevenementen (en sportaccommodaties) kunnen positief bijdragen aan de

Gelderse economie en aan het beeld van een provincie waarin het goed wonen en werken
is. Voor topsport en topsportevenementen zijn hoogwaardige sportaccommodaties

noodzakelijk. Deze dienen niet alleen geschikt te zijn voor het houden van (internationale)
wedstrijden, maar ook voor gebruik voor topsporttraining. Daarbij is het belangrijk dat

ook breedtesporters gebruik kunnen maken van deze topsportaccommodaties, wat ook de
ontmoeting tussen breedtesporters en topsporters ten goede komt.

De Graafschap scoort bij Fatima
Topsporters hebben niet alleen een voorbeeldfunctie voor de breedtesport, ze kunnen ook een sociaalmaatschappelijke functie hebben. Zo bezoekt het voltallige team van BVO De Graafschap jaarlijks
zorginstelling Fatima2 tot groot plezier van cliënten en kinderen van de Nieuw Wehlse basisschool. Het
idee achter de sportdag is om mensen met een handicap en jeugdige sporters zonder beperking samen
met een team profsporters de dag van hun leven te geven en zo bij te dragen aan integratie. Voetbalteams
uit de eredivisie worden vaak benaderd om dit soort activiteiten te doen. Traditioneel wordt er door De
Graafschap niet alleen gevoetbald, maar ook gedanst en een estafette gelopen.

Speciale aandacht voor jeugd: ruimte voor talent
In het provinciale beleid wordt veel belang gehecht aan het sporten en bewegen van de jeugd,
zowel de jeugd met als zonder functiebeperking. Extra aandacht hiervoor is ook zeker nodig,
aangezien maar één op de zeven Gelderse jongeren tussen de 12 en 17 jaar voldoende beweegt
conform de geldende maatstaven van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen3 . Aansluitend
op het provinciale beleidskader Jeugd dienen in Gelderland Sportland in het bijzonder

jeugdige sporters de mogelijkheid te krijgen om hun talenten te ontplooien. De inzet is

daarbij specifiek gericht op de herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talenten (op
zowel sporttechnisch als maatschappelijk vlak).
Integrale aandacht voor aangepast sporten
Daar waar in de thema’s en doelen van Gelderland Sportland wordt gesproken over sport en

bewegen, gaat het ook over het aangepast sporten, zowel wat de breedtesport als de topsport

betreft. In het huidige provinciale breedtesportbeleid wordt al nadrukkelijk aandacht besteed

2 Organisatie voor mensen met een

aan sportstimulering van mensen met een beperking. Ook bij topsport dient het aangepast
sporten in de verschillende onderdelen hiervan terug te komen.

beperking in Nieuw Wehl

3 Nederlandse Norm Gezond

Er is al het nodige in Gelderland!
De uitgangspositie voor Gelderland Sportland mag er best zijn: Gelderland beschikt over

Bewegen geeft aan dat

een stevige basis van lokale sportverenigingen met voldoende ambitie (waaronder zo’n 65

volwassenen een half uur matig

topsportverenigingen). Gelderse gemeenten voeren actief sportbeleid en vooral de steden

intensieve lichamelijke activiteit

verbinden daarbij steeds meer breedtesport met topsport. Ook voor de gehandicaptensport

(fietsen, wandelen, tuinieren) op

hebben veel gemeenten oog.

ten minste vijf, maar bij voorkeur
alle dagen van de week moeten
verrichten. Voor de jeugd is dat
alle dagen van de week een uur
matig intensieve lichamelijke
activiteit
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Als het gaat om sportaccommodaties beschikt Gelderland over het Nationaal Sportcentrum
Papendal (hoofdvestiging NOC*NSF) in Arnhem en over topaccommodaties als het

Gelredome, eveneens in Arnhem, De Goffert in Nijmegen, De Vijverberg te Doetinchem en
het Omnisport in Apeldoorn. Een aantal bestaande sportaccommodaties heeft nog goede

groeipotentie: het Nationaal Sportcentrum Papendal, aangewezen als één van de vier Centra
voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Nederland, het KNHS-centrum in Ermelo als hart van

hippisch Nederland, het centrum van de KNGV in Beekbergen en het zwembad in Ede, waar
de Polar Bears hun nationale en internationale waterpolotriomfen vieren. Ook aan nieuwe

initiatieven ontbreekt het niet. Zowel in Nijmegen als in Doetinchem zijn initiatieven voor
de bouw van een multifunctionele (top)sportvoorziening.

Al met al beschikt Gelderland over een goede uitgangspositie om sport en bewegen in

Gelderland naar een hoger niveau te tillen en daarmee bij te dragen aan de realisering van
een provincie waarin het goed wonen en leven is.
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Foto Edward Gal, bron www.sjoert.com
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4. Wat willen wij bereiken met
Gelderland Sportland?
Provinciale Staten van Gelderland hebben in het Coalitieakkoord aangegeven sport te zien

als een belangrijk middel voor het verbeteren van de sociale cohesie en de volksgezondheid.
Sport moet bereikbaar en breed toegankelijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een

smalle beurs, een maatschappelijke achterstand of een beperking. De betekenis en waarde
van sport geldt echter niet alleen de breedtesport, maar zeker ook de topsport. En ook de
paralympische sport.

Signalen uit Provinciale Staten en uit de samenleving (van kabinet, gemeenten en

maatschappelijke organisaties) en ontwikkelingen in de sport (‘Nederland Sportland’)
hebben geleid tot heroverweging van het provinciale sportbeleid. Hieraan heeft mede

bijgedragen de intentie van de provincie Overijssel om ook aan te haken bij Nederland

Sportland en daarbij samenwerking te zoeken met Gelderland (in het kader van landsdeel
Oost)4 , als ook de aanwijzing door de staatssecretaris voor sport van het Nationaal
Sportcentrum Papendal als CTO. Voor de realisering van de nieuwe, ultramoderne

Multitrainingshal op Papendal is in het ‘Gelders Actieplan recessie 2009-2010’ door
Provinciale Staten 7,5 miljoen euro gereserveerd.

Doel Gelderland Sportland
Aansluitend op het landelijk beleid, zoals vastgelegd in ‘Nederland Sportland 2016’ en voortbouwend op
bestaand beleid in ‘Speelveld in beweging’, zet ook de provincie Gelderland sport de komende jaren in als
voorbeeld en inspiratiebron. Gelderland wil zowel de breedtesport als de topsport stimuleren met als doel:
‘om sport en bewegen in Gelderland samen met onze partners de komende jaren in de volle breedte op
een hoger niveau te brengen’. Daarvoor dient èn het breedtesportbeleid verder versterkt te worden èn te
worden geïnvesteerd in topsportbeleid, zodat topsport en breedtesport één samenhangend geheel vormen.

Om dit doel te kunnen bereiken, wil de provincie naar analogie van het proces en

de investeringen die in de afgelopen jaren in Gelderland zijn gedaan in de culturele

infrastructuur 5 , een proces inzetten dat erin resulteert dat in samenhang met investeringen

van anderen, de sportinfrastructuur voor zowel top- als breedtesport wordt versterkt. Dit
alles onder het motto: ‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen!’.

De eerste termijn waarin de aanloop naar Gelderland Sportland wordt genomen, betreft dan
de periode 2010 en 2011. Op basis van de resultaten in deze periode en met inachtneming

van het nieuwe Coalitieakkoord, zullen te zijner tijd voorstellen worden ontwikkeld voor de
verdere periode tot en met 2016.
4 Op 1 juli 2009 hebben
Provinciale Staten van

4.1 Breedtesport: bestaande ambitie, nieuwe accenten

Overijssel een motie van

Voor de breedtesport betekent dit dat, aansluitend op het huidige breedtesportbeleid, de

deze strekking

Gelderse sportdeelname verder moet worden vergroot. Voor Nederland Sportland is als

aangenomen
5 In de afgelopen acht

ambitie gedefinieerd: ‘In 2016 is Nederland een samenleving waarin het beoefenen en het
beleven van sport voor jong en oud een kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de

jaar is in eerste termijn

Nederlanders, uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig

5 miljoen en vervolgens

aan sport’. De provincie wil hierbij aansluiten.

in de tweede termijn
15 miljoen euro
geïnvesteerd in de
culturele infrastructuur in
Gelderland
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Breedtesportdoelstelling Gelderland Sportland
Voor Gelderland betekent aansluiten bij deze ambitie van Nederland Sportland, dat in 2016 minimaal 75%
van de Gelderse burgers, met of zonder beperking, op de één of andere manier aan sport en bewegen doet.

Dit doel wordt in Gelderland nog niet gehaald (61% in 2006). Voortbouwend op het huidige
sportbeleid dient verhoging van de sportdeelname in Gelderland bereikt te worden door:
Gerichte investeringen in breedtesportaccommodaties
Het vergroten van de sportdeelname begint met een optimaal basisniveau van

breedtesportaccommodaties. Uit de eindevaluatie van het Gelders sportbeleid 2006 – 20086

komt onder meer naar voren dat veel gemeenten zich oriënteren op nieuwbouw, dan

wel aanpassing van de huidige sportaccommodaties. Dit ten gevolge van gemeentelijke
herindelingen, het bereiken van de economische levensduur van accommodaties, het

niet meer voldoen aan de huidige normen en eisen, dan wel ten gevolge van technische
vernieuwingen zoals kunstgrasvelden.

Duidelijk is dat zonder voldoende toegeruste breedtesportaccommodaties in Gelderland

sportstimulering weinig zin heeft. De provincie wil dan ook een gerichte bijdrage leveren

aan de investeringskosten voor breedtesportaccommodaties, waarbij de Gelderse kernsporten
de richting aangeven (zie ook onderdeel Topsport).

Versterking van de breedtesportcultuur en bedrijfssport
Het huidige sportbeleid van de provincie voorziet niet in het stimuleren van bedrijfssport.

Ook in het stimuleren van sportparticipatie ontbreekt in het huidige sportbeleid specifieke
aandacht voor de leeftijdsgroepen 25 tot en met 34 jaar (o.m. ouders van jonge kinderen)

en 45 tot en met 54 jaar (o.m. herintreders en oud-sporters). De uitdaging is deze groepen

via het bedrijfsleven te benaderen en te binden aan sport en bewegen. Door toepassing van
de door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde interventies
(Lunchwandelen, Fietsen Scoort, Coach-methode en Bedrijfssport) is het streven in 2010
en 2011 de sportdeelname onder de inwoners van Gelderland in de leeftijd van 25 tot en

met 54 jaar met 5% verhogen. Vooral het stimuleren van het fietsgebruik sluit goed aan bij
het Gelders Coalitieakkoord. Onze eigen provinciale organisatie kan ten aanzien van de
onderdelen bedrijfssport en fietsgebruik een voorbeeldrol vervullen.
Vergroting van het sportaanbod voor senioren:
Binnen de (reguliere) subsidie van de provincie Gelderland is voor de periode van 2009 tot
en met 2012 maar weinig ruimte voor sportstimulering van senioren. Door de Gelderse

Sport Federatie wordt alleen uitvoering gegeven aan het project ‘outdoor fitness’, waarbij
het gaat om ondersteuning en stimulering van vernieuwende initiatieven bij woon- en

zorgvoorzieningen voor ouderen in Gelderland. In het kader van een vitaal Gelderland en

de komende vergrijzing, wil de provincie extra inzetten op een actieve en gezonde leefstijl
voor ouderen. Door toepassing van de methode Taskforce 50+ (NISB), die een stapsgewijze
aanpak voor een adequaat beleid en uitvoering van sport- en beweegaanbod voor senioren

voorstaat, is de inzet de sportdeelname onder de inwoners van Gelderland in de leeftijd vanaf

6 Eindevaluatie Gelders

55 jaar te stimuleren zodat meer inwoners structureel in beweging komen en voldoen aan de
landelijke beweegnorm. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het provinciale programma

sportbeleid 2006 – 2008;

‘Thuisgeven’.

Speelveld in beweging:
na het eindsignaal!,
juni 2009

18

Gelderland Sportland, een wereld te winnen!

4.2 Topsport: nieuwe ambitie, ruimte voor talent!
Voor de topsport streven wij ernaar dat in 2016 meer Gelderse talenten en topsporters, met en
zonder beperking, tot de Nederlandse top behoren.

Topsportdoelstelling Gelderland Sportland
De nieuwe Gelderse sportambitie, waarin voortbouwend op het huidige breedtesportbeleid ook wordt
geïnvesteerd in topsport, moet ertoe leiden dat in 2016 20%7 meer Gelderse talenten en topsporters (zowel
met als zonder beperkingen) tot de Nederlandse top behoren. Met deze doelstelling voor het topsportdeel
van Gelderland Sportland sluit Gelderland aan op de landelijke ambities van Nederland Sportland 2016.

Om deze doelstelling te bereiken, is een samenhangend geheel aan beleidsvoornemens
geformuleerd, bestaande uit de volgende onderdelen:

Vorming van een Gelderse Netwerk Topsportgemeenten
Het realiseren van de doelstellingen in Gelderland Sportland vergt gezamenlijke inspanning,
samenwerking en afstemming met velen: overheden, tal van maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven. Gelet op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de sport, de kans die
samen¬werking tussen gemeenten biedt en het voorkomen van onderlinge concurrentie,
vraagt de samenwerking met gemeenten in Gelderland bijzondere aandacht, ook in
strategisch opzicht.

Daarom is het streven te komen tot een netwerk van Gelderse topsportgemeenten8, in eerste
instantie de grotere steden, dat samen met de provincie uitwerking geeft aan Gelderland
Sportland.

Keuze voor een beperkt aantal Gelderse kernsporten en ontwikkelen van Gelderse
sportplannen per kernsport
Niet alles kan en financiële middelen zijn begrensd. Het is daarom verstandig om net
als bij breedtesport ook voor het topsportdeel van Gelderland Sportland te komen tot

een heldere afbakening. Daarom zal ingezet worden op een beperkt aantal voorkeur- of
kernsporten waarop het beleid van Gelderland Sportland van toepassing is. Gedacht

wordt daarbij aan circa tien Gelderse kernsporten die in aanmerking komen voor optimale
topsportondersteuning. Voor alle takken van sport in Gelderland Sportland geldt dat ze in

aanmerking komen voor reguliere ondersteuning in het kader van het breedtesportbeleid,
maar alleen de kernsporten komen in aanmerking voor extra topsportondersteuning.
Die extra ondersteuning is gericht op het verder ontwikkelen van de aspecten van

talentherkenning, talentontwikkeling en topsportbeoefening, maar richt zich ook op
benodigde (wedstrijd- en trainings-)accommodaties en gewenste evenementen.

Per kernsport zullen kernsportplannen voor Gelderland opgesteld worden, waarin de huidige
situatie voor top- en breedtesport in beeld wordt gebracht, evenals de wijze waarop het
gewenste breedte- en topsportniveau moet worden bereikt.

7 Ten opzichte van 2009

8 Zoals in Overijssel, waar iets
vergelijkbaars wordt gedaan met
Zwolle, Almelo en Enschede als
kernsteden.
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Keuze van Gelderse kernsporten
De keuze van de Gelderse kernsporten moet nog worden bepaald in overleg met de belangrijkste partners.
Daarbij wordt gekeken naar waar wij al goed in zijn in Gelderland, wat er al is en waar goede kansen op
toekomstig succes zijn. Een eerste verkenning daarvan geeft al indicaties van sporten die wel of juist geen
Gelderse kernsport zullen worden. Zo ligt het voor de hand dat voor Gelderland niet direct gedacht wordt
aan zeilen als kernsport en dat bijvoorbeeld de hippische sport, baanwielrennen en atletiek wel hoge ogen
gooien. Bij het bepalen van de kernsportkeuze mag het niet alleen gaan om grote en bekende sporten als
atletiek en volleybal, maar dient ook ruimte te worden geboden aan kleinere en minder bekende sporten.

Sporttechnische en facilitaire ondersteuning via het te ontwikkelen Olympisch Netwerk
Gelderland
Talentherkenning, talentontwikkeling en talentondersteuning zijn onmisbare elementen
van topsportbeleid. Op lokaal niveau is het van belang dat topsportverenigingen goed

functioneren om zo de ontwikkeling van de sportloopbaan van topsporters en sporttalenten
mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van talenten is de steun op lokaal niveau

alleen vaak niet toereikend. Het is dan essentieel dat aansluitend op dat lokale aanbod,
op regionaal/provinciaal niveau verdere steun in de ontwikkeling van de talentvolle

sporter wordt gegeven. Dat betekent goede sporttechnische ondersteuning (bijvoorbeeld
trainingsfaciliteiten, sportmaterialen, coaching, etc.) en facilitaire ondersteuning

(bijvoorbeeld medisch, maatschappelijk, juridisch, financieel). Onderwijs vormt daarin

een essentieel onderdeel. De provincie wil daarom bijdragen aan de realisatie van een goed
functionerend Olympisch Netwerk Gelderland9, dat zorgt voor optimale sporttechnische

en facilitaire ondersteuning van talenten, topsporters, topsportverenigingen en coaches
in Gelderland. Het Olympisch Netwerk Gelderland zal op regionale schaal worden
georganiseerd.

Vergroting van beschikbaarheid en gebruik van (top)sportaccommodaties
Gelderland beschikt op dit moment over een beperkt aantal topwedstrijdaccommodaties en
geen daarvan voldoet aan de Olympische norm. Topwedstrijd- en trainingsaccommodaties
zijn noodzakelijk om de topsport in Gelderland binnen de kernsporten op een hoger plan

te brengen. Deze sportaccommodaties bieden bovendien de ruimte voor grote nationale en
internationale sportevenementen.

De komende jaren dient het beleid erop gericht te zijn om, hetzij door nieuwbouw, hetzij

door aanpassing en vernieuwing van bestaande accommodaties, het accommodatiepeil in
Gelderland op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, zodat er voldoende aantrekkelijke

sportaccommodaties zijn. Behalve aan het sportieve aspect, is het zaak daarbij ook aandacht
te besteden aan de veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid (goede ontsluiting, ook per
openbaar vervoer) én de uitstraling van de Gelderse sportaccommodaties.

Op uiteenlopende titels heeft de provincie de afgelopen jaren bijgedragen aan

ontwikkelingen op dit vlak. Meest recente betrokkenheid is bij de realisatie van het

Omnisport in Apeldoorn en de multifunctionele trainingshal op Papendal. Ook voor de

komende jaren zijn nieuwe initiatieven te verwachten, zoals het Topsport InnovatiePark in

9 Bestaande uit Topsport

Nijmegen en een nieuwe topsportvoorziening in Doetinchem.

Gelderland, Gelderse Sport
Federatie, gemeenten,

Mede mogelijk maken van (top)sportevenementen in Gelderland

onderwijsinstellingen,

Nauw verbonden met het sportaccommodatiebeleid is het sportevenementenbeleid.

Sportevenementen kunnen een extra reden zijn om sportaccommodaties te bouwen of om

sportverenigingen en bonden,
enz.
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deze te vernieuwen. Hoogwaardige Gelderse sportaccommodaties, die voldoen aan de (inter)
nationale vereisten, maken het mogelijk om aansprekende topsportevenementen voor

Gelderland te verwerven. (Top)sportevenementen hebben een grote waarde voor topsport

en breedtesport. Sportevenementen zijn het podium waarop talenten en topsporters zich
kunnen meten en kunnen presenteren. Het zet de sport in de schijnwerpers en daarmee
alles wat sport goed en mooi maakt: gezondheid, talentontplooiing, fair play en de
voorbeeldwerking voor de jeugd en achterstandsgroepen.

De impact van grote sportevenementen is vaak groot in diverse opzichten: sportief, sociaal,

economisch (spin-off, toerisme, horeca, hotelbranche, etc.), promotioneel (city-marketing),
etc. Gelderland heeft hierin al de nodige ervaring opgedaan met het EK en WK Voetbal

Jeugd, WK Veldrijden, Davis-Cup tennis, WK Vierspannen, etc. Het is van belang om deze
ervaring de komende jaren verder uit te bouwen door aansprekende topsportevenementen

in Gelderland te blijven organiseren, waarin ook Gelderse talenten en topsporters voor eigen
publiek hun prestaties kunnen demonstreren. Concrete plannen zijn er bijvoorbeeld voor

het WK Baanwielrennen te Apeldoorn in 2011, de WK Inline Speed Skating te Heerde in 2011
en het EK Handbal dames in 2012 (Apeldoorn en Arnhem). Ook is er het initiatief om te

proberen de Ryder Cup, het officieuze WK Golf, in 2018 te mogen organiseren in de gemeente
Lingewaal. Voorjaar 2010 moet daartoe een bid worden uitgebracht10.

Met behulp van topsportevenementen wil de provincie ook de breedtesport verder versterken
door in de aanloop er naartoe breedtesportstimuleringsactiviteiten in de regio of provincie

mogelijk te maken (‘kapstokfunctie’). Zo zijn tijdens de WK en EK Voetbal Jeugd in diverse

gemeenten in de vorm van een voetbalkaravaan voetbalclinic’s voor de jeugd georganiseerd
om hen te stimuleren meer te sporten en bewegen. Een goed voorbeeld van deze functie is

ook de Vuelta 2009 die dwars door Gelderland reed en neerstreek in Zutphen. De gemeente
Zutphen greep, met subsidie van de provincie Gelderland, het wielerevenement aan om

allerlei breedtesportactiviteiten rondom dit evenement te organiseren. Activiteiten zoals de

wielerronde van Zutphen, een schoolwielercompetitie (400 deelnemende scholieren), jeugd-,
sport- en muziekactiviteiten (o.a. tandemwielrennen, BMX-show), wielertoertochten en een
spinningmarathon (80 spinningfietsen) vonden in dit verband plaats.

Bundeling en versterking van kennis en innovatie op het gebied van sport en bewegen
In Gelderland is al veel kennis beschikbaar op het vlak van topsport en op verschillende
plaatsen vindt onderzoek hiernaar plaats. Denk bijvoorbeeld aan Papendal waar het

SportInnovatieCentrum gevestigd is en waar geïnitieerd door NOC*NSF en de sportbonden
baanbrekende projecten plaatsvinden11. Het instituut voor Sport en Bewegingsstudies

10 In Lingewaal is een golf

(Hogeschool Arnhem en Nijmegen) investeert bijvoorbeeld in de realisering van een

hoogtekamer (alle drie de Nederlandse hoogtekamers bevinden zich daarmee overigens in

accommodatie met inter

Gelderland: Papendal, Lienden12 en, binnenkort, in Nijmegen).

nationale status in aanleg.
11 Een ander voorbeeld is het

Ter versterking van kennis en innovatie op het gebied van sport en bewegen ondersteunen
wil de provincie de ontwikkeling van een Gelders kennis- en innovatienetwerk sport

Topsport InnovatiePark

ondersteunen. Dit kennis- en innovatienetwerk moet aansluiten op andere kenniscentra in

Nijmegen waarvoor plannen in

Nederland, maar ook in Gelderland. Het dient hiervoor aansluiting te maken met ‘Triangle’,

voorbereiding zijn.
12 B-Cat uit Tiel, leverancier van

het samenwerkingsverband voor kennisontwikkeling, toepassing en samenhang in Food,
Health en Technology in Oost Nederland. Samenwerking met Triangle biedt wederzijds

klimaatruimtes, heeft een

goede kansen voor versterking, met in potentie nationale en internationale uitstraling.

klimaatruimte gerealiseerd bij
Sport, Health en Beautycentrum
Juliën, dealer voor Nederland en
België, in Lienden
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Monitoring
Om zicht te houden op de mate waarin de ambitie van Gelderland Sportland wordt gehaald

en om de trends en ontwikkelingen die daarmee samenhangen te volgen, is het noodzakelijk
om een Gelderse Sportmonitor te ontwikkelen.

Een specifiek aspect daarvan is het meetbaar maken van de investeringen in de sport
en de maatschappelijke opbrengst die dat oplevert. Geïnspireerd door de methode

die in Manchester is toegepast, willen wij in nauwe samenwerking met onder meer

kennisinstituten zoals Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboud Universiteit Nijmegen
een model laten ontwikkelen om in Gelderland de maatschappelijke opbrengst van de
investeringen in de sport inzichtelijk te maken.

Als laatste moet worden benadrukt dat communicatie cruciaal is als succesfactor van

Gelderland Sportland en dat dit onderdeel zal vormen van de verdere uitwerking van onze
voornemens.

Uitgangspunt bij voorgaande beleidsvoornemens is dat topsporters en sporttalenten,

al dan niet met een beperking, zich het beste ontwikkelen en het beste presteren als de
omstandigheden waarin zij verkeren optimaal zijn. Ook staan de beleidsvoornemens

weliswaar onder de noemer van topsportbeleid, maar ze zijn steeds tevens gericht op de
verbinding met de breedtesport. Top- en breedtesport zijn immers sterk verbonden met
elkaar.
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5. Rol van de Provincie
Zoals op veel sociale beleidsthema’s, heeft de provincie ook op het vlak van de sport
een tweedelijnsfunctie en is daarbij ondersteunend aan gemeenten en uitvoerende

maatschappelijke organisaties. In het nieuwe beleidsspoor van Gelderland Sportland komt
daarin geen principiële verandering.

De voorgestane verbreding van het sportbeleid sluit aan op deze rol voor provincies, maar
vraagt op onderdelen wel om een heel actieve invulling van die rol. Niet alleen voor de
breedtesport, daar blijft de provincie zich via de Gelderse Sport Federatie actief op de

ondersteuningsfunctie inzetten. Deze rol blijft hetzelfde, maar zal verder op onderdelen
worden geïntensiveerd. Maar zeker ook aspecten van het topsportbeleid vragen om

een heel actieve invulling van de rol van de provincie. Het realiseren van een nieuwe

infrastructuur voor topsport in Gelderland vraagt een aanpak op een groter schaalniveau.

Gelet hierop en het gegeven dat er 214 sporters in Gelderland zijn met een topsportstatus en
64 topsportverenigingen13, willen wij in de ontwikkeling van de topsport als provincie een

meer regisserende, stimulerende en aanjagende rol nemen. Een dergelijke initiërende rol
van de provincie wordt ook gevraagd door NOC*NSF, van waaruit Olympische Netwerken
op provinciaal niveau worden opgezet en ondersteund. Dit vraagt verder om actieve

samenwerking met gemeenten, regio’s en met (landelijke) sportkoepels/organisaties,
onder meer in regionaal verband. Daarmee wordt ook aangesloten bij het regionale

werken, zoals dat is opgenomen in het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) van

gemeenten en provincie. De verschillende partijen en partners in Gelderland uit de sport, het
onderwijs, de overheden en het bedrijfsleven zullen wij bij elkaar brengen en stimuleren tot
samenwerking. De Gelderse gemeenten zijn daarbij primaire partners, aangezien de eerste
verantwoordelijkheid voor de sport op lokaal niveau bij de gemeenten ligt.

Ten slotte nog de mogelijke bijdrage aan de topsport van de provincie als werkgever. In het

onderwijs worden voor talenten en topsporters de mogelijkheden voor het combineren van
topsport en opleiding steeds beter. De combinatie van werk c.q. loopbaan en topsport is in
de praktijk voor topsporters echter nog niet zo goed geregeld. In navolging van succesvolle
voorbeelden bij politie en defensie, wil de provincie onderzoeken of zij als werkgever voor

topsporters mogelijkheden kan creëren / voor de combinatie van werk en topsport (‘Goud op
de werkvloer’).

13 Topsport Gelderland,
november 2008.
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6. Tijdshorizon
Investeren in de sportinfrastructuur is altijd een aanpak op de langere termijn. Dat geldt voor

breedtesport, waar het bijvoorbeeld gaat om gedragsverandering naar een gezondere leefstijl,
maar ook voor topsport, waar de peuter van nu 18 jaar later de topsporter van de toekomst

(2028) kan zijn. Het kabinet geeft vijf terreinen14 aan waarop de samenleving topprestaties

moet gaan leveren. Wanneer de komende jaren voldoende vooruitgang wordt geboekt op die
vijf terreinen, kan Nederland in 2016 besluiten een bid voor te bereiden om de Olympische

en Paralympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. De beleidshorizon voor Gelderland
Sportland sluit aan bij de middellange termijn van 2016 om niet alleen van Nederland, maar
ook van Gelderland een ‘sportland’ te maken.

De uitwerking van Gelderland Sportland betreft primair de eerste twee jaar (2010 en 2011)
waarin een aanvang wordt gemaakt met de opbouw van een solide sportinfrastructuur
in Gelderland. Gestart wordt daarin met verdere afstemming met de verschillende

beleidsterreinen en het samen met onze partners verder uitwerken van de beleidsvoornemens
van Gelderland Sportland in een concreet uitvoeringsplan. Op basis van de uitvoering van dat
plan en met inachtneming van het nieuwe Coalitieakkoord, zullen de verdere plannen voor
de periode tot en met 2016 worden uitgewerkt.

14 Talentvol Nederland: naast sport
gericht op talentontwikkeling
in o.a. onderwijs, cultuur,
wetenschap en innovatie.
Meedoen in Nederland: sport is
voor iedereen toegankelijk en
meer mensen gaan sporten en
bewegen.
Vitaal Nederland: een gezonde
en sportieve samenleving,
met o.a. aandacht voor vitale
ouderen, bedrijfssport en
beweegvriendelijke leefomgeving.
Kaart van Nederland: Nederland
mooi, duurzaam en bereikbaar
maken en houden.
Nederland in beeld:
meerjarige en strategische
evenementenkalender.
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Provinciale Staten

Vergadering d.d. 11 november 2009
Besluit nr. PS2009-736
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS 2009-736 betreffende Gelderland Sportland,
een wereld te winnen!;
Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, tweede lid, van de Provinciewet, alsmede op
artikel 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUITEN
-

de ambitie, doelstellingen en resultaten te onderschrijven;

-

het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven het kabinet te berichten dat
Gelderland bijdraagt aan de Olympische ambitie en zich aansluit bij de landelijke Alliantie
Olympisch Plan;

-

het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven nadere uitwerkingsvoorstellen aan
Provinciale Staten voor te leggen.

Arnhem, 11 november 2009 - zaaknr. 2009-016018
Provinciale Staten van Gelderland

voorzitter

griffier
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Gedeputeerde Staten

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mevrouw dr. J. Bussemaker
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

datum

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

zaaknummer

5 januari 2010

2009-013483

onderwerp

Bijdrage van de provincie Gelderland aan
het Olympisch Plan 2028 l
Geachte mevrouw Bussemaker
Bij brief van 15 juli jl. heeft u de provincie Gelderland opgeroepen om zich nader te oriënteren op
het Olympisch Plan 2028 en om aan te sluiten bij de Alliantie Olympisch Plan 2028, zodat ook
Gelderland bij kan dragen aan de realisering van Nederland op Olympisch niveau in 2016.
De provincie Gelderland heeft uw oproep niet onbeantwoord willen laten en de handschoen
opgepakt. Dit heeft onlangs geresulteerd in de notitie ʻGelderland Sportland, een wereld te
winnen!ʼ waarin wij onze ambitie hebben vastgelegd om ook van Gelderland de komende jaren
een sportprovincie te maken. Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat Provinciale Staten
deze ambitie onlangs op 11 november jl. van harte hebben onderschreven.
Met Gelderland Sportland willen wij aansluiten bij de beweging van Nederland Sportland 2016 en
de breedtesport én topsport in Gelderland de komende jaren in de volle breedte op een hoger
niveau brengen. Om deze ambitie waar te kunnen maken, willen wij samen met een groot aantal
Gelderse partners investeren: in nieuwe accenten in de breedtesport in aanvulling op het huidige
beleid, in talentontwikkeling, in de ontwikkeling van een Olympisch Netwerk Gelderland, in
nieuwe accommodaties voor top- en breedtesport, in aantrekkelijke sportevenementen, en in de
ontwikkeling van kennis en innovatie. Wij zullen hiervoor afstemming zoeken met andere
partners en partijen, zoals NOC*NSF, Olympisch Vuur, landelijke sportbonden en ministeries.
Ook gemeenten worden daarbij actief betrokken. Resultaat moet zijn dat in 2016 meer Gelderse
burgers, al dan niet met een beperking, sporten en bewegen en dat meer Gelderse talenten en
topsporters, met en zonder beperking, tot de Nederlandse top behoren.
U heeft zelf Papendal aangewezen als een van de vier Centra voor Topsport en Onderwijs.
Zoals u zult kunnen zien in de notitie, heeft het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem,
Centrum voor Topsport en Onderwijs, naast een landelijke functie ook een belangrijke regionale
functie in onze sportprovincie Gelderland. De nieuw te bouwen Multihal vormt daarvan het
onmisbare en innovatieve centrum. Papendal en de te bouwen Multihal aldaar is echter evenzeer
van nationale betekenis.

inlichtingen bij

dhr. R.J. Verhoeven

e-mailadres

post@gelderland.nl

(026) 359 92 34

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03
IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

code: 00817217.doc /
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Over de Multihal zijn wij al met u, samen met de gemeente Arnhem en NOC*NSF, in gesprek en
een bestuurlijk overleg hiervoor is inmiddels gepland (d.d. 14 januari 2010). Niettemin willen wij u
nogmaals wijzen op het belang van een sluitende financiering om de Multihal ook daadwerkelijk
te kunnen realiseren. In onze eerdere brief, gezamenlijk met de gemeente Arnhem en NOC*NSF
hebben wij dit belang nadrukkelijk onderbouwd.
Voorts willen wij op verzoek van Provinciale Staten in het kader van Nederland Sportland 2016
met nadruk pleiten voor meer aandacht voor de lichamelijk opvoeding in het onderwijs. De inzet
van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs kan een belangrijke bijdrage
leveren aan een stevig fundament waarop Nederland Sportland gebouwd moet worden. Ondanks
de positieve effecten van de maatregel voor inzet van combinatiefunctionarissen en de
kwaliteitsversterking die dit teweeg brengt, is hier naar onze mening nog veel winst te behalen.
Met veel plezier bieden wij u bijgaand de notitie ʻGelderland Sportland, een wereld te winnen!ʼ
aan. Zoals gezegd, zijn wij met NOC*NSF en het programmabureau Olympisch Vuur in overleg
om onze inspanningen in deze af te stemmen op elkaar en te kijken naar waar wij elkaar kunnen
versterken. Wij willen ook met u graag bezien waar wij onze inspanningen op elkaar kunnen
afstemmen en meerwaarde kunnen creëren door samen te werken. Wij zullen hiervoor nog met
uw ministerie in contact treden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Commissaris
van de Koningin

wnd. secretaris
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Gelderse Sport Federatie
Postbus 60066
6800 JB Arnhem
www.geldersesportfederatie.nl

Goed in Bewegen

Provincie Gelderland
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
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