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1.

Inleiding

In deze nota wordt het sportbeleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleid is een
voortzetting van de sportnota 2010-2013, waarbij aanpassing heeft plaats gevonden op basis
van de uitkomst van de takendiscussie en de evaluatie van de huidige sportnota. De
koersaccenten en het budget voor kleinschalige sportevenementen zijn in de afgelopen jaren
komen te vervallen.
Wat nog niet in de vorige nota is genoemd, maar de afgelopen jaren wel aan de orde is
geweest, is het Olympisch plan. Dit Olympisch plan is landelijk niet meer actueel en zal
daarom ook niet langer als kapstok worden gebruikt voor het Friese sportbeleid. Inhoudelijk
blijft een aantal zaken uit het Olympisch plan Fryslân gewoon doorgaan, omdat het deel
uitmaakt van het provinciale sportbeleid.
Naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota heeft er een gesprek plaatsgevonden met
een aantal partijen uit het veld, wat geleid heeft tot een voorstel op het gebied van
sportevenementen en de Friese sporten.
Een geheel nieuw thema binnen deze nota is de aandacht voor Topsport. Het gaat om de
plannen rondom de vernieuwbouw van Thialf en daarmee samenhangend de wens vanuit
Provinciale Staten om het Centrum voor Topsport Onderwijs (CTO) in Heerenveen te
ondersteunen. De bijdrage aan Thialf is financieel geregeld in programma 6. Voor de
ondersteuning van het CTO worden nieuwe middelen aangevraagd in de kadernota 2015.
Tevens worden er nieuwe middelen gevraagd ter compensatie van het wegvallen van het
“tijdelijk budget sportnota” per 2016.
In het volgende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de evaluatie van de sportnota en de
uitwerking van scenario 2 bij de takendiscussie. Verder wordt er aandacht besteed aan de
nieuwe onderwerpen: Thialf en het Centrum voor Topsportonderwijs. In hoofdstuk 3 komen
de ambities van de provincie aan de orde en in hoofdstuk 4 worden de beleidsthema’s nader
beschreven. Tot slot een financieel overzicht in hoofdstuk 5.
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2.

Het provinciale sportbeleid

2.1

Evaluatie van de sportnota “sport beweegt Fryslân 2010-2013”

In 2013 is de sportnota “sport beweegt Fryslân 2010-2013” geëvalueerd door de afdeling
BGI. Voor de exacte inhoud van deze evaluatie wordt verwezen naar het evaluatierapport. In
het rapport worden aanbevelingen gedaan, die zoveel mogelijk worden opgevolgd.
Succesvolle programma’s worden doorgezet. Het aantal beleidsdoelen wordt beperkt en
aangepast aan meer meetbare resultaten. De evaluatie is besproken met een aantal partijen
uit het veld en naar aanleiding daarvan worden aanbevelingen gedaan t.a.v. het
evenementenbeleid en samenwerking op het gebied van de Friese sporten.

2.2

Sport in het coalitieakkoord 2011 – 2015

In het coalitieakkoord is de volgende passage over sport opgenomen:
Sport
Sport draagt bij aan ons Bruto Nationaal Geluk en kan soms ook van (grote) economische
betekenis zijn. Het stimuleren van breedtesport is in essentie een gemeentelijke taak. We
zien wel een rol voor ons weggelegd in het versterken van regionale samenwerking onder
andere via het Olympisch Plan en het ondersteunen van gemeenten. Friese sporten als
keatsen, fierljeppen, frysk damjen en skûtsjesilen kunnen ook de komende jaren rekenen op
provinciale steun.
Thialf is van groot belang voor Fryslân, vandaar dat wij vinden dat er binnenkort een keuze
moet komen voor de toekomst voor Thialf die leidt tot behoud van de A-status. We zijn
bereid mee te investeren in nieuwbouw of verbouw van Thialf, mits is aangetoond dat de
exploitatie sluitend is en het bedrijfsleven bereid is een belangrijke rol te spelen.”
Uit: Nije enerzjy foar Fryslân, Coalitieakkoord 2011 – 2015.
Wat hier in het coalitieakkoord wordt verwoord, komt terug in onderstaande beleidsthema’s.
Het Olympisch plan zal echter niet langer als “kapstok” worden gebruikt, aangezien hier
landelijk afstand van is genomen. Nieuw binnen het provinciale sportbeleid is het
beleidsthema: Thialf. In samenhang hiermee is naar aanleiding van een aangenomen motie
in PS, ondersteuning aan het Centrum voor Topsportonderwijs in Heerenveen opgenomen
binnen de beleidsthema’s.
2.3

Sport in de takendiscussie

Op 19 december 2012 is de discussienotitie “afronding kerntakendebat provincie Friesland”
in Provinciale Staten behandeld. Een van de discussiepunten was het onderwerp sport.
Hierover is een amendement aangenomen waarbij scenario 3 wordt vervangen door
scenario 2: “sport is voor specifieke onderdelen een kerntaak. Daarmee verzoeken wij het
college om met een voorstel te komen in 2013 om verder uitvoering te geven aan de
passage dienaangaande in het coalitieakkoord”. Als overwegingen bij dit besluit is de
desbetreffende tekst uit het coalitieakkoord toegevoegd. Deze tekst staat in voorgaande
paragraaf.
Scenario 2 wordt in deze beleidsnota uitgewerkt. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
- Breedtesport is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De
provincie zal zich daarom niet bezighouden met onderwerpen zoals
sportaccommodaties, sportverenigingen, schoolsportprojecten en lokale
sportevenementen.
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De provincie ziet wel een rol voor zich weggelegd om gemeenten en overige partijen
te ondersteunen op het gebied van de breedtesport. Dit vindt plaats door middel van
het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân.
Topsport cq betaalde sport is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het Rijk
en de markt. De provincie zal zich daarom niet met topsport bezig houden, met
uitzondering van Thialf en het Centrum voor Topsportonderwijs in Heerenveen. Thialf
is vanuit historisch en economisch belang dusdanig van waarde voor onze provincie,
dat er is gekozen om te investeren in een Nieuw Thialf.
Verbonden aan Thialf is het Centrum voor Topsport Onderwijs (CTO), een van de 4
CTO’s in Nederland. Voor Fryslân en voor Thialf is dit CTO van groot belang, Daarom
hebben de staten een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de provincie dit
CTO kan ondersteunen. Het doel is om een sterke basis te leggen voor doorgroei na
2016.
Talentontwikkeling is de onmisbare schakel tussen breedtesport en topsport, maar
wordt over het algemeen niet ondersteund door gemeenten en Rijk. De provincie
heeft de laatste jaren met betrekkelijk weinig middelen veel kunnen betekenen voor
de talentvolle sporters in Fryslân, door de samenwerking met het CTO. Topsport
Noord, waar het CTO een onderdeel van is, richt zich naast de topsportprogramma’s
ook op programma’s voor talenten en kan daarbij gebruik maken van de bestaande
netwerken, expertise en voorzieningen.
De Friese sporten is al jaren een speerpunt binnen het provinciale sportbeleid, omdat
het bijdraagt aan de cultuur en identiteit van Fryslân. De ondersteuningsmaatregelen
op dit gebied worden de komende jaren voortgezet. Bij Sport Fryslân is een
masterplan Friese sporten in ontwikkeling, dat bundeling en afstemming van
bestaande initiatieven nastreeft. Het masterplan heeft als ambitieus einddoel dat alle
kinderen in Fryslân op de basisschool in aanraking komen met de Friese sporten.
Grote sportevenementen zijn van belang voor de promotie van de sport en de
provincie. De komende jaren wil de provincie blijven investeren in het ondersteunen
van grootschalige sportevenementen. Omdat partijen uit het veld graag willen
meedenken over een efficiënte invulling van de subsidiemogelijkheden, zal er
komend jaar gekeken worden naar een andere manier van subsidiëren. Gedacht
wordt aan een systeem met subsidietenders waarbij een adviescommissie vanuit het
veld een rol kan spelen. Dit bevordert ook de samenwerking tussen verschillende
partijen.
Samenwerking in Noordelijk verband. De plannen voor een Noordelijk Olympisch plan
zijn van de baan, maar op bepaalde onderwerpen wordt nog wel afstemming en
samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe nagestreefd, zonder hiervoor
extra middelen beschikbaar te stellen.

Bovenstaande punten verwoorden de kerntaken van de provincie op het gebied van sport en
vormen de kern voor deze sportnota.
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2.4

Ondersteuning Centrum voor Topsportonderwijs

Op 26 juni 2013 wordt er in Provinciale Staten een motie aangenomen waarin wordt
gevraagd om: “ te onderzoeken welke structurele financiële bijdrage past bij het Centrum
voor Topsport Onderwijs (CTO) Heerenveen in het licht van het te realiseren Nieuwe Thialf
en hiertoe voorstellen te doen bij de begrotingsbehandeling in november 2013”.
Stand van zaken Centrum voor Topsportonderwijs (CTO)
Het CTO Heerenveen bouwt sinds 2008, onder auspiciën van NOC*NSF en ministerie van
VWS, aan de Topsport campus in Heerenveen. De kernsporten judo, schaatsen, turnen en
zwemmen en de betreffende sportbonden worden door het CTO optimaal gefaciliteerd. Het
gaat hierbij om de beschikbaarheid van trainingsaccommodatie en expertbegeleiding door
sportartsen, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen, krachttrainers, mental coaches etc.
De CTO status van NOC*NSF en ministerie van VWS is na evaluatie in 2012 voor een 2e
Olympische periode tot en met 2016 aan Heerenveen (Friesland) toegekend met de
volgende opdrachten
- de faciliteiten voor de kernsporten in kwaliteit te laten groeien;
- de talentontwikkeling in de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) verbinden
aan de opgebouwde Topsport infrastructuur;
- tot 2016 elk jaar een stijging van de eigen bijdrage in de begroting aantonen tot
minimaal 50% van het benodigde CTO budget van € 1,2 mln. per jaar.
Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen is het van belang om het CTO te ondersteunen
op de volgende onderdelen:
- Beschikbaarheid en kwaliteit van trainingsaccommodatie;
- Door-ontwikkelen van specifieke voorzieningen m.b.t. begeleiding van topsporters en
topsportprogramma’s:
Tot nu heeft het CTO Heerenveen zich voornamelijk kunnen redden met bijdrage en steun
van bestaande partners als Gemeente Heerenveen, Sportstad & Thialf, onderwijsinstanties
als OSG Sevenwolden en Friesland College en bedrijven als De Friesland Zorg verzekeraar.
Wil het CTO de komende jaren haar positie behouden en versterken is een financiële
bijdrage van de provincie onontbeerlijk. Deze financiële bijdrage wordt becijferd op een
bedrag ad € 250.000 per jaar. In hoofdstuk 4 wordt nader aangegeven hoe deze subsidie
zal worden aangewend.

2.5

Nieuw Thialf

26 juni 2013 heeft PS zich uitgesproken over ondersteuning van de vernieuwbouw van
Thialf. Deze steun vertaalt zich in een financiële bijdrage van 50 miljoen, afkomstig uit de
Nuon gelden en REP middelen. Daarnaast is de provincie voor 2/3 eigenaar van het stadion
geworden. De mede-eigenaar is de gemeente Heerenveen (1/3).
Het project Nieuw Thialf bestaat uit de volgende onderdelen:
- het vernieuwen van het schaatscomplex (hoofdonderdeel);
- het herstructureren van de Thialf organisatie (financieel en organisatorisch);
- het uitbesteden van de exploitatie.
Optioneel wordt een aparte toptrainingshal gebouwd, dit is afhankelijk van financiën die uit
de markt gegenereerd kunnen worden.
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3.

Sportbeleid 2014-2017

3.1

Beleidsthema’s sport- en beweegbeleid

In navolging van het huidige sportbeleid, aangescherpt door de uitkomst van de
takendiscussie en aangevuld met wensen vanuit de politiek, kunnen we voor de komende
jaren de volgende beleidsthema’s op het gebied van sport en bewegen onderscheiden:
 Breedtesport
 Friese sporten
 Talentontwikkeling
 Centrum voor Topsportonderwijs
 Sportevenementen en sportgala
 Nieuw Thialf

3.2

Ambities

‘Het provinciale sportbeleid heeft als uitgangspunt dat iedereen in Fryslân in de gelegenheid
wordt gesteld op een passende manier te sporten en te bewegen’: uit de nota ‘Sport beweegt
Fryslân´ 2010 – 2013. Dit uitgangspunt wordt de komende 4 jaar gehandhaafd en heeft met
name betrekking op de breedtesport. Voor dit thema en voor de overige thema’s worden de
volgende ambities benoemd:
Breedtesport
 Het aantal inwoners van Fryslân dat aan de beweegnorm voldoet is minimaal 70%
voor volwassenen en minimaal 50% voor jeugd (Nationale norm);
 Het aantal inwoners van Fryslân dat in-actief is, wordt teruggebracht tot maximaal 5%
(nationale norm)
 Alle Friese gemeenten zijn goed geïnformeerd over de (Rijks)subsidieregelingen op
het gebied van sport en bewegen en maken daar zoveel mogelijk gebruik van.
 In alle gemeenten is er aandacht voor sportaanbod voor mensen die een drempel
ervaren bij bewegen, zoals mensen met een handicap, chronisch zieken of mensen
met sociale problemen.
 Sport Fryslân beschikt over relevante actuele gegevens op het gebied van sport- en
beweegdeelname en sportaanbod in Fryslân.
 Sport Fryslân biedt gemeenten een ondersteunende rol op het gebied van
sportkader.
Friese sporten
 Het aantal leden van de Friese sporten is in 2017 met 10% toegenomen.
 Binnen het Cios Heerenveen is er aandacht voor de Friese sporten: kaatsen,
fierljeppen en skûtsjesilen.
 Er vindt een toename plaats van het aantal kinderen op de basisschool dat kennis
maakt met de Friese sporten.
Talentontwikkeling
 Het aantal talentvolle sporters in Fryslân is in 2017 toegenomen met 10%.
 Het sportaanbod voor talentvolle sporters in Friesland wordt kwalitatief en kwantitatief
verbeterd.
Centrum voor topsportonderwijs
 Het Centrum voor Topsportonderwijs wordt ondersteund, zodat zij hun positie
versterken om na 2016 met behulp van landelijke financiering te blijven voortbestaan.
Sportevenementen en sportgala
 Ieder jaar worden er sportevenementen ondersteund ter promotie van de sport en de
provincie, op het gebied van breedtesport, Friese sporten en topsport.
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Jaarlijks vindt er een sportgala Fryslân plaats, met aandacht voor breedtesport,
Friese sporten en topsport.
Nieuw Thialf
 Het vernieuwen van het huidige schaatscomplex in 2016, zodat de A-status van de
ISU behouden blijft.

3.3

Prestatie-indicatoren

Naast het verzamelen van relevante gegevens tijdens en na afloop van de komende
beleidsperiode, worden onderstaande prestatie-indicatoren bijgehouden in de jaarstukken.
Toename van het aantal inwoners in Fryslân dat voldoet aan de nationale norm gezond
bewegen (NNGB ). Leeftijdscategorieën: 4-17 jaar, 18-54 jaar en 55+. Doelwaarden 2017:
50% van de jeugd voldoet aan de NNGB en 70% van de volwassenen.
Terugdringen van het aantal inwoners in Fryslân dat inactief is. Doelwaarde 2017: 5% is
inactief.
Toename van het aantal leden van de Friese sporten. Doelwaarde in 2017: toename van
10% van het aantal leden. Het gaat om de sporten: kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen (IFKS)
en Damjen Frysk spul.
Toename aantal sporttalenten in Fryslân. Doelwaarde 2017: toename van 10%.
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4.

Uitwerking beleidsthema’s 2014-2017

4.1

Breedtesport

De provinciale activiteiten op het gebied van breedtesport worden uitgevoerd door de
steunfunctieorganisatie Sport Fryslân. Hierbij fungeert Sport Fryslân als een 2e lijns-instelling
en houdt zij zich niet bezig met uitvoerende zaken. De werkzaamheden liggen op het gebied
van: informeren en adviseren, signaleren, regisseren en verbinden. Landelijk wordt veel
nadruk gelegd op het stimuleren van sporten en bewegen in de buurt. Bij de uitvoering
daarvan moeten slimme verbindingen worden gelegd tussen partijen die daar mee te maken
hebben: sportaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven. Ook in het kader van
gezondheid is er veel aandacht voor sport en bewegen: zorg en preventie moeten meer
worden afgestemd, waarbij de wensen en behoeften van de burgers het uitgangspunt zijn.
Gemeenten
Gemeenten worden op een pro-actieve manier ondersteund om verantwoord sporten en
bewegen zoveel mogelijk te stimuleren en te verankeren binnen een integraal sportbeleid.
Er vindt specifieke ondersteuning plaats op het gebied van stimuleringsregelingen vanuit het
Rijk. Sport Fryslan kan voorzien in het werkgeversschap van sportmedewerkers die op basis
van bepaalde rijksregelingen zijn aangesteld.
Sportverenigingen
Voor een goed sportklimaat in Fryslân zijn vitale sportverenigingen en sportaanbieders
nodig, die een breed aanbod voor een brede doelgroep kan aanbieden. Sport Fryslân kan
verenigingen hierbij ondersteunen. Onderwerpen die daarbij veel aan bod komen zijn: het
binnenhalen van kwalitatief goed kader, werven en behouden van leden, financieel beheer,
duurzaamheid, wet en regelgeving en onderlinge samenwerking. Tevens heeft Sport Fryslân
een rol bij het leggen van de dwarsverbanden tussen sportverenigingen en andere partijen
op lokaal en regionaal niveau.
Jeugd en Onderwijs
Om mensen een gezond leefpatroon aan te leren, is het van belang om hier al vroeg mee te
beginnen. Veel acties en interventies zijn daarom gericht op de jeugd binnen het onderwijs
en in de buurt. Hierbij is er ook veel aandacht voor preventie van overgewicht. Sport Fryslân
is actief op het gebied van het verbeteren van het bewegingsonderwijs op de scholen en
stimuleert in alle gemeenten het inzetten van buurtsportcoaches. Voor het verzamelen en
ontsluiten van alle actuele kennis en ontwikkelingen op dit terrein is er servicepunt jeugd en
onderwijs. Het opstarten, initiëren en faciliteren van nieuwe aanpakken valt ook binnen de
werkzaamheden van dit servicepunt.
Aangepast sporten en bewegen
Een passend sportaanbod voor iedereen, dus ongeacht leeftijd, beperking of sociaal
economische status. Juist bij bepaalde doelgroepen is sport van belang om bij te dragen aan
het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van een sociaal isolement. Dit vereist
in veel gevallen een aparte aanpak, extra inzet en speciale expertise. Sport Fryslân heeft
hiervoor een servicepunt aangepast sporten.
Projectondersteuning / Kenniscentrum
Veel partijen zijn op een of andere manier bezig met het maken en uitvoeren van sportbeleid.
Om dit goed te kunnen doen en om de effecten hiervan te kunnen meten is het van belang
om te kunnen beschikken over actuele gegevens op het gebied van sport en bewegen. Er is
via internet veel informatie voorhanden, maar het is niet altijd eenvoudig om dit goed te
duiden of te vertalen naar de lokale situatie. Sport Fryslân wil hierin voorzien en wil de
komende jaren op dit gebied een kwaliteitsslag maken. Dit vergt een extra investering, naast
de reguliere budgetsubsidie. De opzet hiervoor heeft de volgende aandachtspunten:
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4.2

het inrichten van een antennefunctie waarmee relevante interne en externe signalen
en ontwikkelingen opgevangen worden om deze vervolgens om te kunnen zetten
naar actie
het inrichten van een kenniscentrum, afgestemd op de vragen, wensen en
verwachtingen van de afnemers, veelal gemeenten.
Door-ontwikkelen van “dashboard” waar samen met Partoer, GGD Friesland en Ros
Friesland gegevens op wijkniveau worden ontsloten op het gebied van gezondheid
en zorg, vraag en aanbod.
Incidentele onderzoeken met bepaalde thema’s uitvoeren, of assisteren bij de opzet
hiervoor.
Friese sporten

Binnen deze beleidspijler staat het stimuleren van de Friese sporten centraal. Het doel is
behoud van de traditionele sporten, omdat deze een aanzienlijke bijdrage leveren aan de
culturele, promotionele en economische waarde (en het imago) van Fryslân. In de vorige
sportnota zijn een zestal Friese sporten benoemd: kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, het
Fries dammen, (school)schaatsen en de Fryske hynstesport. De activiteiten bestaan uit de
volgende onderdelen:
Sportbonden Friese sporten
Vier Friese sportbonden (kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, fries dammen) en de Koninklijke
watersportvereniging Sneek (Sneekweek) ontvangen jaarlijks een budgetsubsidie. Hierover
worden jaarlijks productafspraken gemaakt. De subsidie heeft als doel om de bekendheid
van de betreffende sport te vergroten en het aantal leden te doen toenemen.
Verankering Friese sporten binnen het onderwijs
In 2009 is begonnen met de verankering van de Friese sporten binnen het onderwijs. Bij de
afdeling Cios van het Friesland College is het kaatsen nu structureel onderdeel van het
lesprogramma. Momenteel wordt er aan gewerkt om dit ook te bewerkstelligen voor het
Fierljeppen. Verder is er aandacht voor het Friese paard en zal gekeken worden hoe er
naast het zeilen in het algemeen nog specifiek aandacht kan komen voor het skûtsjesilen.
De verwachting is dat over 2 jaar de ingezette projecten kunnen worden afgerond en
geborgd zijn binnen het Friesland College.
Masterplan Fryske sporten
De verankering van Friese sporten binnen het onderwijs heeft zich tot nu gericht op het
opleiden van trainers binnen het Cios en het in gang zetten van projecten op de
basisscholen en in de buurt. Daarnaast hebben de Friese sportbonden en de afzonderlijke
sportverenigingen eigen programma’s en activiteiten voor de jeugd, al dan niet in
samenwerking met de scholen. Om al deze initiatieven te bundelen en op elkaar af te
stemmen heeft Sport Fryslân in 2013 een start gemaakt de ontwikkeling van het Masterplan
Fryske sporten. Naast samenwerking is het de bedoeling om de Friese sporten uit te breiden
naar die plaatsen waar die nog niet beoefend worden. De jaren 2013 en 2014 staan in het
teken van de voorbereiding inclusief een haalbaarheidsstudie. Bij voldoende draagvlak onder
de betrokken partijen kan in seizoen 2014 /2015 gestart worden met de uitvoering.
Subsidieregeling Friese sporten
Er is een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor sportclinics en sportevenementen op
het gebied van de Friese sporten. De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter
hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Op
verzoek van de Friese sportbonden zal het komende jaar gekeken worden hoe zij meer
betrokken kunnen worden bij de verdeling van deze subsidiepot. Er wordt gedacht aan het
werken met twee subsidietenders per jaar, waarbij een adviescommissie inspraak kan
hebben op de verdeling van de subsidie over de aangediende projecten.
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Fryske Olympiade
In 2013 heeft de eerste Fryske Olympiade plaats gevonden. Het is de bedoeling om dit
evenement vaker te laten plaatsvinden, maar nog niet in 2014. Bij de volgende editie zal nog
nadrukkelijker de samenwerking tussen de Friese sportbonden gestalte krijgen en wordt dit
evenement optimaal benut als podium voor de Friese buitensporten, zowel voor de jeugd als
voor volwassenen. De provincie heeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 een bijdrage
toegezegd voor de sportprijzen ad € 5.000. Dat betekent dat het evenement in 2015 kan
rekenen op een bijdrage ad € 5.000,-. Verder kan het evenement een beroep doen op de
bestaande regelingen voor sportevenementen (grootschalig en/of Friese sporten).
4.3

Talentontwikkeling

Topsport Noord (voorheen Topsport Steunpunt Noord en het Centrum voor Topsport
Onderwijs Heerenveen) is de organisatie die zich bezig houdt met talentontwikkeling. De
onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:
- de ontwikkeling en begeleiding van sporttalenten in Fryslân
- en het verbeteren van het sportaanbod voor talentvolle sporters in Fryslân.
Concreet betekent dit dat de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
 Het ondersteunen en begeleiden van talentvolle sporters in Fryslân
 Het onderhouden en versterken van een faciliteitnetwerk rondom de sporttalenten
 Doorontwikkeling en groei van de talentenacademie
 Samenwerking met LOOT- en sportvriendelijke scholen
 Het versterken van de kernsporten judo, schaatsen, turnen en zwemmen in de
breedte, dat wil zeggen toegankelijk maken voor meer talenten uit de provincie
 Het opzetten en ontwikkelen van talentenprogramma’s in andere takken van sport
zoals kunstrijden, badminton, waterpolo, zeilen/surfen en ijshockey.
Deze activiteiten van Topsport Noord op het gebied van talentontwikkeling, versterken
tevens het Centrum voor Topsportonderwijs en dragen bij tot een sterkere basis voor de
toekomst. Andersom geldt dat veel faciliteiten voor de Topsport op deze manier ook optimaal
ingezet kunnen worden voor de sporters zonder topsportstatus.

4.4

Centrum voor Topsportonderwijs

Het Centrum voor Topsportonderwijs heeft de afgelopen succesvol gebouwd aan een
Topsport campus in Heerenveen. Hiervoor zijn middelen verkregen vanuit NOC*NSF, het
ministerie van VWS en stakeholders uit de provincie. Om deze positie te behouden staat het
CTO de komende jaren voor de volgende opdrachten:
- de faciliteiten voor de kernsporten in kwaliteit laten groeien
- de talentontwikkeling in de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) verbinden
aan de opgebouwde Topsport infrastructuur
- tot 2016 elk jaar een stijging van de eigen bijdrage in de begroting aantonen tot
minimaal 50% van het benodigde CTO budget van € 1,2 mln. per jaar.
Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen is het van belang om het CTO te ondersteunen
op de volgende onderdelen:
- Beschikbaarheid en kwaliteit van trainingsaccommodatie;
- Door-ontwikkelen van specifieke voorzieningen m.b.t. begeleiding van topsporters en
topsportprogramma’s:
Heel concreet worden er middelen gevraagd voor de volgende onderdelen:
1. 100% beschikbaarheid CTO trainingsaccommodaties: turnhal, judo-zaal, zwembad,
krachttrainingshal (investeringen zijn al gedaan, exploitatiegarantie is noodzakelijk):
totaal € 100.000 (naast huidige investering CTO en partners ad € 195.000)
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2. Kwaliteitsontwikkeling CTO trainingsaccommodaties en materiaal, dat wil zeggen
voor innovatie en beschikbaarheid per jaar: € 50.000 (naast huidige investering CTO
en partners van € 100.000)
3. Ondersteuning doorontwikkeling van Talentenacademie Noord Nederland (TAN)
onderwijsconcept en exploitatie TAN organisatie: € 100.000 (naast investering
huidige CTO / TAN organisatie van € 300.000).

4.5

Sportevenementen en sportgala

De provincie hecht veel waarde aan de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Afgelopen jaren zijn er veel
mooie evenementen mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie. Er wordt
gewerkt met twee subsidieregelingen:
- een regeling voor grootschalige sportevenementen waarvoor € 100.000 per jaar
beschikbaar
- een regeling voor evenementen en clinics op het gebied van de Friese sporten
waarvoor € 50.000 per jaar beschikbaar.
Volgens deze regelingen kan er het hele jaar door een aanvraag worden gedaan en wordt de
aanvraag gehonoreerd als aan de criteria wordt voldaan en het plafond nog niet bereikt is.
Op deze manier is er beperkte sturing van de middelen mogelijk: komen er veel aanvragen
en zijn de criteria ruim, dan is het plafond snel bereikt en vallen aanvragen later in het jaar
buiten de boot. Zijn de criteria te scherp dan bestaat de kans op onderbesteding.
Naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota en de reacties hierop van partijen uit het
veld, zal gekeken worden naar een andere manier van subsidiëren. Bijvoorbeeld door te
werken met twee subsidietenders per jaar, waarbij een adviescommissie inspraak kan
hebben op de verdeling van de subsidie over de aangediende projecten. Bij de voorbereiding
kan de adviescommissie meedenken over de vast te stellen criteria bij de regeling.
Sportgala Fryslân
Sinds 2010 wordt er jaarlijks een Sportgala Fryslân georganiseerd, waarbij verkiezingen
worden gehouden in diverse categorieën. Er is niet alleen aandacht voor topsport, maar ook
voor breedtesport en Friese sporten. Voorafgaand aan het gala vindt er een netwerkdiner
plaats.
4.6

Nieuw Thialf

Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten groen licht gegeven voor deelname in de
rechtspersoon Thialf en daarnaast € 50 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de
vernieuwbouw van de wedstrijdhal. Deze middelen komen voor € 20 miljoen uit REP en voor
€ 30 miljoen uit de Nuon gelden, uit te keren over de jaren 2013-2017.
Het is de ambitie van Provinciale Staten om een 2-baansconcept te realiseren, met een
topwedstrijdbaan en een apart toptrainingscentrum. De financiering van de vernieuwing van
de wedstrijdhal is met de toegekende provinciale subsidie verzekerd.
Als er meer middelen beschikbaar komen dan kan er worden ingezet op extra duurzaamheid
van de wedstrijdhal en kunnen topsportfaciliteiten uitgebreid worden. De bouw van het
aparte toptrainingscentrum zal pas starten als de financiering ervan verzekerd is en de
exploitatiekosten ervan door de topsport of het bedrijfsleven gedragen kunnen worden.
Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Thialf OG BV, waarin de
provincie voor 2/3 deel participeert en de gemeente Heerenveen voor 1/3 deel. Het project
bestaat uit 3 onderdelen: het vernieuwen van het schaatscomplex, het herstructureren van
de Thialf organisatie en het uitbesteden van de exploitatie.

12

Voor de vernieuwbouw van de wedstrijdhal vindt in de eerste maanden van 2014 de
afronding van de ontwerpfase plaats. De uitvoering start in april, na afloop van het
schaatsseizoen. De oplevering is gepland op 1 juli 2016 *)
*) Met het oog op de toetsing van eventuele staatssteun is de subsidieverlening aan Thialf gemeld bij de
Europese Commissie. Op grond van vergelijkbare recente uitspraken van de Europese Commissie wordt
verwacht dat de steun toelaatbaar wordt geacht. Indien bij de EC een vereenvoudigde procedure wordt
gehanteerd, kan er tijdig een antwoord komen zonder dat de tijdsplanning in gevaar komt. Bij een reguliere
behandeling kan het antwoord langer op zich laten wachten, met mogelijke gevolgen voor de tijdsplanning.
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5.

Financiën sport 2014-2017

Budgetten sport

2014

2015

2016

2017

580.000

580.000

580.000

580.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Friese sportbonden en Watersportvereniging
Sneek

70.000

70.000

70.000

70.000

Verankering Friese sporten in het onderwijs

25.000

25.000

---------

---------

Masterplan Fryske sporten

60.000

60.000

60.000

60.000

Ondersteuning sporttalenten Topsport Noord

25.000

25.000

25.000

25.000

Verbreding kernsporten en ondersteuning
regionale trainingscentra Topsport Noord

50.000

50.000

50.000

50.000

48.000

250.000

250.000

250.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Evenementen/clinics Friese sporten

50.000

50.000

50.000

50.000

Bijdrage sportgala

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

Breedtesport
Subsidie Sport Fryslân voor diverse thema’s
Kwaliteitsslag Sport Fryslân als
kenniscentrum
Friese sporten

Talentontwikkeling

Centrum voor Topsportonderwijs
Ondersteuning kernsporten Centrum voor
Topsportonderwijs Topsport Noord
Sportevenementen en sportgala
Grootschalige sportevenementen

Prijzen Fryske Olympiade

5.000

Thialf
20 miljoen REP en 30 miljoen Nuon.
In kasritme over de jaren 2013-2017
Totale kosten

1.073.000 1.280.000

Beschikbare middelen meerjarenbegroting

1.073.000 1.073.000

Nieuw aan te vragen middelen in kadernota
2015
Totaal beschikbare middelen

-------------

-

-

207.000

1.073.000 1.280.000

1.250.000 1.250.000
907.000*

907.000*

343.000

343.000

1.250.000 1.250.000

*) deze daling t.o.v. 2015 komt voort uit het wegvallen van “het tijdelijk budget sportnota”.
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