Kader sport- en beweegvisie 2016-2019
Provincie Groningen

1. Aanleiding
Eind april 2015 hebben wij het Collegeakkoord Vol Vertrouwen gepresenteerd, daarin geeft dit College
aan dat we willen investeren in sport en bewegen. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport
en bewegen biedt jongeren en kwetsbare groepen kansen om mee te doen in de maatschappij.
Daarnaast is sport en bewegen een belangrijk middel voor het verbeteren van de gezondheid en
leefbaarheid. Met name de breedtesport heeft daarbij onze aandacht.
Vanuit deze gedachte en ook omdat het huidige sportbeleid eind 2015 afloopt, is in augustus 2015
gestart met een ronde langs belangrijke partners uit de provincie Groningen. Zo is er gesproken met
de VSG, Huis voor de Sport Groningen, de 23 Groninger gemeenten en Topsport Noord. Ondanks dat
het budget in de komende periode hoger is dan in de afgelopen 4 jaar, moeten we nog steeds
beleidskeuzes maken. In deze notitie is verwoord welke rol wij willen vervullen op het terrein van sport
en welke keuzes we maken. Op basis van deze kaders zullen we als College van GS bezien hoe we
daar uitvoering aan gaan geven.

2. Terugblik beleid 2012-2015
Afgelopen jaren heeft het provinciale sportbeleid zich voornamelijk gericht op het bovenregionale
niveau. Waarbij de provinciale basisstructuur op het terrein van sport in stand is gehouden. Het accent
lag op het verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van een platform voor de
sport. De provinciale rol daarbij was om te coördineren, regisseren (initiëren), faciliteren, stimuleren en
samenwerking te bevorderen.
Dit zijn thema's waar het sportbeleid zich de afgelopen 4 jaar op heeft gericht (en waar ook de
middelen zijn ingezet):
 Sportplein Groningen (ondersteunen van het kennis- en dienstencentrum).
 Ondersteunen van sport voor mensen met een beperking.
 Ondersteun de talenten (jeugd) als het gaat om topsport (talentontwikkeling).
Naast de hierboven genoemde thema's is er in het vorige sportbeleid ook de link gelegd met
aanverwante beleidsterreinen, dit waren:
 Faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sport en
sportvoorzieningen.
 Ondersteunen en stimuleren van evenementen op het gebied van sport en bewegen.



Noordelijke samenwerking.

De afgelopen collegeperiode was de insteek om te stoppen met het provinciale sportbeleid. Daarom is
er de afgelopen jaren niet meer geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen maar heeft het sportbeleid zich
gefocust op afbouw naar €0,-. Dit is ook de reden dat het lastig is om op basis van een evaluatie van
het vorige beleid nu het nieuwe beleid op te stellen. In bijlage 1 staat kort weergegeven wat de
effecten zijn geweest van het sportbeleid de afgelopen 4 jaar.

3. Hoe staan we er voor in de provincie Groningen?
Gezond ouder worden (Healthy Ageing) is een belangrijk thema in Noord Nederland. Daarmee is het
belang van een gezonde leefstijl voor de kwaliteit van leven meer op de kaart gezet. Zo is een gezond
gewicht voor het voorkomen van chronische zieken één van de aandachtspunten waar
gezondheidsbeleid op inzet. In Nederland is gemiddeld 48,3% te zwaar. Daarbij is de tendens dat
overgewicht in de provincies in het Noorden en Oosten als eerste is toegenomen. Het percentage
overgewicht in Groningen, ligt met 48,8% nog wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Als we
vervolgens nog een stap verder kijken naar de regionale verschillen, zien we op gemeenteniveau een
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clustering van gemeenten in Oost-Groningen waar meer dan 50,7% met overgewicht kampt . Naast
lichamelijke eigenschappen zijn veel meer factoren van invloed op gezondheid. Leefstijlfactoren
spelen een belangrijke rol bij gezondheid. Sport en bewegen is een leefstijl component maar ook
roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning, de zogenaamde BRAVO-factoren zijn van invloed.
In grote delen van Groningen speelt ook bevolkingsdaling en vergrijzing een rol, wat een belangrijke
randvoorwaarde is voor een leefbare regio en fitte inwoners. Groningen heeft in verhouding veel
sportvoorzieningen maar dan gaat het wel om relatief kleine voorzieningen.
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Tot slot spelen diverse factoren in de sociale omgeving, waaronder sociale cohesie, participatie,
veiligheid en de sociaaleconomische status een rol. Het is al lang bekend dat een lage sociaaleconomische status vaker samengaat met een minder gezonde leefwijze. Mensen met een lage
sociaaleconomische status leven minder lang en hebben meer ziekten en beperkingen dan mensen
met een hoge sociaaleconomische status. Daarnaast ervaren zij gemiddeld gezien ook meer
gezondheidsproblemen. In Nederland worden de gezondheidsverschillen tussen lagere en hogere
opgeleiden steeds hoger. Dit geldt zeker ook in de provincie Groningen, er zijn in onze provincie grote
verschillen in de sociaaleconomische status en de gezondheidstoestand. Inwoners in Noord- en OostGroningen hebben gemiddeld een lagere sociaaleconomische status en het hoogste aantal
huishoudens waar niet aan sport en bewegen wordt gedaan. Fysieke en sociale omstandigheden
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spelen daarbij een grote rol . Al deze factoren samen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van
chronische ziekten en sterftecijfers in Groningen relatief hoog zijn. De gezonde levensverwachting bij
65 jaar is in Groningen het laagst van Nederland.
Sport en bewegen is een uitgelezen middel om in te zetten voor het verbeteren van de gezondheid en
leefbaarheid van de Groningers. Daarnaast is het een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. De
sociale infrastructuur rondom sport is een belangrijke bindende factor in de samenleving. Sport en
bewegen brengt mensen op een ontspannen manier bij elkaar.
Traditioneel gezien vormen sportverenigingen het cement van de Nederlandse sportwereld.
Momenteel zijn ruim 25.000 sportverenigingen aangesloten bij NOC*NSF. Het aantal
sportverenigingen kent een dalende trend en kleinere sportclubs hebben het zwaar. De vitale, vaak
grotere, sportverenigingen hebben over het algemeen voldoende bestaansrecht. In de provincie
Groningen zijn meer dan 2000 sportaanbieders actief, waarvan ongeveer 1350 verenigingen. Het
percentage van de bevolking dat lid is van een sportvereniging is al jaren met rond de 30% redelijk
stabiel. Wel zijn er grote regionale en lokale verschillen. In Groningen zijn relatief minder mensen lid
van een sportclub aangesloten bij NOC*NSF met grote lokale verschillen (variërend tussen 17,8% in
Delfzijl en 32% in Haren). Uit de sportdeelname index van NOC*NSF blijkt dat het aantal
Nederlanders wat minstens één maal per week sport gestegen is en het aantal lidmaatschappen van
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sportverenigingen ongeveer gelijk blijft of zelfs een lichte daling laat zien . Een trend die dan zichtbaar
wordt, is dat er steeds meer mensen buiten de vereniging gaan sporten in fitnesscentra, sportscholen
of gewoon zelf met vrienden gaan sporten. Sporten als hardlopen, wandelen en fitness zijn sterk in
opkomst. Er wordt meer gesport en bewogen in de buitenruimte. De natuur is toegankelijker gemaakt,
wat het aantrekkelijker maakt voor mensen om er van te genieten. Door de aanleg van paden en
routes is de natuur beter bereikbaar geworden wat meer mogelijkheden voor recreatie biedt. Het
rijksprogramma Beter in het groen speelt ook in op gezondheidswinst door gezond aanbod in het
groen beter vindbaar te maken.

4. Uitgangspunten sport- en beweegvisie 2016-2019
Afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met belangrijke partners uit het veld. Tijdens die
gesprekken hebben wij gevraagd hoe zij de rol van de provincie zien de komende jaren met daarbij
het collegeakkoord Vol Vertrouwen als uitgangspunt. Hierbij hebben we ons niet alleen gericht op hoe
krijgen we mensen aan het sporten, maar juist ook op hoe krijgen we mensen aan het bewegen.
Elke Groninger die (meer) gaat bewegen betekent immers een gezondheidswinst. Op basis van deze
gesprekken en op basis van de hierboven genoemde ontwikkelingen in de provincie Groningen
hebben wij de drie onderstaande uitgangspunten geformuleerd.
1. Kennisdeling stimuleren en aanjagen van netwerkorganisaties.
2. (Breedte)Sport en bewegen als middel inzetten om de participatie te vergroten (gemeentelijk doel)
en om gezondheidswinst te behalen. Hoe kunnen we mensen in beweging brengen, hun
zelfvertrouwen vergroten en hun weer grip laten krijgen op hun eigen toekomst, leefstijl en
zelfredzaamheid?
3. Ondersteunen van gemeenten in hun taak op het gebied van het stimuleren van sporten en
bewegen in de openbare ruimte. En tevens onze eigen provinciale taak hierin bezien.
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http://www.nationaalkompas.nl/preventie/gericht-op-doelgroepen/lage-ses/doel/
http://www.nocnsf.nl/sportdeelnameindex
http://www.sportdeelname.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/sportdeelname-trends-update-1991-2014.pdf
http://www.zorgatlas.nl/thema-s/sporten-en-bewegen/sportdeelname/totaal-aantal-sportbondleden-per-gemeente/
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Belangrijk hierbij is om te vermelden dat we niet op de gemeentelijke stoel gaan zitten, maar dat we
juist willen kijken waar we een toegevoegde waarde hebben en waar we het gemeentelijk beleid
kunnen versterken.

4.1 Kennisdeling en aanjagen netwerkorganisatie
Afgelopen jaren heeft de provincie al fors ingezet op kennisdeling en het aanjagen van
netwerkorganisatie, door onder andere het ondersteunen van Sportplein Groningen. Sportplein
Groningen zal komende jaren een netwerkorganisatie zijn waarbij nadrukkelijker de afstemming wordt
gezocht met zowel de gemeenten als het bedrijfsleven. Kennisdeling blijft een onderwerp waar we als
provincie op willen inzetten. Leren van elkaar en niet het wiel opnieuw uitvinden. Extra aandachtspunt
hierbij is de kennisdeling tussen gemeenten onderling en de verbreding van het netwerk naar
samenwerking met cultuur, natuur en gezondheid.
De provinciale rol zal voornamelijk zitten op het faciliteren van de basisstructuur voor Sportplein
Groningen. En niet meer op het subsidiëren van reeds bestaande projecten. Het éénmalig stimuleren
van projecten, om daarmee het project van de grond te krijgen behoort, nog wel tot de opties, maar
dan moet het aansluiten bij de provinciale uitgangspunten en moet het breed gedragen worden.

4.2 Sport en bewegen als middel voor participatie en gezondheidswinst
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De provincie Groningen telt bijna 600.000 inwoners, waarvan 125.000 kinderen tot 19 jaar . Inmiddels
is aangetoond dat een lage sociaaleconomische status gerelateerd is aan een slechtere gezondheid.
Een slechte gezondheidstoestand leidt via negatieve effecten op opleiding en werk weer tot een
lagere sociaaleconomische status. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is een belangrijke
voorwaarde voor gezondheidswinst en (arbeids-)participatie. Tussen gezondheid en participatie
bestaat een wederkerig verband. Participatie, zoals deelnemen aan maatschappelijke activiteiten,
onderwijsdeelname, vrijwilligerswerk en het hebben van betaald werk hebben allemaal positieve
effecten op gezondheidswinst. Het bereik van algemene preventieprogramma’s op mensen met een
lage sociaaleconomische status is beperkt. Daarom is van belang mensen in hun directe
leefomgeving, zoals de school, de werkplek en de wijk te benaderen. Zo kunnen (inactieve) jongeren
het best bereikt worden via scholen. Waar mensen uit lagere beroepsgroepen het best via de
werkplek te benaderen zijn. De provincie ziet in sport en bewegen een uitgelezen middel om een
gezondheidswinst te behalen en de Groningers mee te laten blijven doen in de maatschappij en
daarom zullen we de komende beleidsperiode hierop inzetten.

4.2.1 Jongeren
De basis voor een gezonde leefstijl wordt op jonge leeftijd gelegd. Goed bewegingsonderwijs is van
belang voor een goede doorstroming naar sportclubs of het deelnemen aan de sport- en
beweegcultuur. Overheden, onderwijs en sport zetten daarbij samen in op een ketenaanpak waarbij
het kind centraal staat. Sport en bewegen vormen een belangrijke factor in het beïnvloeden van
leefstijlfactoren (BRAVO). Door in te zetten op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het aantal
sport- en beweegmomenten op en rondom school kunnen we jongeren bewust te maken van hun
leefgewoonte en een gedragsverandering in gang zetten. Zo wordt de basis gelegd voor fitte
werknemers die de regie hebben over de eigen gezondheidssituatie. Bewegingsonderwijs is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf en van gemeenten. De provincie wil echter
voor dit onderwerp aandacht vragen en aanjagen dat scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en MBO) sport en bewegen inzetten voor het gezondheidsvaardiger maken van onze jongeren, zodat
ze uiteindelijk gezonder en fitter zijn als ze toetreden op de arbeidsmarkt. Daarom zal de provincie
Groningen de komende beleidsperiode inzetten op het faciliteren van kennisdeling en meer regionale
uitrol van best practices mogelijk maken.

4.2.2 Sport en bewegen voor kwetsbare groepen
Uit de monitor Onbeperkt Sportief blijkt dat mensen met een beperking (29%) aanzienlijk minder
sporten dan mensen zonder beperking (59%). Terwijl juist bij deze doelgroep een gezondheidswinst
valt te behalen. De organisatie van gehandicaptensport op lokaal niveau is lastig omdat er dan sprake
is van lage aantallen per gemeente. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan beperkingen.
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Beide punten ondervangen we door een provinciale aanpak. Waarbij we willen zorgen voor het
behoud van de opgebouwde expertise.
Landelijk zijn er op dit moment ook ontwikkelingen rondom gehandicaptenbeleid. In april heeft minister
Schippers het plan Grenzeloos Actief gepresenteerd. Het programma bestaat uit vier pijlers (opzetten
van een regionale netwerkstructuur, monitoring en kennisdeling; vindbaarheid en zichtbaarheid, meer
aandacht voor gehandicapten binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt, versterken
sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders). Dit sluit goed aan bij de beweging die we
afgelopen jaren vanuit het provinciale beleid en vanuit Sportplein Groningen al hebben ingezet.
Namelijk het opzetten van een provinciaal samenwerkingsverband voor mensen met een beperking,
waarbij contact wordt gezocht met de sociale wijkteams. Dit willen we komende beleidsperiode blijven
stimuleren, waarbij we ook aandacht hebben voor meer regionale samenwerking.

4.2.3 Ruimte voor sporttalent
Veel sportcarrières zijn ooit begonnen bij een sportvereniging in de buurt. En een (succesvolle)
topsporter is vaak een voorbeeld voor jongeren die gaan sporten bij de vereniging of op school.
Sportprestaties en sporthelden spreken tot de verbeelding bij een groot publiek en voor de jeugd is het
een uitdaging om te kijken hoe goed ze zelf kunnen worden. Elk niveau van sport en bewegen levert
plezier op en de waardering die ze er voor krijgen is belangrijk voor hun ontwikkeling. Nog steeds is de
verenigingsstructuur de belangrijkste basis van de georganiseerde sport. Sportverenigingen zijn
daarmee nog steeds de belangrijkste leverancier van talent. Sportverenigingen kunnen echter vaak
het niveau niet bieden voor die kleine groep talenten die verder kunnen en willen in hun sport.
Waardoor goed georganiseerde sportbonden de zorg voor talent weer overnemen van de
breedtesportvereniging.
Regionale Trainingscentra (RTC’s) vormen een belangrijke schakel in de stap van talentherkenning
naar talentontwikkeling. Hier is de kennis en kunde aanwezig om op een verantwoorde manier alle
talenten van kinderen te benutten. Het is van belang dat Topsport Noord samen met RTC's,
verenigingen en onderwijs talentherkenning gaan stimuleren, zodat talenten ook benut kunnen
worden.
Topsport Noord is hiervoor de verbindende partij. Ze maken afspraken met sportbonden, onderwijs en
overheden, faciliteren begeleiding van zowel talent als sportprofessional uit de hele provincie
Groningen en zorgen voor kruisbestuiving tussen sporten. Afgelopen jaren zijn de programma's voor
talenten en topsporters verbeterd en is er gezorgd voor meer afstemming met sportbonden. De
komende jaren ligt er nog een uitdaging om de huidige programma's verder te verbeteren en te
continueren. Voor gemeenten is het lastig dit goed te organiseren, omdat ze te maken hebben met
lage aantallen in de gemeente. Dit ondervangen we door een provinciale aanpak, we blijven deze
groep talenten dus de komende beleidsperiode ondersteunen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de
kennis die wordt opgedaan bij het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO) en bij de RTC's wordt
gedeeld met de breedtesport.

4.2.4 Sportevenementen
Evenementen kunnen een stimulans zijn om deel te nemen aan sport of om te gaan bewegen en
kennen daardoor een gezondheid bevorderend en participatie verhogend element. Hiervoor willen wij
sportevenementen ondersteunen die extra inzetten op de maatschappelijke impact van het
evenement door evenementen te subsidiëren die bijdragen aan een actieve sportdeelname in aanloop
naar en na afloop van het evenementen en/of die hiervoor een side event programma willen
ontwikkelen. Dit betekent dus dat we bij sportevenementen het accent verleggen en dus niet het oude
evenementenbeleid (voor sportevenementen) binnen de sportvisie oppakken.

4.3 Bewegen in de openbare ruimte
Buitensport is in opkomst. Hardlopers en wandelaars zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld
en ook bewegen in het groen is populair. Een beweegvriendelijke omgeving daagt uit tot sporten en
bewegen in de openbare ruimte of openbaar groen. Denk daarbij aan de aanleg van wandel- en
fietspaden, routenetwerken, speelbossen, beweegtuinen en (gezonde) schoolpleinen. Dit is van
origine het terrein van ruimtelijke ontwikkelaars en landschapsarchitecten, doorgaans niet betrokken
bij gezond sport- en beweeggedrag. Daarom is van belang dat sport professionals in een vroeg
stadium worden betrokken om het zogenaamde ‘beweeg inclusief’ denken te stimuleren. De aanleg
van sport-, speel- en beweegvoorzieningen en het beweegvriendelijker maken van de openbare
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ruimte, is primair een lokale taak. De toegevoegde waarde van de provincie is om samen met
gemeenten de kansen voor het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte beter te benutten.
Met het openstellen (openbaar maken) van sportparken en multifunctionele accommodaties, kunnen
de ruimtes binnen en buiten effectiever gebruikt worden.
Het beter benutten van de buitenruimte staat echter niet op zichzelf. Naast de fysieke omgeving in de
directe leefomgeving van inwoners is ook de sociale omgeving van belang. Niet alleen het op orde
brengen van de ‘harde’ infrastructuur, ook programmering ervan is van belang. Daarvoor is een goede
afstemming met buurtbewoners, (sport)verenigingen, onderwijs, woon-zorg instellingen en ook
kantoren van belang. Een omgevingsscan voor zowel de fysieke en sociale omgeving is een goed
startpunt voor het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte.
Hierbij willen we opmerken dat het aanleggen van voorzieningen (accommodaties en buitenruimte)
primair een gemeentelijke taak is. Zonder op de stoel van gemeenten te gaan zitten ziet de provincie
in goed overleg met gemeenten toegevoegde waarde in bovenlokale en regionale kennisdeling en we
denken hierbij aan het aanjagen van innovaties of best practices rondom de activering van parken en
openbaar groen, het openstellen van sportparken, gezonde speelpleinen en/of beweegtuinen. Hierbij
is het faciliteren van samenwerking met de sociale omgeving ofwel het stimuleren van de zachte
infrastructuur een belangrijke voorwaarde.

5. Raakvlakken ander provinciaal beleid
Hieronder noemen we met welke andere provinciale beleidsterreinen het sport- en beweegbeleid
raakvlakken heeft. Hier gaan dus geen middelen vanuit de sport- en beweegvisie naartoe. Deze
onderwerpen worden opgepakt en gefinancierd vanuit de hierna genoemde thema's.
Om de leefbaarheid te versterken hebben wij in het collegeakkoord extra middelen beschikbaar
gesteld voor vrijwilligerswerk. Het is onze intentie dat vrijwilligers nadrukkelijke aandacht krijgen en
worden gewaardeerd. De ondersteuning van vrijwilligers binnen de sportwereld zal worden ingevuld
vanuit het provinciale vrijwilligersbeleid.
Voor de krimpregio’s werken we al een aantal jaar met het leefbaarheidsfonds waarmee we waar
mogelijk bijdragen aan het op peil houden van het sportaanbod en de sportvoorzieningen, dit met het
oog op de leefbaarheid en de gezondheid in deze gebieden. Hiervoor is de komende jaren extra geld
voor beschikbaar. Voor augustus 2016 zal duidelijk zijn hoe deze middelen worden ingezet.
Naast het leefbaarheidsfonds wordt de komende beleidsperiode ook ingezet op een revolverend
Accommodatiefonds Leefbaarheid. Hiervoor is € 10 mlj. beschikbaar gesteld om accommodaties te
behouden en te versterken via duurzame aanpassingen. Het Accommodatiefonds Leefbaarheid moet
nog nader worden ingevuld. Voor augustus 2016 zal duidelijk zijn hoe dit fonds er uit komt te zien.
De provincie heeft ook een belangrijke ruimtelijke opgave, waar ook mobiliteit en het stimuleren van
het gebruik van de fiets een rol spelen. Zo zetten wij in op goede infrastructuurvoorzieningen voor de
fiets en een completer fietsnetwerk door de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen. Hierbij speelt
kennisdeling, regionale afstemming en het provinciaal uitrollen van innovaties, gericht op gebruik en
veiligheid (zoals een oplichtende toplaag voor fietspaden), een rol. Daarnaast spannen wij ons samen
met partners, vanuit ons toeristische beleid, in voor kwalitatief goede recreatieve routestructuren voor
fietsen, wandelen en varen.

6. Hoe gaan we dit doen?
Voor het bereiken van bovengenoemde uitgangspunten is € 500.000,- per jaar vanuit het sport- en
beweegbeleid beschikbaar. Deze middelen zullen we voornamelijk inzetten voor subsidies. Daarnaast
zullen we door blijven gaan met verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van
een platform voor de sport. Op het terrein van sport zien we voor ons een rol weggelegd van
regisseren/initiëren, coördineren, faciliteren, stimuleren, en het bevorderen van samenwerking. Een rol
die overigens per op te pakken thema kan en zal verschillen en waarbij de focus van de activiteiten te
allen tijde komt te liggen op het provinciale niveau en het versterken van het gemeentelijke beleid. In
dit kader zijn ook onderwerpen opgenomen die passen binnen andere provinciale
instrumenten/middelen zoals het fietsbeleid, leefbaarheidsfonds, vrijwilligersbeleid en
accommodatiefonds. De komende periode zullen we bezien hoe de uitwerking van deze sport- en
bewegingsvisie hierin mede kan landen.
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Naast de onderwerpen die we reeds in de visie hebben genoemd zullen er gedurende de komende
beleidsperiode uiteraard ook nieuwe ontwikkelingen komen waar wij graag op willen kunnen inspelen.
Om hier financiële ruimte voor te hebben (bv voor éénmalige initiatieven die aansluiten bij de
provinciale uitgangspunten, maar niet vanuit Sportplein Groningen komen, innovatieve projecten en
startups), zullen wij een deel van de sportmiddelen inzetten als flexibel budget.
Hieronder volgt een verdeling van de middelen die voor het sport- en beweegbeleid beschikbaar zijn:
Kennisdeling en aanjagen netwerkorganisaties
€ 100.000,Sport en bewegen als middel voor participatie en gezondheidswinst
€ 225.000,Sportevenementen (maatschappelijke impact)
€ 25.000,Bewegen in de openbare ruimte
€ 100.000,Flexibel budget
€ 50.000.Nadat het kader door de Staten is vastgesteld (maart 2016), wordt het kader verder uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma in het tweede kwartaal van 2016. Nadat het uitvoeringsprogramma is
vastgesteld door het College, zal deze ter informatie naar de Staten worden verstuurd.
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Bijlage 1 Effecten sportbeleid 2012-2015
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