Limburg scoort het hoogste met provinciale
uitgaven aan sport
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De Amstel Gold Race is één van de grootste topsportevenementen in Limburg elk jaar.
Woensdag 18 maart zijn de Provinciale Staten verkiezingen. In 2008 concludeerde de commissie Lodders
dat sport geen kerntaak van de provincie is, maar dat dit beleidsterrein vooral bij gemeenten en de
centrale overheid zou moeten liggen. Toch zijn er provincies die wel degelijk investeren in sport. Hoeveel
investeerden de provincies in 2013 in sport? En welke verschillen zijn te zien in het huidige aantal
sportverenigingen in diezelfde provincies?
Nederland telt bijna 25.000 sportverenigingen. Op krap 17 miljoen inwoners is dat gemiddeld bijna 15
verenigingen per 10.000 inwoners. Niet in alle provincies is deze verenigingsdichtheid gelijk. Friesland scoort
relatief het hoogste met bijna 25 sportverenigingen per 10.000 inwoners. Drenthe (22) en Limburg (21) volgen.
In de Randstad zijn relatief weinig sportverenigingen. Flevoland heeft er het minste, daar bedienen gemiddeld
9 sportverenigingen 10.000 inwoners (zie kaart).

Uit Sportbeleid binnen provincies (Kingma & Lucassen, 2014) blijkt dat alle provincies in 2013 samen ongeveer
17,5 miljoen euro aan sport uitgaven. Dat is iets meer dan 1 euro per hoofd van de bevolking. Deze uitgaven
komen voor 80% voor rekening van drie provincies (Limburg 6,1 miljoen; Noord-Brabant 4,5 miljoen; Gelderland
3,6 miljoen). De overige provincies hebben allemaal sport voor minder dan een miljoen euro op de begroting
staan. Utrecht en Overijssel geven niets uit aan sport. Omgerekend heeft Limburg per hoofd van de bevolking €
5,51 over voor sport. In Zuid-Holland (€ 0,17) en Noord-Holland (0,05) is dit relatieve bedrag te verwaarlozen.
ZIE OOK: Focus provincie Limburg vooral op wielrennen en paardensport
Een hogere provinciale investering in sport zal overigens nauwelijks invloed hebben op de groei en bloei van
sportverenigingen. Het budget gaat namelijk vooral naar (top)sportevenementen (19%), topsport en
talentontwikkeling (16%), sportstimulering (16%) en actieve leefstijl (16%). Slechts 7% van het sportbudget van
de provincie gaat naar sport- en beweegaanbieders.
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