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Gelderland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/Talentontwikkeling Verbinden 

sectoren/gemeenten Fietsen Provinciaal Sportakkoord Wandelen Veiligheid Overig

50Plus Nee Ja 

50PLUS wenst prioriteit te 
geven aan de lokale 
sportverenigingen. Het 
levert een grote bijdrage 
aan het voorkomen van 
vereenzaming, 
gezondheidsklachten, 
sociale uitsluiting; 
- Het instandhouden en 
stimuleren van allerlei 
lifetime sporten (tennis, 
wandelen, zwemmen, jeu de 
boules, badminton enz.)

Verenigingen en sportclubs, 
maar ook musea voor kunst 
en cultuurbeleving, 
theaters, concerten, volkse 
cultuurbeleving en onze 
culturele instellingen, onze 
kunstenaars dienen 
structureel te worden 
ondersteund. 

50PLUS heeft zorg over de 
sterkte toename van 
mountainbikers. De 
sportbeoefening is 
schadelijk voor de 
overwegend extreem 
kwetsbare natuur in 
Gelderland.
- 50PLUS wenst dat 
uitbreiding van recreatie 
wordt ingepast nabije 
woonkernen, in de 
verstedelijkte gebieden, 
tussen woongebieden en 
bedrijfsterreinen, door 
meer wandel- en 
fietspaden aan te leggen, 
watersporten en 
buitensporten mogelijk te 
maken

50PLUS wenst dat uitbreiding van recreatie 
wordt ingepast nabij woonkernen, in de 
verstedelijkte gebieden, tussen 
woongebieden en bedrijfsterreinen, door 
meer wandel- en fietspaden aan te leggen, 
watersporten en buitensporten mogelijk te 
maken.

50PLUS wenst dat uitbreiding 
van recreatie wordt ingepast 
nabij woonkernen, in de 
verstedelijkte gebieden, tussen 
woongebieden en 
bedrijfsterreinen, door meer 
wandel- en fietspaden aan te 
leggen, watersporten en 
buitensporten mogelijk te 
maken.

VVD Ja Ja,  alleen 
fiets/wandel

De Gelderse VVD vindt het 
belangrijk dat iedereen kan 
sporten en bewegen. 
- Ook sporters met een 
handicap verdienen onze 
aandacht. Met de 
sportverenigingen en het 
rijk zal worden bezien wat 
mogelijk is om barrières weg 
te nemen.

Sport en beweging zijn goed 
voor je fysieke en mentale 
gezondheid en voor het 
leggen van sociale contacten.

Daarbij richten we ons op 
drie speerpunten: de 
breedtesport, 
talentontwikkeling en 
spraakmakende 
evenementen. 

Met Omnisport, Papendal, 
en de skeelerbaan in Heerde 
beschikt Gelderland over 
unieke locaties waar 
(top)sporters zich optimaal 
kunnen sporten. 
- Voor de topsporters zijn er 
faciliteiten op Papendal.

Daarbij richten we ons op 
drie speerpunten: de 
breedtesport, 
talentontwikkeling en 
spraakmakende 
evenementen. 
- Het CDA hecht er groot 
belang aan om onze jeugd 
op te laten groeien in een 
gezonde omgeving. Hierin 
speelt sport een grote rol.

Het uitbreiden tot een fijnmazig net van 
ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden is 
bedoeld om in te spelen op de wensen en 
behoeften en vergroot bovendien de 
mogelijkheid om te bewegen in onze 
provincie 

Het uitbreiden tot een fijnmazig 
net van ruiterpaden, fietspaden 
en wandelpaden is bedoeld om 
in te spelen op de wensen en 
behoeften en vergroot 
bovendien de mogelijkheid om 
te bewegen in onze provincie 

CDA Ja Ja, alleen 
fiets/wandel

dat het voor iedereen 
mogelijk is om te kunnen 
sporten; 

programma’s voor gezonde 
leefstijl en voeding voor 
jong en oud stimuleren.

dat sport voor elk kind in de 
provincie toegankelijk is. 
Daarvoor blijft het Gelderse 
jeugdsportfonds 
beschikbaar als specifieke 
aanvuling op bestaande 
gemeentelijke regelingen.

sportevenementen net dat 
kleine zetje extra geven om 
door te kunnen gaan .

dat bij evenementen voor 
topsport, waaraan de 
provincie een bijdrage 
levert, er altijd via gerichte 
activiteiten de verbinding 
wordt gelegd met de 
breedtesport. Naast die 
economische spinoff,  
stimuleren 
topsportevenementen dus 
vooral ook de breedtesport.

goede afspraken over 
beheer en onderhoud van 
alle recreatieve 
routestructuren (wandelen, 
fietsen, mountainbiken en 
paardrijden) 

talentontwikkeling binnen 
Gelderland ondersteunen; 

wil initiatieven om te komen 
tot bovenregionale 
sportvoorzieningen met 
kennis en kunde 
ondersteunen.
- Sport in Gelderland is een 
verbindende schakel is op 
de diverse beleidsterreinen 
van de provincie gericht op 
bevordering gezondheid, 
vestigingsklimaat en 
recreatie en sociale 
samenhang.

Meer en veiliger fietsen heeft een positieve 
invloed op de gezondheid van de 
Gelderlanders. 
- daarbij het accent leggen op het versneld 
realiseren van een hoogwaardig veilig 
bovenlokaal netwerk van snelfietspaden als 
aantrekkelijk alternatief voor woon- 
werkverkeer.
- Snelfietsroutes zijn logisch, veilig en 
optimaal. Van de dagelijkse 
verkeersbewegingen in Gelderland is 35 % 
fietsbewegingen en is 4% openbaar 
vervoerbewegingen. Dit staat haaks op de 
verhouding aan investeringen die we doen 
in fietspaden en het OV.

dat we daarvoor een eigen 
actieplan maken met 
aandacht voor risico’s op 
ondermijnende criminaliteit 
(bijvoorbeeld op het gebied 
van duurzame energie, infra 
en mobiliteit, agrofood en 
leegstand, 
bedrijventerreinen, sport en 
bij vergunningverlening 
ruimte); 

ChristenUnie Ja Ja 

De provincie stimuleert 
lokale overheden om zich 
(gezamenlijk) actief in te 
zetten voor 
gehandicaptensport.

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen 

De provincie ondersteunt 
het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, zodat kinderen en 
jongeren op dit vlak gelijke 
kansen hebben; 

De ChristenUnie wil geen 
overheidsgeld
inzetten bij het deelnemen 
(financieel of
anders) aan grootschalige 
(internationale) 
sportevenementen die qua 
uitstraling het niveau van de 
provincie overstijgen.

De provincie versterkt de 
regionale 
sportinfrastructuur en zet in 
op een leefomgeving die 
uitnodigt tot sporten om 
daarmee het bewegen te 
stimuleren 

Woongebieden moeten 
voorzien worden van 
openbare ruimte met 
voldoende groen en  
gelegenheid tot veilig 
spelen, sporten en 
ontmoeten. De auto is 
ondergeschikt.
- en (verder) ontwikkelen 
van goede recreatieve 
buitensportvoorzieningen 
zoals ruiterpaden, 
skeelerroutes en kanoroutes

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen 

De ChristenUnie ziet voor de 
provincie een stimulerende 
en ondersteunende rol op 
het terrein van de 
(breedte)sport en 
gehandicaptensport, 
bijvoorbeeld als er op dit 
gebied samengewerkt moet 
worden tussen gemeenten, 
waaronder het afstemmen 
van accommodaties (wat 
komt waar) en het stellen 
van prioriteiten bij het 
geven van subsidies voor 
sportactiviteiten.

De provincie maakt ruimte voor 
voetgangers en fietsers in haar provinciaal 
beleid en bij nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. Bijzondere 
aandacht is er voor inwoners met een 
beperking;

De provincie maakt ruimte voor 
voetgangers en fietsers in haar 
provinciaal beleid en bij nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. 
Bijzondere aandacht is er voor 
inwoners met een beperking;

D66 Ja Ja
D66 zet zich in voor 
breedtesport voor jong en 
oud.

D66 wil een gezonde leefstijl 
ondersteunen door mensen 
uit te nodigen om te 
bewegen. Bewegen 
bevordert de fysieke en 
mentale gezondheid.

In elk dorp en in elke wijk 
moeten onze inwoners de 
mogelijkheid hebben om in 
een park, voedselbos of een 
andere groenvoorziening te 
ontspannen en te bewegen.

D66 wil een uitbreiding van 
het huidige netwerk van 
snelfietspaden, denk aan de 
Betuweroute en het 
Rijnwaalpad.
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FvD Ja Nee 

Ook sport is van belang als 
wij een gezonde 
samenleving willen hebben. 
Forum voor Democratie 
staat voor een vitale 
samenleving en wil daarom 
ook vanuit de provincie 
sporten zoveel mogelijk 
promoten. 

Gelderse recreatieplekken 
open houden voor het 
brede publiek: geen 
recreatie-zoneringsplannen 

Onze keuzes 

GroenLinks Ja Ja

Sport en bewegen 
verdienen een belangrijke 
plaats in het provinciale 
beleid. Het gaat om 
projecten en initiatieven die 
bijdragen aan meer 
sportdeelname en een 
gezonde leefstijl. 

 

Investeringen in het 
platteland van Gelderland 
zijn zeker nodig. Dat gaat 
dan vooral om het 
behouden, ondersteunen en 
versterken van 
voorzieningen (cultuur, 
openbaar vervoer, 
onderwijs en woningbouw) 
en het mogelijk maken - 
samen met gemeenten - van 
vernieuwende initiatieven 
(energiecoöperatie, 
groepswonen, cultuurpact, 
omnisportverenigingen) 

Investeren in groen en 
natuur kunnen ook 
bijdragen aan meer welzijn 
doordat mensen kunnen 
ontspannen in de natuur en 
buiten meer bewegen.

 Bij stedelijke uitbreiding willen we direct 
de juiste wandel-, fiets- en OV-
voorzieningen gerealiseerd hebben.

- Het gebruik van de fiets hoort aan alle 
kanten gestimuleerd te worden: optimale 
lichaams- beweging en minimale 
milieubelasting! Provincie Gelderland kan 
zorgen voor comfortabele, veilige 
fietsroutes voor alle soorten fietsen bij 
woon-werkverkeer en voor recreatie
- We werken niet alleen aan 
fietsverkeersveiligheid op de provinciale 
paden maar we stimuleren ook de 
gemeenten om te werken aan veiligere 
gemeentelijke paden.
- GroenLinks wil dat je op de fiets zo weinig 
mogelijk barrières tegenkomt. Daartoe 
moet de fiets veel vaker voorrang krijgen 
op ander verkeer en is de aanleg van 
fietstunnels en fietsbruggen, zoals de 
fietsbrug tussen Culemborg en Houten, 
zeer gewenst.

In een vernieuwd 
provinciaal Sportakkoord 
worden concrete 
voorstellen gedaan. 

Wandelroutes, met name de 
langeafstandsroutes worden 
vaak gehinderd door barrières 
als wegen, spoorlijnen en 
waterwegen. Met een gericht 
programma en fonds voor 
verbetering van de 
wandelinfrastructuur kunnen 
barrières worden voorkómen en 
worden opgeheven. 
- Er komt een Gelderse 
Wandelvisie om de 
infrastructuur te optimaliseren 
voor lange- afstandsroutes, 
klompenpaden, recreatieve 
ommetjes en dergelijke
- Er komt een Gelders 
Wandelfonds ter ondersteuning 
van de wandel-infrastructuur om 
barrières op te heffen en te 
voorkomen dat nieuwe barrières 
worden opgeworpen.

PvdA Ja Ja

PvdA wil dat de provincie 
extra investeert om 
aangepast sporten mogelijk 
te maken.
- Belangrijke voorwaarden 
daar-bij zijn dat de 
sportevenementen, 
sporthallen, speeltuinen en 
natuurgebieden toegankelijk 
(rolstoelvriendelijk) zijn voor 
iedereen.

Het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur Gelderland is in de 
afgelopen jaren een goede 
partner gebleken om sport 
en cultuur voor kinderen uit 
arme gezinnen toegankelijk 
te maken. 
- De PvdA wil dat iedere 
sportclub in Gelderland een 
Open Club wordt – voor 
iedereen.
- Belangrijke voorwaarden 
daarbij zijn dat de 
sportevenementen, 
sporthallen, speeltuinen en 
natuurgebieden toegankelijk 
(rolstoelvriendelijk) zijn voor 
iedereen.

De provincie moet ook meer 
geld investeren in lokale 
sportevenementen en 
breedtesport. 
- De PvdA is trots op de 
sportevenementen die in 
Gelderland plaatsvinden. 
We moeten daarin blijven 
investeren.

en dat verenigingen 
ondersteund worden bij het 
verduurzamen van hun 
accommodaties 
bijvoorbeeld door het 
plaatsen van zonnepanelen. 
- Bij grote evenementen zijn 
het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen 
en de toegankelijkheid en 
deelname van iedereen 
belangrijke voorwaarden
- Benut alle mogelijkheden 
om energie op te wekken 
die voor de hand liggen: 
zonne-energie op daken van 
woningcomplexen, school-
gebouwen, sportcomplexen.

De PvdA wil dat de provincie 
lokale sportaanbieders nog 
beter helpt om een 
duurzaam sportaanbod te 
verwe zenlijken.

De provincie zorgt ervoor 
dat er geen financiële 
belemmeringen zijn om alle 
kinderen in Gelderland te 
kunnen laten sporten of 
mee te laten doen met 
bijvoorbeeld toneel- of 
muziekles.
- Culturele instellingen en 
topsport moeten verbonden 
zijn met hun wortels en 
talentontwikkeling en sport 
en cultuur op school 
mogelijk blijven maken.

We willen blijven investeren in de 
recreatieve infrastructuur in combinatie 
met natuur- en landschapsontwikkeling. 
Een goed netwerk van wandel-, fiets- en 
ruiterpaden is daarbij essentieel.

We willen blijven investeren in 
de recreatieve infrastructuur in 
combinatie met natuur- en 
landschapsontwikkeling� Een 
goed netwerk van wandel-, fiets- 
en ruiterpa- den is daarbij 
essentieel� 

De huidige Gelderse 
kernsporten (atletiek, judo, 
paardensport, wielersport, 
tennis en volleybal) zijn 
sporten waar Gelderlanders 
goed in zijn. Deze keuze 
vinden wij te beperkt. Wij 
zien liever aandacht voor 
samen sporten, 
teamsporten, of sporten die 
socialiserend werken. Bij dat 
laatste denken wij vooral 
aan wijkinitiatieven die 
jongeren een plek bieden 
om samen te komen. Wij 
zien in teamsporten een 
kans om samenwerken, oog 
voor elkaar en het 
verenigingsleven een impuls 
te geven .

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen.

De Partij voor de Dieren wil 
een samenleving waarin 
iedereen gezond kan eten, 
bewegen en leven in een 
omgeving met voldoende 
groen en schone lucht. 

De provincie investeert in veilige wandel-, 
fiets- en snelfietspaden. 

De provincie investeert in veilige 
wandel-, fiets- en snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers. Gelderland 
moedigt ook 
waterschappen, gemeenten, 
recreatieschappen
en natuurorganisaties aan 
om te stoppen met het 
uitgeven van visrechten.

PVV Nee Nee 
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SP Ja Ja, alleen 
fiets/wandel

De vergoeding van 
sporthulpmiddelen voor 
mensen met een beperking 
moet niet alleen 
sportrolstoelen, maar ook 
andere hulpmiddelen 
omvatten. Bij revalidatie, en 
vooral ook daarna, is naast 
dagelijkse hulp en 
begeleiding naar werk ook 
begeleiding naar sport van 
belang. Wat de SP betreft 
subsidieert de provincie 
alleen sportaccommodaties 
die ook voor mensen met 
een beperking toegankelijk 
zijn. 

Het Jeugdfonds Cultuur 
moet ook de komende vier 
jaar blijven bestaan. Sterker 
nog, de SP wil dat er meer 
geld gaat naar Cultuur en 
Sport voor kinderen met 
minder financiële 
mogelijkheden. De 
uitvoering daarvan ligt bij 
gemeenten. 

In sommige dorpen en 
wijken is de sportvereniging 
en kantine de enige 
overgebleven sociale 
ontmoetingsplaats. Daarom 
is het belangrijk om mensen 
te stimuleren aan sport te 
doen en vrijwilliger te 
worden bij een 
sportvereniging. 

In elke buurt moet 
voldoende vierkante meters 
aan buitenspeelruimte 
beschikbaar zijn. Stel ook 
schoolpleinen, onder 
buurttoezicht, open voor 
sport en spelen door 
kinderen. 

Het ontwikkelen van 
topsporttalenten moet niet 
worden overgelaten aan de 
commercie. Het is 
verstandig jonge talenten te 
begeleiden in hun 
ontwikkeling en bewust te 
maken van de negatieve 
kanten van topsport zoals 
dopinggebruik, matchfixing 
en machtsmisbruik. Wat de 
SP betreft heeft de 
provincie hier een 
voorlichtende rol. 

De provincie Gelderland 
gaat samen met gemeenten, 
scholen en bedrijven aan de 
slag om sporten en 
bewegen voor iedereen 
toegankelijk te maken. 
- De SP pleit voor een 
nauwere samenwerking 
tussen provincie en 
gemeenten bij de aanleg en 
verbetering van fietsroutes 
met rustplekken tussen 
dorpen en steden.

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en 
helpt in het tegengaan van verkeersdrukte. 
Om de concurrentie aan te gaan met de 
auto wil de SP investeren in nieuwe en 
goed onderhouden (snel)fietspaden.
- De SP is voorstander van goede 
voorzieningen voor alle fietsers .

Bij renovatie van provinciale 
wegen wordt extra rekening 
gehouden met veilige 
oversteekplaatsen voor 
wandelaars. In het buitengebied 
investeren we in goede 
wandelpaden. 

De SP vindt toegang tot een 
zwembad heel belangrijk en 
wil dat de provincie met 
gemeenten afspraken maakt 
over het openhouden van 
de zwembaden, indien 
nodig met tijdelijke steun 
van de provincie. 

BBB Nee Ja

BBB wil gezond leven, eten 
en bewegen stimuleren.; 
- Gezonde burgers: Er zijn 
goede voorzieningen 
(sporten, recreatie, 
voldoende (huur)woningen, 
openbaar vervoer, scholen, 
geldautomaat, ambulance, 
politiepost, medische, zorg 
en cultu-rele voorzieningen, 
goed internet) op het 
platteland en in de stad 
waardoor oud en jong zich 
thuis kunnen blijven voelen 
in hun eigen regio.; 
- Wonen in een leefbare 
omgeving, gezond leven; 
eten en bewegen

Er zijn goede voorzieningen 
nodig (zoals o.a. sporten, 
recreatie, (huur)woningen, 
openbaar vervoer, 
bibliotheken, sportvelden, 
scholen, geldautomaat, 
ambulance, politiepost, 
medische zorg en culturele 
voorzieningen) naast steden 
zeker ook op het platteland 
waardoor oud en jong in 
hun eigen woonomgeving 
kunnen beschikken over 
voorzieningen en hiervoor 
niet op de grote stedelijke 
kernen zijn aangewezen.

Wandelaars, vogelspotters, 
sportvissers, mountainbikers 
en andere buiten’sporters’ 
zijn welkom in de gezonde 
buitenlucht.

evenals een (uitbreiding van) een goed 
wandel – en fietsnet in onze mooie 
provincie.

evenals een (uitbreiding van) 
een goed wandel – en fietsnet in 
onze mooie provincie.

Bij voorkeur sporten op 
‘echt gras’, tenzij het niet 
anders kan (i.v.m. bezetting 
sportvelden) wat verkoelt 
en stikstof vastlegt. 

Volt Nee Ja 

een divers en uitdagend 
aanbod van cultuur en sport 
voor alle doelgroepen; dat 
ook aantrekkelijk en 
bereikbaar is voor jongeren, 
voor mensen met een 
beperking en voor mensen 
met een lager inkomen;

We streven naar voor 
iedereen toegankelijke en 
betaalbare 
basisvoorzieningen zoals 
woonruimte, energie, zorg-, 
sport- en 
cultuurvoorzieningen.; 
- een divers en uitdagend 
aanbod van cultuur en sport 
voor alle doelgroepen; dat 
ook aantrekkelijk en 
bereikbaar is voor jongeren, 
voor mensen met een 
beperking en voor mensen 
met een lager inkomen;

versneld aanleggen hoogwaardige 
fietspaden rond steden met (sub-
)regionale functie als Tiel, Apeldoorn en 
Culemborg;
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50Plus Nee Ja, alleen fiets/wandel
50PLUS Overijssel is voorstander van het 
verbreden van fietspaden en scheiding van 
auto- en fietsverkeer

De Provincie moet de belangen 
van voetgangers en wandelaars, 
onder wie vooral ouderen en 
mindervaliden, nadrukkelijk 
betrekken in de betreffende 
beleidskeuzes en 
beleidsuitvoering.
- 50PLUS Overijssel pleit voor een 
betere toegankelijkheid van voet- 
en wandelpaden voor minder 
mobiele voetgangers en 
wandelaars.
- Wandelen en lopen moet 
gestimuleerd worden omdat dit 
een gezonde en duurzame vorm 
van mobiliteit is.

VVD Nee Ja 

We willen dat de provincie 
zich inspant om 
grootschalige 
(sport)evenementen naar 
Overijssel te halen. De grote 
Overijsselse evenementen, 
zoals CSI Twente, Military 
Boekelo, Ribs and Blues, de 
Triathlon Holten, Deventer 
op Stelten, 
Bevrijdingsfestival, 
Stoppelhaene en de grote 
Twentse Carnavalsoptocht 
blijven we ondersteunen. 
Daarnaast hebben wij oog 
voor incidentele bijdrage aan 
evenementen in heel 
Overijssel. 

In je vrije tijd is het heerlijk 
om een mooie 
natuurwandeling te maken, 
een museum te bezoeken of 
te sporten bij je eigen 
vereniging. 

De provincie moet ervoor zorgen dat alle 
regio’s in de provincie goed bereikbaar zijn, 
zowel met persoonlijk vervoer zoals de 
auto, fiets en scooter als openbaar vervoer 
(bus, trein, taxi en vliegtuig). 

In je vrije tijd is het heerlijk om 
een mooie natuurwandeling te 
maken, een museum te bezoeken 
of te sporten bij je eigen 
vereniging. We willen dat de 
provincie bijdraagt aan 
initiatieven die Overijssel nog 
mooier maken, waardoor 
Overijssel niet alleen 
aantrekkelijk voor zijn inwoners, 
maar ook voor bezoekers van 
buiten is. 

CDA Ja Ja, alleen fiets/wandel dat iedereen moet kunnen 
sporten

programma’s voor gezonde 
leefstijl en voeding voor jong 
en oud stimuleren 

dat iedereen moet kunnen 
sporten

sportevenementen nét dat 
extra zetje geven om door te 
kunnen gaan, met dien 
verstande dat bij 
topsportevenementen 
waaraan de provincie een 
bijdrage levert, via gerichte 
activiteiten de verbinding 
wordt gelegd met 
breedtesport, inclusiviteit en 
gezondheid.

Sterke ontmoetingsplekken 
staan borg voor een sterke 
samenleving. In zo’n 
samenleving is sprake van 
sociale samenhang. Door 
elkaar te ontmoeten in 
kerken, bij biljartclubs, op 
sportvelden en dergelijke, 
horen wij ergens bij en 
hangen we niet als los zand 
aan elkaar. 

een duurzame, toegankelijke 
en veilige provinciale 
sportinfrastructuur 
ondersteunen, om een leven 
lang te kunnen sporten en 
bewegen. 
- Wij hebben ook aandacht 
voor de sociale kant van de 
energiecrisis. Denk daarbij 
aan sportverenigingen die de 
contributie moeten 
verhogen, omdat ze de ener-
gierekening niet meer 
kunnen betalen

Scholen, culturele centra, 
theaters, opvanghuizen, 
gezondheidscentra, buurt- 
huizen, kerken en 
sportaccommodaties hebben een 
publieke functie met een 
meerwaarde voor de lokale 
samenleving. 
- een duurzame, toegankelijke en 
veilige provinciale 
sportinfrastructuur 
ondersteunen, om een leven lang 
te kunnen sporten en bewegen. 
- Voor maatschappelijk vastgoed 
dat men een multifunctionele 
bestemming wil geven, kan een 
sociale hypotheek aangevraagd 
worden. Dat kan bijvoorbeeld 
een dorpshuis, kulturhus, 
wijkcentrum, 
sportaccommodatie of 
gemeenschappelijke ruimte voor 
maatschappelijke organisaties zijn 

Het CDA hecht dan ook aan 
een gezonde, sportieve 
leefom- geving. 

initiatieven voor 
bovenregionale 
sportvoorzieningen met 
kennis en kunde 
ondersteunen

het Overijssels Sport- en 
Beweegakkoord versterken 
en uitbouwen met daarin 
specifieke aandacht voor het 
werk van de 
buurtsportcoaches 

Het CDA is groot voorstander van de fiets. 
Fietsen is goed voor de gezondheid. Fietsen 
helpt files te voorkomen. Dus scholier, 
forens, toerist: ga fietsen! Voor het woon-
werk verkeer is de transitie van auto naar 
fiets cruciaal. In no time is een andere kijk 
op fietsen en fietspaden ontstaan. Wij van 
onze kant zetten dan ook sterk in op het 
realiseren van een hoogwaardig 
bovenlokaal (snel)fietsnetwerk 

daar met name organisaties als 
scholen, Fietsersbond, 
Wandelbond, Veilig Verkeer 
Nederland en ouderenbonden 
actief bij betrekke 

ChristenUnie Ja Ja, alleen fiets/wandel

Het stimuleren van lokale 
overheden om zich 
(gezamenlijk) actief in te 
zetten voor 
gehandicaptensport. 

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen 

De ChristenUnie ziet voor de 
provincie een stimulerende 
en ondersteunende rol op 
het terrein van de 
(breedte)sport en 
gehandicaptensport. 
- Het ondersteunen van het 
jeugdfonds sport & cultuur 
zodat kinderen en jongeren 
op dit vlak gelijke kansen 
hebben.

De ChristenUnie wil geen 
overheidsgeld inzetten bij 
het deelnemen (financieel of 
anders) aan grootschalige 
(internationale) 
sportevenementen die qua 
uitstraling het niveau van de 
provincie overstijgen.

Het ondersteunen van 
gemeenten bij het afstemmen 
van hun sportaccommodaties 
(bijvoorbeeld sporthal versus 
zwembad).

De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op 
een leefomgeving die 
uitnodigt tot sporten om 
daarmee het bewegen te 
stimuleren.

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen 

Bijvoorbeeld als er op dit 
gebied samen gewerkt moet 
worden tussen gemeenten, 
waaronder het afstemmen 
van accommodaties (wat 
komt waar) en het stellen 
van prioriteiten bij het geven 
van subsidies voor 
sportactiviteiten 

De ChristenUnie hanteert daarom als 
voorkeursvolgorde ‘STOMP’: Stappen, 
Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a 
Service en Privévervoer. Wandelen en 
fietsen is duurzaam en gezond. Stappen en 
trappen heeft een recreatieve functie, maar 
is ook steeds vaker de eerste keus voor 
verplaatsing of korte en middellange 
afstanden

In de komende jaren zal er een 
groeiende groep inwoners 
gebruik willen maken van 
voorzieningen op het gebied van 
sport en cultuur, fietsen, 
wandelen en andere vormen van 
vrije tijdsbeoefening zoals het 
toeristisch gebruik van parken en 
natuur. 

D66 Ja Ja, alleen fiets/wandel

Sport is van groot belang 
voor onze fysieke en mentale 
gezondheid en 
saamhorigheid. 
- Subsidie beschikbaar te 
stellen voor scholen en sport- 
 en culturele verenigingen 
om de (mentale)
weerbaarheid van jongeren 
te vergroten.

Sport mag meer onderdeel 
worden van onze manier van 
leven en toegankelijk zijn 
voor iedereen. 
- Experimenten te steunen 
waarbij provinciale gelden 
beschikbaar worden gesteld 
om sporten te stimuleren bij
doelgroepen die 
achterblijven in 
sportbeoefening.

.

Cultuur en sport zijn wat ons 
betreft onlosmakelijk 
verbonden met een fijn 
leven. 
- Door sport en bewegen 
komen mensen samen en 
voelen ze zich prettiger

Gemeenten te ondersteunen 
bij een passend vraag en 
aanbod en het inrichten van 
de openbare ruimte, zodat 
iedereen veilig buiten kan 
sporten (met een bijzondere 
aandacht voor kinderen). We 
kunnen experimenteren  met 
maatregelen om het 
buitenspelen te stimuleren. 

Gemeenten te ondersteunen 
bij een passend vraag en 
aanbod en het inrichten van 
de openbare ruimte, zodat 
iedereen veilig buiten kan 
sporten (met een bijzondere 
aandacht voor kinderen). We 
kunnen experimenteren met 
maatregelen om het 
buitenspelen te stimuleren. 

De fiets is een volwaardig alternatief voor 
de auto tot afstanden van dertig kilometer, 
zeker door de komst van de e-bike. Daarom 
willen we de aansluitingen en de veiligheid 
van de fietspaden verbeteren .

Het borgen van een 
hoogwaardig, provincie-dekkend 
en publiek wandelnetwerk voor 
de lange termijn, met aandacht 
voor het voorkomen en 
tegengaan van obstakels. 

1e indruk
Partijen 
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GroenLinks Ja Ja, alleen fiets/wandel

De provincie zet zich er 
daarom voor in de veiligheid, 
weerbaarheid en sociale 
acceptatie van iedereen te 
bevorderen,

 Jongeren moeten op de fiets 
naar school en sport kunnen 
en ouderen moeten zo lang 
mogelijk kunnen blijven 
fietsen. Dat alles past ook 
goed bij een gezonde leefstijl 
die overgewicht helpt tegen 
te gaan.

De provincie zet zich er 
daarom voor in de veiligheid, 
weerbaarheid en sociale 
acceptatie van iedereen te 
bevorderen. De provincie 
stimuleert gemeenten 
hetzelfde te doen.

De provincie breidt de komende vier jaar 
wandel- en fietsnetwerken uit. De provincie 
stelt samen met alle wegbeheerders en 
buurprovincies en in overleg met de 
Fietsersbond een samenhangend 
fietshoofdnetwerk vast, met daarin 
snelfietsroutes als aparte categorie. De 
provincie neemt daarbij de coördinatie op 
zich van de planning, de realisatie en het 
onderhoud van snelfietsroutes. De provincie 
spant zich ervoor in dat de aanleg van 
fietssnelwegen wordt versneld: 50% van de 
tien fietssnelwegen in Overijssel worden in 
de periode 2023 – 2027 gerealiseerd. In het 
budget voor provinciale wegen wordt 
structureel geld voor veilige fiets- en 
voetgangersvoorzieningen opgenomen.

In onze provincie wordt heel veel 
gewandeld en gefietst. 
GroenLinks is er trots op daaraan 
te hebben bijgedragen en wil de 
mogelijkheden daartoe verder 
verbeteren. Wandelen is de 
meest populaire vorm van 
actieve vrijetijdsbesteding en de 
(economische) opbrengsten 
ervan zijn in Overijssel 
aanzienlijk. Goede wandel- en 
fietsroutes dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van de 
provincie voor toeristen en 
recreanten én aan de waardering 
voor de natuur en het landschap. 
De provincie breidt de komende 
vier jaar wandel- en 
fietsnetwerken uit. 

PvdA Ja Ja

De PvdA vindt het belangrijk 
dat iederéén in Overijssel 
mee kan doen met sporten 
en bewegen. Want sporten 
geeft je zelfvertrouwen en 
helpt om jezelf te 
ontwikkelen en lekker in je 
vel te zitten. Daarom 
hechten wij veel waarde aan 
gehandicaptensport. G-sport 
zorgt ervoor dat ook mensen 
met een beperking kunnen 
genieten van sport, zowel 
door de beweging als het 
sociale aspect van samen 
sporten

Sporten en bewegen is 
enorm belangrijk voor onze 
volksgezondheid. Het houdt 
het lichaam soepel, voert 
stress af en maakt mensen 
sterker en fitter. 

Topsport heeft een brede 
positieve uitstraling, 
inspireert en stimuleert 
mensen om zelf ook te gaan 
sporten. Daarom 
ondersteunen we 
evenementen die daarop 
gericht zijn. 

Kunst, cultuur en sport 
bevorderen de sociale 
samenhang. Ze stimuleren 
onze cultuur en onze 
economie. Maar vooral: 
mensen genieten van sport 
en kunst. 

Maatschappelijke 
organisaties zoals 
voedselbanken, sportclubs, 
wijkverenigingen en 
bibliotheken helpen we met 
verduurzaming. 
- De provincie kan 
bijvoorbeeld als onderdeel 
van haar 
duurzaamheidsambities 
helpen met het 
verduurzamen van 
zwembaden en sporthallen, 
waardoor exploitatiekosten 
gedrukt worden. 

De PvdA wil een goede 
infrastructuur voor mensen die 
willen sporten en bewegen. We 
zorgen ervoor dat overal in 
Overijssel plekken zijn dichtbij 
waar onze inwoners kunnen 
fietsen, wandelen, sporten, en in 
het bijzonder zwemmen 

Samen met gemeenten en 
organisaties als sportclubs, 
sportbedrijven, scholen, 
lokale stichtingen en 
recreatie organisaties maken 
we onze buitenruimte zo 
beweegvriendelijk mogelijk. 

Samen met gemeenten en 
organisaties als sportclubs, 
sportbedrijven, scholen, 
lokale stichtingen en 
recreatie organisaties maken 
we onze buitenruimte zo 
beweegvriendelijk mogelijk. 

We willen de fiets een prominente plaats 
geven in het provinciale verkeer- en 
vervoersbeleid en het provinciale 
sportbeleid 

Daarom streeft de PvdA naar een 
goede wandelinfrastructuur met 
een uitgebreid, veilig en 
toegankelijk netwerk van wegen 
en paden en kijken wij naar de 
vergroening van steden en 
dorpen. We stimuleren de aanleg 
van nieuwe wandelpaden en -
verbindingen en hebben 
aandacht voor zulke 
verbindingen bij de aanleg van 
nieuwe barrières, zoals 
autowegen.

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt voor 
vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen 

De Partij voor de Dieren wil 
een samenleving waarin 
iedereen gezond kan eten, 
bewegen en leven in een 
omgeving met voldoende 
groen en schone lucht. 

In de provincie krijgen voetgangers, fietsers 
en openbaar vervoer voorrang en wordt 
milieuvervuilend verkeer beperkt. 

In de provincie krijgen 
voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer voorrang en 
wordt milieuvervuilend verkeer 
beperkt .

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel bekend 
als ‘sportvissen’) is een 
tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt 

PVV

SP Ja Ja, fiets

Sportvoorzieningen, 
instellingen en natuur 
moeten toegankelijk zijn 
voor iedereen, ook mensen 
met een beperking. We 
passen bestaande 
sportvoorzieningen aan en 
letten hierop bij de bouw 
van nieuwe.

Sport en bewegen dragen 
daarnaast ook bij aan een 
gezond leven. Daarom is het 
ook zo belangrijk dat 
iedereen mee kan doen.

Cultuur en sport en bewegen 
moeten voor iedereen 
bereikbaar zijn. De provincie 
sluit aan bij gemeenten die 
dit mogelijk maken en we 
verruimen het Jeugdfonds 
cultuur en sport Overijssel.;
- Hoge kosten of een gebrek 
aan voorzieningen 
weerhouden mensen er nu 
van actief mee te doen aan 
sport of cultuur. Die 
drempels nemen we zoveel 
mogelijk weg. Voor kinderen 
komt extra hulp om mee te 
kunnen doen door te 
investeren in het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur Overijssel. 
Dit betekent ook dat we 
werk blijven maken van het 
toegankelijk maken van 
faciliteiten voor mensen met 
een beperking.

Topsport is geen taak van de 
provincie, we zetten in op 
breedtesport. 

Fietsen is gezond en goed voor het milieu 
en helpt tegengaan van verkeersdrukte. Om 
de concurrentie aan te gaan met de auto 
wil de SP investeren in een fijnmazig 
netwerk van goed onderhouden 
(snel)fietspaden .
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BBB Nee Ja 

Actieve buurthuizen, goede 
sportvoorzieningen en 
andere vormen van het 
verbinden van burgers en 
boeren zouden in Overijssel 
gestimuleerd moeten 
worden. Samen werken we 
aan gezonde, veilige en 
(be)leefbare dorpen en 
steden waar iedereen zich 
thuis voelt en mee kan doen.
- Bewegen in gezelschap is 
goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid. 
Overijsselse sport-
verenigingen en - faciliteiten 
moeten in stand gehouden 
en gestimuleerd worden

Bewegen in gezelschap is 
goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid. 
Overijsselse sport- 
verenigingen en - faciliteiten 
moeten in stand gehouden 
en gestimuleerd worden.

De provincie moet erop 
toezien dat decentrale 
algemene voorzieningen 
regionaal aanwezig blijven of 
zelfs uitgebreid worden. 
Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld dorpsscholen, 
zorginstellingen, 
dorpshuizen, openbaar 
vervoer en 
sportverenigingen. Dit is 
essentieel om 
plattelandsgebieden leefbaar 
en toekomstbestendig te 
houden.

BBB is voorstander van verbreding dan wel 
verbetering van (recreatieve) fietspaden, 
ook in buitengebieden.

Volt Ja Ja 

Toegankelijkheid staat 
voorop, van zorg en natuur 
tot sport, kunst en cultuur.
Dit is geen luxe, maar een 
levensbehoefte. Volt wil dat 
iedereen in Overijssel 
hiervan kan genieten. Volt 
wil dat er in Overijssel meer 
aandacht is voor aangepaste 
sport.;
- Onderzoek wijst uit dat 
vooral uitgaan en sporten 
nog uitdagingen oplevert, 
dus daar zullen wij vol op 
inzetten. Met Volt zal de 
provincie een pro-actieve rol 
nemen om samen met 
sportverenigingen de 
acceptatie van LHBTIQA+’ers 
te verbeteren door 
bijvoorbeeld inclusieve 
kleedruimten te faciliteren.

Volt wil van Overijssel de 
gezondste provincie van 
Europa maken, beweging is 
hier een cruciaal onderdeel 
van. 

Toegankelijkheid staat 
voorop, van zorg en natuur 
tot sport, kunst en cultuur.; 
- De provincie moet door het 
ondersteunen van 
campagnes van
gemeenten meer mensen 
aan het sporten en bewegen 
krijgen. Een beter
overzicht van financiële 
regelingen moet sport 
betaalbaar houden voor
iedereen.
Dit is geen luxe, maar een 
levensbehoefte. Volt wil dat 
iedereen in Overijssel
hiervan kan genieten.

Cultuur en sport zijn zulke 
essentiële, waardevolle 
elementen in onze 
samenleving. Zij zorgen voor 
verbinding tussen 
verschillende groepen 
mensen en hebben een 
positieve invloed op onze 
ontwikkeling.

Volt wil van Overijssel de 
gezondste provincie van 
Europa maken, beweging is 
hier een cruciaal onderdeel 
van. Beweging hoeft niet 
altijd bij een sportvereniging. 
Volt wil daarom in parken en 
stadscentra meer plek voor 
urban sports. Daarnaast 
moet er meer ruimte voor 
bewegen in de natuur 
komen.

Fietsen is een gezonde en eco-vriendelijke 
manier om van A naar B te komen, 
bijvoorbeeld naar je werk. De delen van de 
fietssnelweg F35 die nu bestaan worden 
enorm gewaardeerd. Daarom wil Volt dat 
het gehele traject zo snel mogelijk 
gerealiseerd moet worden. Daarnaast moet 
deze fietssnelweg niet alleen van Zwolle tot 
Enschede lopen, maar doorgetrokken 
worden tot Münster. Daarnaast vindt Volt 
dat er een tweede fietssnelweg in Overijssel 
moet komen in onze provincie, de F1. Deze 
zal van Deventer tot aan het Duitse 
Osnabrück moeten lopen. Wij zetten ons 
ervoor in dat deze verbinding er ligt in 
2035. Daarnaast onderzoeken wij 
aanvullende routes waar fietssnelwegen 
interessant kunnen zijn. Zo verminderen wij 
het autoverkeer en dragen wij bij aan de 
gezondheid van mensen.
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50Plus Nee ja, alleen fiets 
(beperkt) 

Fietspaden moeten veiliger 
gemaakt worden – mede 
met het oog op toenemende
fietssnelheid tevens dat de 
paden breder worden 
gemaakt met zo weinig 
mogelijk
tweerichtingsverkeer.

VVD Nee Nee 

CDA Nee Ja, alleen fiets/wandel

Meer recreatieve 
mogelijkheden, het 
opknappen van 
bewegwijzering in fiets- en 
wandelroutes, aantrekkelijke 
fietspaden en beter inspelen 
op actuele ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld nieuwe 
technieken om informatie 
van de provincie te geven, 
kant-en-klare fiets- en 
wandelroutes als downloads 
aanbieden op de provinciale 
website, nieuwe vormen van 
ontspanning) zijn wat het 
CDA betreft van belang. 

ChristenUnie Ja Ja 

Het stimuleren van lokale 
overheden om zich 
(gezamenlijk) actief in te 
zetten voor 
gehandicaptensport.

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen.

Grote 
topsportsportevenementen 
kunnen bijdragen aan de 
versterking van de 
sportpiramide (o.a. 
talentontwikkeling en 
breedtesport) en kunnen een 
economisch vliegwiel zijn.

De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op 
een leefomgeving die 
uitnodigt tot sporten om 
daarmee het bewegen te 
stimuleren.

Verantwoord gebruik van 
natuur om bijvoorbeeld te 
sporten en te recreëren 
(mountainbiken, hardlopen, 
paardrijden, watersport etc.) 
wordt gefaciliteerd en 
ondersteund. 
- De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op 
een leefomgeving die 
uitnodigt tot sporten om 
daarmee het bewegen te 
stimuleren.
- Sport en buitenruimte zijn 
belangrijke items waarin de 
provincie het verschil kan 
maken.
- Het (verder) ontwikkelen 
van goede recreatieve 
buitensportvoorzieningen 
zoals ruiterpaden, 
skeelerroutes en kanoroutes 
en aansluiting MTB routes.

Sport is een mooie manier 
om door God gegeven 
talenten te ontwikkelen en 
de volksgezondheid te 
bevorderen. Grote 
topsportsportevenementen 
kunnen bijdragen aan de 
versterking van de 
sportpiramide (o.a. 
talentontwikkeling en 
breedtesport)

Ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties en 
deskundigheidsbevordering 
van vrijwilligers door onze 
tweedelijnsorganisaties (o.a. 
Flever en Sportservice 
Flevoland)
- De ChristenUnie ziet voor 
de provincie een 
stimulerende en 
ondersteunende rol op het 
terrein van de (breedte)sport 
en gehandicaptensport, 
bijvoorbeeld als er op dit 
gebied samengewerkt moet 
worden tussen gemeenten, 
waaronder het afstemmen 
van accommodaties (wat 
komt waar) en het stellen 
van prioriteiten bij het geven 
van subsidies voor 
sportactiviteiten  

Wandelen en fietsen is 
duurzaam en gezond. 
Flevoland maakt ruimte voor 
voetgangers en fietsers in 
haar provinciaal beleid en bij 
nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. 
Bijzonder aandacht is er voor 
inwoners met een beperking.

Wandelen en fietsen is 
duurzaam en gezond. 
Flevoland maakt ruimte voor 
voetgangers en fietsers in 
haar provinciaal beleid en bij 
nieuwe 
gebiedsontwikkelingen. 
Bijzonder aandacht is er voor 
inwoners met een beperking.

Extra middelen voor 
Flevolandse sportaanbieders 
en vrijwilligers om na Corona 
weer door te kunnen gaan.

D66 Ja Ja, alleen wandel/fiets
Voor een gezonde 
samenleving is sport en 
bewegen cruciaal

Niet alleen het ondersteunen 
van grote 
sportevenementen, maar 
ook veel aandacht voor sport 
en bewegen dicht bij huis 

Tegelijkertijd hecht D66 
eraan het sporten in de 
buitenruimte te stimuleren. 

We ondersteunen 
gemeenten bij het werken 
aan de toekomst van de 
jeugd. Onder andere door de 
samenhang van onderwijs, 
sport, bedrijfsleven, wonen 
en cultuur te versterken. 

We ondersteunen 
gemeenten bij het werken 
aan de toekomst van de 
jeugd. Onder andere door de 
samenhang van onderwijs, 
sport, bedrijfsleven, wonen 
en cultuur te versterken. 

De beleving van en toegang 
tot de natuur en publiek en 
particulier groen vergroten 
door meer openbare wandel- 
en fietspaden toe te voegen.

De beleving van en toegang 
tot de natuur en publiek en 
particulier groen vergroten 
door meer openbare wandel- 
en fietspaden toe te voegen. 

D66 wil met zo veel mogelijk 
partners (o.a. gemeenten, 
sportorganisaties, 
organisaties op het terrein 
van gezondheid) werken aan 
een nieuwe en ambitieuze 
sportnota met concrete 
doelstellingen en acties. 
- Daarnaast beschouwt D66 
de sportvisserij van sociaal 
en recreatief belang, waarbij 
aandacht voor dierenwelzijn 
moet zijn. Het laat zien dat 
natuur, recreatie en 
economie goed samen 
kunnen gaan

GroenLinks Nee Ja

Flevolanders moeten kunnen 
genieten van de natuur via 
toegankelijke wandel- en 
fietspaden 

Flevolanders moeten kunnen 
genieten van de natuur via 
toegankelijke wandel- en 
fietspaden 

1e indruk
Partijen 
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PvdA Ja Ja

In een inclusieve 
samenleving moet ook sport 
toegankelijk zijn voor 
iedereen. Dat geldt zeker 
voor het faciliteren van 
sporten voor en door 
mensen met een beperking. 
Daar waar gemeenten daar 
onvoldoende aan toe komen 
ligt hier volgens de PvdA ook 
voor de provincie een taak.

Sporten is gezond voor geest 
en lichaam .

Daarnaast dient sport als 
een ontmoetingsplek voor 
allerlei mensen. Vandaar ook 
dat als het aan de PvdA ligt 
de provincie blijft inzetten op 
het ondersteunen van 
(grootschalige) 
sportevenementen. Het 
geeft mensen een plek in de 
maatschappij. 

Openbare sportfaciliteiten 
stimuleren 

Openbare sportfaciliteiten 
stimuleren 
- Watersport (waaronder 
sportvisserij) vormt een 
belangrijk onderdeel van 
recreatie en toerisme in 
Flevoland. Daarom 
waarborgen wij goed 
bevaarbare routes. De 
bevaarbaarheid van deze 
routes wordt soms 
gehinderd door de sterke 
groei van waterplanten. Dit 
betekent op korte termijn 
maaien maar op langere 
termijn zullen, in 
samenwerking met de 
Rijksoverheid, (delen van -) 
de vaartroutes die van 
belang zijn voor recreatief 
gebruik te worden uitgediept

We versterken de 
samenwerking met landelijk 
opererende organisaties 
zoals Mee.nl, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, Sportkracht 
12, NOC*NSF, Fonds 
Gehandicaptensport, 
Ouderenfonds en Stichting 
Life Goals

Mensen genieten van mooie 
natuur, daarom leggen we 
wandel- en fietspaden aan 
door onze natuurgebieden 
en maken deze beter 
toegankelijk 

Mensen genieten van mooie 
natuur, daarom leggen we 
wandel- en fietspaden aan 
door onze natuurgebieden 
en maken deze beter 
toegankelijk 

De provincie ondersteunt het 
uitgangspunt van het 
waterschap om de 
sportvisserij aantrekkelijker 
te maken door aanpak van 
de kwaliteit van het water 
alsmede door de 
bereikbaarheid van de 
oevers te bevorderen 

PvdD Nee Ja, beperkt

De provincie stimuleert 
inclusieve sport-
mogelijkheden die voor 
iedereen toegankelijk zijn 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt voor 
vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen .

De Partij voor de Dieren wil 
een samenleving waarin 
iedereen gezond kan eten, 
bewegen en leven in een 
omgeving met voldoende 
groen en schone lucht 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel bekend 
als ‘sportvissen’) is een 
tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers. Flevoland 
moedigt ook waterschappen, 
gemeenten, 
recreatieschappen en 
natuurorganisaties aan om 
te stoppen met het uitgeven 
van visrechten. 

PVV
SP

BBB Nee Ja 

In een gehaaste en steeds 
meer verstedelijkte 
samenleving dragen 
recreatie en buitensporten 
bij aan verbinding en 
welbevinden van burgers.

BBB ondersteunt actief 
initiatieven voor de aanleg 
van sport- en 
speelgelegenheden voor de 
jeugd in de openbare ruimte.

BBB stimuleert goed 
regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport en 
bewegingsprogramma’s

BBB ziet waarde in het 
verbinden van sociale 
netwerken binnen de 
provincie, zodat zij elkaar 
versterken en een goede 
basis in de samenleving 
vormen (onderwijs, 
kinderopvang, 
(jeugd)gezondheidszorg, 
jeugdhulp, sport, cultuur en 
geloofsgemeenschappen)

BBB maakt zich sterk voor 
slimmere 
fietsverkeerslichten in 
steden en dorpen waardoor 
zowel voor auto’s als fietsers 
de doorstroming 
aangenamer wordt.
BBB zorgt voor goed 
onderhoud aan fietspaden 
die onder het beheer van de 
provincie vallen.

BBB erkent dat het oostelijk 
deel van oostelijk Flevoland 
over veel recreatieve 
activiteiten beschikt. Wij 
willen dat meer stimuleren 
door goed onderhoud aan de 
randmeren, op zodanige 
wijze dat watersporters, 
zwemmers en natuur er het 
meeste baat bij hebben. 
Flevoland beschikt over veel 
water wat bij uitstek geschikt 
is voor recreatie en voor 
kleine en grote 
watersportevenementen, die 
wij waar mogelijk stimuleren.
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50Plus

VVD Ja Ja, alleen wandel

Sport en bewegen zijn 
belangrijke steunpilaren 
voor de bevordering van 
sociale ontwikkeling en van 
vitaliteit en gezondheid. 

 

Wij vinden dat de provincie 
zich moet richten op het 
ondersteunen van grote 
topsportevenementen met 
maatschappelijke en 
economische spin-off. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de 
TT, het EK veldrijden, het EK-
wegwielrennen en het 
Concours Hippique De 
Wolden. De breedtesport is 
een logisch vervolg van 
topsport, maar breedtesport 
is vooral het terrein van de 
gemeenten 

Wij vinden dat het verder 
verduurzamen van 
(sport)accommodaties een 
speerpunt voor de komende 
jaren moet worden, onder 
andere door meer aanbod 
van financiële middelen aan 
clubs en inzet op 
innovatieve projecten

Daarom moet de provincie 
FC Emmen ondersteunen bij 
het bouwen van een nieuw 
stadion. Dat kan in 
combinatie met een 
sportcampus zodat talent 
zich kan ontwikkelen. 

De breedtesport is een 
logisch vervolg van topsport, 
maar breedtesport is vooral 
het terrein van de 
gemeenten.

Ook als fietser is het 
belangrijk je veilig door onze 
provincie te kunnen 
bewegen. We zetten in op 
goed onderhouden 
fietspaden en verlichting. 
Daarnaast zorgen we voor 
duidelijke bewegwijzering 
en bovendien voor veilige 
oversteekplaatsen, vooral 
op de routes waar veel 
scholieren fietsen .

Maar welzijn betreft ook de 
mate waarin de behoefte 
aan immateriële zaken 
wordt ingevuld. Daarbij kun 
je bijvoorbeeld denken aan 
veiligheid en sport.

Sportverenigingen in 
Drenthe lopen tegen steeds 
meer regels en procedures 
aan bij de dagelijkse 
organisatie en bij 
evenementen. De VVD wil 
het voor verenigingen 
eenvoudiger maken door de 
regels en procedures tegen 
het licht te houden en 
gemakkelijker maken waar 
dat kan 

CDA Ja Ja, alleen 
wandel/fiets

Daarbij moet een financiële 
bijdrage altijd een aanvulling 
zijn op wat gemeenten zelf 
doen en aantoonbaar 
bijdragen aan het aantal 
Drenten dat deelneemt aan 
breedtesport. Het kan 
hierbij zowel gaan om 
bijdragen voor 
sportevenementen als voor 
sportfaciliteiten.

Daarbij moet een financiële 
bijdrage altijd een aanvulling 
zijn op wat gemeenten zelf 
doen en aantoonbaar 
bijdragen aan het aantal 
Drenten dat deelneemt aan 
breedtesport. Het kan 
hierbij zowel gaan om 
bijdragen voor 
sportevenementen als voor 
sportfaciliteiten.

Dat betekent dat 
natuurgebieden toegankelijk 
moeten zijn voor onze 
inwoners en bezoekers, 
voor sport, ontspanning en 
toerisme. 
- Onze sterke recreatieve 
functie moet in balans zijn 
met bijvoorbeeld de 
mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling, 
woningbouw, sport en werk.

We kunnen 
grensontkennend 
samenwerken op het gebied 
van werk, politie, defensie, 
ambulance, onderwijs en 
sport. 
- En om de regiovorming 
niet te beperken tot een 
bestuurdersfeestje, willen 
we het gevoel van 
verbondenheid in de 
samenleving versterken 
door bijvoorbeeld het 
ini ëren en stimuleren van 
gezamenlijke sport- en 
cultuurevenementen, 
netwerkevenementen voor 
het bedrijfsleven en 
uitwisselingsprogramma’s in 
het onderwijs.
- Het programma ‘Drenthe 
Beweegt’, het 
samenwerkingsverband van 
de provincie en de twaalf 
gemeenten, moet worden 
voortgezet.

Het CDA wil dat Drenthe de 
nummer 1 recreatieve 
fietsprovincie van 
Nederland is. Wij willen 
onze provincie 
onderscheidend houden 
door ons expliciet te 
focussen op recreatief 
fietsen 
- Voor het zijn van de 
nummer 1 in recreatief 
fietsen is een ruimhartig 
investeringsbeleid in onze 
fietsinfrastructuur 
essentieel. Het CDA wil het 
fietspadennetwerk bij de 
tijd houden .

Naast recreatief fietsen 
heeft ook recreatief 
wandelen de afgelopen 
jaren een hoge vlucht 
genomen. Als CDA willen we 
graag een provinciedekkend 
wandelknooppuntennetwer
k dat ook aansluit op 
bestaande netwerken 
buiten onze provincie. We 
willen daarom dat de 
provincie gemeenten 
aanmoedigt om, in 
samenwerking met 
Recreatieschap Drenthe, het 
netwerk ook op hun 
grondgebied te realiseren 

ChristenUnie Ja Ja

Sport moet ruimte bieden 
aan iedereen: voor mensen 
met een laag of hoog 
inkomen, jong en oud, 
mensen met of zonder een 
beperking

Sport brengt mensen in 
beweging. Het brengt 
mensen samen en leert je 
respectvol met elkaar om te 
gaan. Het draagt bij aan een 
gezonde leefstijl en een 
vitale samenleving
- Een gezonde en sportieve 
leefstijl gaat niet samen met 
roken en alcohol. In 
sportkantines moet een 
gezonde leefstijl worden 
gestimuleerd.

De provincie dient 
terughoudend te zijn bij het 
faciliteren van topsport en 
grootschalige 
sportevenementen, zeker 
wanneer daar veel geld in 
omgaat.

De provincie dient 
terughoudend te zijn bij het 
faciliteren van topsport en 
grootschalige 
sportevenementen, zeker 
wanneer daar veel geld in 
omgaat.

Bovenregionale 
sportvoorzieningen kunnen 
zo nodig een laatste 
steuntje in de rug krijgen 
van de provincie.

Steeds vaker wordt er ook 
gesport in de publieke 
ruimte (denk aan hardlopen, 
mountainbiken, wandelen, 
etc.). Het ruimtelijk beleid 
van de provincie moet een 
gezonde leefstijl stimuleren.

De provincie stimuleert een 
gezonde leefstijl, 
bijvoorbeeld via het 
netwerk ‘Drenthe beweegt’ 
en via ‘SportDrenthe’.
• We stimuleren gemeenten 
om zich (samen) actief in te 
zetten voor breedtesport en 
voor sporten in de publieke 
ruimte.

We willen dat er meer 
gefietst wordt, ook als 
vervanging voor het 
openbaar vervoer of de 
auto. Daarom moet de 
provincie investeren in de 
uitbreiding van 
fietssnelwegen 
(doorfietsroutes) die 
aantrekkelijk zijn voor woon-
werkverkeer, bijvoorbeeld 
tussen Assen – Groningen 
en Meppel – Zwolle. Ook 
moeten er betere 
fietsvoorzieningen komen 
bij stations en hubs.

Daarom moet de natuur 
toegankelijk zijn met goede 
fiets- en wandelpaden. Maar 
we moeten voorkomen dat 
recreatie een te zware druk 
legt op de natuur: de 
beleving van de natuur is 
ondergeschikt aan de 
bescherming ervan.

D66 Nee Ja, alleen fiets

Veel mensen genieten van 
de natuur. Het is de ideale 
plek om te ontspannen, om 
te sporten en om tot jezelf 
te komen. De 
natuurgebieden in Drenthe 
(Natura 2000 en 
Natuurnetwerk Nederland) 
koesteren wij. De 
stikstofcrisis maakt duidelijk 
dat natuur, samenleving en 
economie niet altijd in 
harmonie met elkaar zijn. 

de vrijetijdsector 
ondersteunen door te 
investeren in het 
ontwikkelen van recreatieve 
mogelijkheden, zoals de 
(door)fietsroutes tussen 
grotere plaatsen.

1e indruk
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GroenLinks Ja Ja

Ondersteuning bieden aan 
verenigingen en 
programma’s zodat sporten 
mogelijk is voor jong en oud, 
met of zonder beperking, 
voor elke inwoner van 
Drenthe. 
- Daarom steunen we 
sportverenigingen en zorgen 
we ervoor dat iedereen, 
ongeacht hun financiële 
situatie of eventuele 
beperkingen, toegang heeft 
tot sport. 
- Om de duurzaamheid en 
inclusie van 
sportorganisaties te 
versterken, zullen we de 
incidentele bijdrage aan 
deze organisaties structureel 
maken.

Sport brengt mensen van 
alle leeftijden en 
achtergronden samen en 
heeft tal van positieve 
gezondheidseffecten. 

De beschikbaarheid voor 
iedereen van schone lucht 
en schoon water, toegang 
tot sport en onderwijs, 
gezonde voeding en goede 
zorg horen daarbij 

Om de duurzaamheid en 
inclusie van 
sportorganisaties te 
versterken, zullen we de 
incidentele bijdrage aan 
deze organisaties structureel 
maken. 

Ook stimuleren we locaties 
voor gezondheidszorg, de 
bibliotheek, culturele 
voorzieningen, een 
sportgelegenheid of ruimte 
voor ontmoeting. 

Gezond gedrag, zoals fietsen 
en wandelen in de natuur, 
maar ook naar winkel, sport- 
of andere voorzieningen, 
wordt ondersteund door 
ruimtelijke ordening en 
beleid. 

Daarnaast bevorderen we 
niet alleen de populaire 
sporten, maar ook andere 
manieren van beweging, 
zoals dansen, wandelen en 
fietsen 

Daarnaast bevorderen we 
niet alleen de populaire 
sporten, maar ook andere 
manieren van beweging, 
zoals dansen, wandelen en 
fietsen 

We streven naar een 
sportwereld waarbij 
iedereen op een veilige en 
inclusieve manier kan 
deelnemen, zonder enige 
vorm van discriminatie

Via de 
omgevingsverordening en 
omgevingsvisie willen we 
hier zo snel mogelijk inhoud 
aan geven door het instellen 
van spuitvrije zones van 
honderden meters om zo te 
zorgen voor een pesticiden-
vrije zone rondom 
speelplekken, scholen, 
sportvelden, en publieke 
parken en tuinen. 

PvdA Ja Ja

We intensiveren de 
ondersteuning van 
sportclubs bij het 
verduurzamen van hun 
accommodaties en het 
toegankelijk maken ervan 
voor mensen met een beper- 
 king. 

Daarom stimuleren we sport 
van harte: de provincie is 
verbinder en helpt 
gemeenten en verenigingen 
om sport toegankelijk en 
betaalbaar te maken voor 
iedereen
- We gaan een fonds 
instellen voor experimenten 
in sport en bewegen voor 
doel- groepen die 
achterblijven en stemmen 
dat af met gemeenten. 

Sportevenementen brengen 
Drenthe onder de aandacht 
en versterken ons imago. 
Visitekaartjes zoals de TT en 
FC Emmen zijn van grote 
waarde. Grote 
evenementen stimuleren 
mensen te gaan sporten. 
Het is nodig om die 
evenementen tegen een 
redelijke bijdrage van de 
gemeen- schap te laten 
plaatsvinden en de 
verbinding te leggen met 
sportbeoefening 

Topsport is ook een 
uithangbord 

Sportverenigingen spelen 
een belangrijke rol bij de 
leefbaarheid van dorpen en 
wijken 

Het verduurzamen van 
sportaccommodaties krijgt 
een extra impuls. 

We stimuleren een 
beweegvriendelijke 
toegankelijke en veilige 
buitenruimte die uitnodigt 
tot sporten, bewegen, 
spelen, ontmoeten en 
gezond gedrag 

Goede plannen die de 
breedtesport en het sportief 
toerisme verder verbeteren 
kunnen op onze steun 
rekenen. 

Het regionale fietsnetwerk 
wordt uitgebreid met 
doorfietsroutes en rustige 
routes, die zowel voor 
recreatieve als utilitaire 
ritten gebruikt kunnen 
worden. Daarbij is speciale 
aandacht voor schoolgaande 
kinderen, hun (sociale) 
veiligheid en bereikbaarheid 
van (sport)voorzieningen. 
-De PvdA zet (naast 
wandelen) de fiets op 1 in 
het mobiliteitsbeleid.

De PvdA zet (naast 
wandelen) de fiets op 1 in 
het mobiliteitsbeleid. 

PvdD 

PVV Nee Ja, beperkt 

Er is in Drenthe ruimte voor 
grote (sport) evenementen, 
dat zich kan concentreren in 
de TT-omgeving. 

Naast de grote landelijke 
recreatieparken moet er ook 
ruimte zijn voor kleinschalig 
toerisme. B.v. met meer 
open zwemwater. 

SP Nee Ja, beperkt 

 We investeren bij voorkeur 
in breedtesport en zijn 
terughoudend bij het 
subsidiëren van 
commerciële 
topsportevenementen

We stimuleren gemeenten 
om leefomgevingen van 
inwoners zo in te richten dat 
bewegen en sporten 
laagdrempelig en eenvoudig 
plaats kan vinden.

We stimuleren een goede, 
aantrekkelijke wandel- en 
fietsinfrastructuur omdat dit 
bijdraagt aan de gezondheid 
van mensen, het klimaat en 
de kwaliteit van de 
leefomgeving.

We stimuleren een goede, 
aantrekkelijke wandel- en 
fietsinfrastructuur omdat dit 
bijdraagt aan de gezondheid 
van mensen, het klimaat en 
de kwaliteit van de 
leefomgeving.

BBB Nee Ja, beperkt 

Sport en beweging is van 
groot belang voor de 
burgers. BBB Drenthe wil 
zich inzetten
voor een 
beweegvriendelijke 
leefomgeving.

Goede fiets- en 
wandelpaden in de natuur 
om zo goed te kunnen 
recreëren met behoud
van het natuurbelang.

Goede fiets- en 
wandelpaden in de natuur 
om zo goed te kunnen 
recreëren met behoud
van het natuurbelang.

Volt Ja Ja, alleen fiets 

Cultuur en sport zorgen 
voor verbinding tussen 
verschillende groepen 
mensen en hebben een 
positieve invloed op onze 
gezondheid en welzijn.

Toegankelijkheid van zorg, 
educatie, sport, groene 
gebieden en cultuur zijn 
hierbij randvoorwaarden. 
Volt wil dat iedereen 
hiervan kan genieten.

behoud van 
sportvoorzieningen en 
behoud van groene ruimte 
en
recreatiegebieden.

Wij willen in Drenthe een 
omgeving creëren die 
uitnodigt tot bewegen, 
spelen, sporten en het 
deelnemen aan culturele 
activiteiten;
- een gezonde leefomgeving 
bevorderen op de scholen 
en bij sportaccommodaties:
rookvrij en met een gezond 
snack- en lunchaanbod.

Wij zien stimuleren van het 
openbaar vervoer en het 
gebruik van de (elektrische) 
fiets als pijler van 
verduurzaming van onze 
mobiliteit. Alleen dan 
ontstaat een meer veilige en 
nog mooiere fietsprovincie.
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50Plus Ja Ja 

Zoals jongeren bij sport- en 
bewegingsactiviteiten worden 
betrokken, moeten ook ouderen zo 
lang mogelijk gestimuleerd worden 
tot bewegen en sporten; 
- Sport- en- cultuur deelname moet 
voor iedereen beschikbaar zijn. 
50PLUS bepleit daarom de 
invoering van een provinciale 
kortingskaart voor mensen met lage 
inkomens, die gefinancierd wordt 
door de provincie en alle Friese 
gemeenten.

Om dorpen en wijken 
buiten het centrum van een 
grote plaats aantrekkelijk te 
houden voor o.a. ouderen 
zijn zorgvoorzieningen en 
ontmoetingscentra als 
wijkcentra, buurt- en 
dorpshuizen van groot 
belang. Datzelfde geldt ook 
voor andere voorzieningen 
voor levensbehoeften zoals 
winkels, sport en onderwijs.

50PLUS wil dat gezondheid 
als thema in de 
Omgevingsvisie wordt 
meegenomen. Er is een 
relatie tussen de fysieke 
inrichting van de 
omgevingsruimte en sociaal-
economische gevolgen, 
waaronder gezondheid. 
Bijvoorbeeld de mate 
waarin de ruimtelijke 
inrichting bepalend kan zijn 
voor sociale contacten, 
participatie, sporten en 
bewegen, leefbaarheid, 
terugdringing van 
eenzaamheid e.d

50PLUS vindt dat de 
voetganger en fietser meer 
aandacht en bescherming 
moeten krijgen. Daarom 
willen we dat de provincie 
door gaat met het 
wegwerken van bestaande 
knelpunten op het gebied 
van veiligheid.

50PLUS vindt dat de 
voetganger en fietser meer 
aandacht en bescherming 
moeten krijgen. Daarom 
willen we dat de provincie 
door gaat met het 
wegwerken van bestaande 
knelpunten op het gebied 
van veiligheid.

VVD Nee Ja, fiets/wandel + 
watersport

We zien steeds meer 
fietstoeristen in onze 
provincie. We willen deze 
trend aanjagen en 
versterken door het tot 
stand laten komen van 
nieuwe routes, 
aantrekkelijke pontjes en 
goede rustplekken. 
- Samen met gemeenten 
kijken we hoe wij de fiets-, 
wandel- en ruiterpaden en 
vaarwegen nog verder 
kunnen verbeteren, 
verbinden en uitbreiden

Samen met gemeenten 
kijken we hoe wij de fiets-, 
wandel- en ruiterpaden en 
vaarwegen nog verder 
kunnen verbeteren, 
verbinden en uitbreiden 

Bijzondere aandacht daarbij 
heeft de watersport in onze 
provincie: van zeilen tot 
surfen, van kitesurfen tot 
waterskiën .

CDA Ja Ja

Breedtesport. Iedereen, en speciaal 
onze kinderen, verdient onze volle 
aandacht. Sport Fryslân moet 
daarin een belangrijke taak 
behouden en structureel gesteund 
worden.

Arcadia en andere culturele 
evenementen kunnen 
daaraan bijdragen. Hier kan 
ook de koppeling gemaakt 
worden met 
sportevenementen zoals de 
Giro d’Italia. 
- In vele vormen en 
verschijningen zien we 
sportevenementen en ook 
toneelstukken. We blijven 
deze ontwikkelingen waar 
mogelijk steunen en blijven 
meedenken met innovaties 
die wellicht de tocht der 
tochten mogelijk maken.

Denk aan het verduurzamen 
van maatschappelijk 
vastgoed en ondersteuning 
van sport- en andere 
verenigingen 
- Het ondersteunen van 
sportverenigingen op het 
gebied van verduurzaming 
en organisatieontwikkeling.

De verantwoordelijkheid 
voor Thialf. Wij zien Thialf 
als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van 
provincie, gemeente 
Heerenveen en 
rijksoverheid. De provincie 
blijft dat doen maar houdt 
ook oog voor de belangen 
van de Elfstedenhal in 
Leeuwarden.

Het structureel 
ondersteunen van de Friese 
cultuursporten, zoals 
skûtsjesilen, keatsen, Frysk 
dammen, (school)schaatsen 
en fierljeppen. Het daagt 
kinderen uit zich gezond in 
te spannen, het vergroot de 
saamhorigheid en het draagt 
bij aan onze 
sportcultuurhistorie. 
- Het ondersteunen van 
evenementen en 
initiatieven die specifiek 
aandacht geven aan
sport en kinderen. Denk 
hierbij o.a. aan het 
schoolschaatsen, de 
initiatieven van de
Sven Kramer Akademy, 
Zilveren bal en keatsen

Meer- en betere 
fietsverbindingen tussen 
onze Friese kernen. 

ChristenUnie Nee Ja, alleen fiets

etsen is gezond en het 
draagt wezenlijk bij aan de 
verduurzaming van de 
mobiliteit. De ChristenUnie 
heeft de ambitie om van 
Fryslân de fietsprovincie van 
Nederland te maken. Wij 
investeren in uitbreiding van 
fietssnelwegen en verder 
fiets infrastructuur

D66 Ja Ja 

We willen dat iedereen 
gezond oud kan worden in 
eigen provincie. Ons doel is 
dat Fryslân in 2030 de 
gezondste regio is van 
Nederland. In 2030 maken 
onze inwoners gezonde 
keuzes. Lopend, met de 
(elektrische) fiets, bus of 
auto naar het werk. In de 
werkpauze even een blokje 
om. Voor of na het werk 
sporten. In een 
geventileerde sporthal, of in 
de Friese buitenlucht.

We steunen de breedtesport via 
Sport Fryslân. 
- Het structureel ondersteunen van 
de sporten die belangrijk zijn voor 
de Friese cultuur, zoals skûtsjesilen, 
keatsen, fierljeppen, 
(school)schaatsen in onze mooie 
schaatstempels Thialf en de 
Elfstedenhal en bij een strenge 
winter bij al onze ijsverenigingen. 
Het daagt kinderen uit zich gezond 
in te spannen, het vergroot de 
saamhorigheid en het draagt bij aan 
onze sportcultuurhistorie.

We vinden het ook 
belangrijk dat er ruimte is 
voor de topsport. Waar 
nodig ondersteunen we 
gemeenten bij het 
bevorderen van topsport. 

Sportverenigingen zorgen 
voor sociale samenhang in 
de Friese dorpen en steden. 
De clubs zorgen voor 
verbinding tussen jong en 
oud, en tussen alle lagen 
van de bevolking. 

De provincie stelt subsidie 
beschikbaar om 
sportverenigingen te helpen 
bij het verduurzamen van 
hun vereniging, zoals LED-
verlichting, zonnepanelen of 
HR-dubbelglas. Ook hier kan 
de energiecoach een 
faciliterende/stimulerende 
rol spelen .

Samen met gemeenten en 
basisscholen sluiten we 
convenanten en komt er 
een fonds, zodat iedereen 
overal in aanraking komt 
met muziek, dans, toneel, 
beeldende kunst en de 
Friese sporten. 

Het is de meest duurzame, 
goedkope en gezonde 
manier van vervoer. Daarom 
moeten we meer fietsroutes 
aanleggen. D66 Fryslân wil 
vrijliggende fietspaden 
aanleggen naast de wegen 
van de provincie .

D66 Fryslân zet zich dus in 
voor veilige en 
aantrekkelijke voetpaden en 
doorfietsroutes. 

1e indruk

Partijen 
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GroenLinks Ja Ja, fiets/wandel

Dat de provincie toeziet op 
en aanjaagt van 
diversiteitsbeleid en sociale 
veiligheid binnen 
sportcentra en 
sportverenigingen 
- Sportverenigingen 
stimuleert om inclusief te 
zijn en daarnaast zo 
toegankelijk
mogelijk voor mensen met 
een beperking.
- Bijdraagt aan voorlichting 
bij sportverenigingen over 
inclusiviteit.

Betaalbaar houden van de 
breedtesport en het bewegen en 
sporten van jong tot oud 
stimuleert. 
- Voor kinderen en volwassenen die 
niet genoeg geld hebben om aan 
een
sport deel te nemen, bijdraagt aan 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
het
Volwassenfonds Sport & Cultuur.

Met de gemeenten in 
gesprek te gaan over het 
stimuleren van meer buiten  
sporten in openbare 
ruimten .

Het werk van Sport Fryslân 
ondersteunt en stimuleert .  
Met de gemeenten in 
gesprek te gaan over het 
stimuleren van meer buiten  
sporten in openbare 
ruimten .

Dat de provincie fietsen en 
wandelen stimuleert door 
de aanleg van meer wandel- 
en fietspaden, inclusief 
laadpalen en tappunten 
voor drinkwater. 

Fietsen en wandelen 
stimuleert door de aanleg 
van meer wandel- en 
fietspaden, inclusief 
laadpalen en tappunten 
voor drinkwater. 

Dat de provincie toeziet op 
en aanjaagt van 
diversiteitsbeleid en sociale 
veiligheid binnen 
sportcentra en 
sportverenigingen 

Bijdraagt aan de Friese 
sporten keatsen, fierljeppen 
en skûtsjesilen

PvdA Nee Ja

Sport waaraan iedereen 
ongeacht leeftijd, 
geaardheid of afkomst mee 
kan doen. 

Meedoen aan sport en 
bewegen bevorderen 
- Een gezond leven is meer 
dan niet ziek zijn. Het gaat 
over gezonde 
werkomstandigheden, 
meedoen in de samenleving, 
voldoende inkomen, een 
plek om wonen, bewegen 
en gezond eten.

Sport en bewegen is voor 
iedereen belangrijk en het 
zorgt voor binding in de 
samenleving. 
Sportverenigingen die zich 
extra inzetten om iedereen 
een plek te bieden binnen 
de vereniging, moeten 
daarvoor beloond worden. 

Het groeiend gebruik van de 
fiets vraagt om veilige 
fietspaden, snelfietspaden 
en nieuwe recreatieve 
routes. 

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen.

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Ja,beperkt Nee

Dat Fryslan een inclusieve 
provincie blijft waar 
huidskleur, afkomst, geloof 
en sesksuele voorkeur niet 
mogen uitmaken

Ook hier ligt een taak voor 
de provincie om ieder dorp 
en iedere buurt, bereikbaar, 
leefbar en duurzaam te 
houden of te maken. 
Hieronder vallen (..) 
breedtesport (..)> 
- "Dat de provincie de 
breedtesport ondersteunt
- Dat onze sport bibliotheek 
in de hele provincie wordt 
ingevoerd, waarbij minima 
financieel worden 
ondersteund. "

Thialf breder gebruiken 
(evenementen/concerten) 

Er gaat geen geld meer naar 
topsport 

Ook hier ligt een taak voor 
de provincie om ieder dorp 
en iedere buurt, bereikbaar, 
leefbar en duurzaam te 
houden of te maken. 
Hieronder vallen (..) 
breedtesport (..)> 

Ook hier ligt een taak voor 
de provincie om ieder dorp 
en iedere buurt, bereikbaar, 
leefbar en duurzaam te 
houden of te maken. 
Hieronder vallen (..) 
breedtesport (..)> 

 - Thialf verduurzamen 
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BBB Ja Ja

Naast het recht op gezond 
en gevarieerd voedsel 
dragen andere behoeftes als 
betaalbaar en comfortabel 
wonen, veilige omgeving, 
goede zorg, goed onderwijs 
en voldoende openbare 
voorzieningen (openbaar 
vervoer, sport, bibliotheken, 
musea etc.) ook bij aan het 
welzijn en de gezondheid 
van de burgers.

De provincie stimuleert goed 
regionaal bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, programma’s als 
‘Bewegen op recept’ (waarbij 
mensen die weinig bewegen door 
de huisarts worden door- verwezen 
naar een sportaanbieder) en een 
groter aanbod van sport voor 
senioren zullen we actief 
stimuleren.; 
- De provinciale ondersteuning van 
kennis, kunde en middelen wordt 
evenrediger verdeeld met meer 
focus op musea en andere culturele 
instellingen in met name het 
buitengebied. Hiermee wordt 
deelname aan cultuur, kunst en 
sport voor iedereen toegankelijker; 
- In het provinciaal sportbeleid 
wordt het accent gelegd op de 
breedtesport, zodat iedereen aan 
sport kan deelnemen

In een gehaaste 
samenleving dragen 
recreatie en buitensporten 
bij aan verbinding en 
welbevinden van burgers. 
De provincie Fryslân is bij 
uitstek een provincie die 
zich daarvoor leent.;
- Naast voldoende 
woonruimte is het van 
essentieel belang dat er ook 
andere (kleinschalige) 
voor-zieningen in de buurt 
zijn, zoals buurt- en 
wijkcentra, basis- en 
voortgezet onderwijs, 
centrum voor 
gezondheidszorg, huisarts, 
kinderopvang, 
sportaccommodaties en 
allerhande winkels.

De provincie stimuleert 
goed regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, . BBB Fryslân 
streeft met de oprichting 
van een “Akademy foar 
Fryske Sporten” ernaar om 
de neerwaartse trend bij 
deze sporten te doorbreken. 
De academie kan daarbij ook 
sportkennis en expertise van 
diverse disciplines bij elkaar 
brengen en geeft tevens 
jongeren de kans om in de 
genoemde sporten zich te 
ontwikkelen.

BBB Fryslân ziet waarde in 
het verbinden van sociale 
netwerken binnen de 
provincie, zodat zij elkaar 
versterken en een goede 
basis in de samenleving 
vormen (onderwijs, 
kinderop- vang, 
(jeugd)gezondheidszorg, 
jeugdhulp, sport, cultuur en 
geloofsgemeenschappen).

Op het gebied van fietsen 
hebben we in Fryslân een 
mooi netwerk aan 
fietspaden van ongeveer 
2000 kilometer. Omdat er 
de laatste jaren meer 
gebruik wordt gemaakt van 
de fiets als vervoers-middel 
hecht BBB Fryslân grote 
waarde aan goede en veilige 
fietspaden. Ook in en 
rondom de steden is dit van 
wezenlijk belang.

Helaas zien we dat bij met 
name de ‘Fryske’ sporten als 
kaatsen, fierljeppen, korfbal, 
touwtrekken de 
ledenaantallen fors 
afnemen. BBB Fryslân 
streeft met de oprichting 
van een “Akademy foar 
Fryske Sporten” ernaar om 
de neerwaartse trend bij 
deze sporten te doorbreken. 
De academie kan daarbij ook 
sportkennis en expertise van 
diverse disciplines bij elkaar 
brengen en geeft tevens 
jongeren de kans om in de 
genoemde sporten zich te 
ontwikkelen.

FNP Ja Ja, beperkt 

De tijd dat de provincie dure 
wielrenwedstrijden naar Fryslân 
haalde is voorbij. De FNP wil dat 
geld gebruiken voor de versterking 
van onze Friese sporten en van de 
sportinfrastructuur.

We willen binnen het 
evenementenbeleid, bij het 
aanvragen van 
vergunningen, hulp bieden 
bij het omgaan met de 
beperkingen door de 
natuurwet- en regelgeving. 
Organisatoren
van culturele activiteiten, 
sportevenementen, 
dorpsfeesten of 
verenigingen moeten daar 
soepel geholpen worden. 
Soms is het papierwerk voor 
zulke activiteiten een 
heksentoer; dat moet 
anders. Minder benauwd 
zijn voor juridische 
problemen en meer 
handelen naar de geest van 
de wet.

De tijd dat de provincie dure 
wielrenwedstrijden naar 
Fryslân haalde is voorbij. De 
FNP wil dat geld gebruiken 
voor de versterking van 
onze Friese sporten en van 
de sportinfrastructuur.

 De FNP wil dat geld 
gebruiken voor de 
versterking van onze Friese 
sporten en van de 
sportinfrastructuur. De FNP 
wil in de komende jaren de 
rol van deze sporten binnen 
het bewegingsonderwijs 
aanjagen. Daarnaast
wil de FNP een fonds 
waarmee onze jongste 
inwoners als ze zeven jaar 
worden een jaar lang gratis 
lid kunnen worden van de 
lokale sportvereniging. 
Samen met de 
koepelorganisaties van de 
Friese sporten wil de FNP in 
programma opzetten om 
praktiserende sporters in 
het basis- en middelbaar 
onderwijs in te zetten met 
als doel dat meer jongeren 
lid zullen worden en daarna 
actief die sporten 
beoefenen.

Er zijn in Fryslân talloze 
organisaties die de Friese 
gemeenschap op 
verschillende manieren 
ondersteunen: organisaties 
zoals Doarpswurk, 
Keunstwurk, Sport Fryslân 
en Fryslân Pop. Die hebben 
kennis en kunde die niet 
verloren mag gaan. We 
willen de komende jaren 
gebruiken om te komen tot 
één 
samenwerkingsorganisatie 
die al die kennis en kunde 
bij elkaar.
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50Plus

VVD Ja, beperkt Ja, alleen fiets

Daarnaast wil de VVD in de 
provincie doen wat nodig is 
om sportevenementen te 
faciliteren. Dat biedt extra 
kansen voor onze 
ondernemers en helpt zo 
onze economie. 

De VVD vindt sporten en 
bewegen ontzettend 
belangrijk! De gemeenten 
zijn aan zet om dat te 
stimuleren.

We willen snelle fietspaden 
op de hoofdroutes, zodat de 
fiets een snel en gezond 
alternatief kan zijn voor de 
auto. Om sporten en 
bewegen verder te 
stimuleren willen we een 
fietsberg realiseren. 

CDA Ja Ja, alleen fiets
Denk aan het vervoer en de 
ondersteuning van sporters 
met een beperking 

Als CDA vinden we dat hier 
structureel geld voor moet 
worden vrijgemaakt en 
zetten we ons in voor een 
gezonde levensstijl en 
beweegvriendelijke 
omgeving voor iedere 
Groninger 

Het CDA vindt dat sport 
toegankelijk en betaalbaar 
moet zijn voor iedereen. 

Het CDA is een voorstander 
van het ondersteunen van 
gemeenteoverstijgende 
sportevenementen. 

Als CDA vinden we dat hier 
structureel geld voor moet worden 
vrijgemaakt en zetten we ons in 
voor een gezonde levensstijl en 
beweegvriendelijke omgeving voor 
iedere Groninger.

Denk aan het vervoer en de 
ondersteuning van sporters 
(…) en van sporttalenten 

Sport is hoofdzakelijk een 
gemeentelijke 
aangelegenheid, omdat het 
voortkomt uit en zich richt 
op de lokale gemeenschap. 
Toch vinden wij het als CDA 
belangrijk om gemeente-
overstijgende sportthema’s 
te ondersteunen, versterken 
en verbinden. 

Het CDA vindt het belangrijk 
dat ontbrekende schakels in 
het fietsroutenetwerk in 
kaart worden gebracht en 
worden aangevuld .

ChristenUnie Ja Ja, fiets/wandel

De provincie stimuleert en 
faciliteert projecten die het 
bewegen stimuleren voor 
mensen in de provincie 
Groningen met een 
lichamelijke beperking of 
met een chronische ziekte 
die het bewegen beperkt, 
zoals inwoners met 
hersenletsel, spierziekten, 
orthopedische problematiek 
(nieuwe heup, nieuwe knie), 
diabetes, hart- en 
vaatziekten.
- De ChristenUnie vraagt in 
het bijzonder aandacht voor 
Groningers voor wie 
bewegen niet 
vanzelfsprekend is zoals 
mensen met een beperking 
of psychiatrische 
problematiek, chronisch 
zieken en ouderen.

De provincie stimuleert een 
gezonde leefstijl en moedigt 
ook eigen initiatieven van 
inwoners aan via diverse 
subsidieregelingen onder 
het Gronings Provinciaal 
Beweegakkoord.

Veel ouders zijn niet meer in 
staat om sport te betalen 
voor hun kinderen. Ook hier 
ligt een taak voor de 
provincie.

De provincie ondersteunt 
gemeenten in hun taak op het 
gebied van het stimuleren van 
sporten en bewegen in de 
openbare ruimte.
- De provincie ondersteunt de 
aanleg en het onderhoud van 
groene schoolpleinen en 
speelnatuur.

-De provincie faciliteert en 
ondersteunt projecten die 
het mogelijk maken dat de 
jeugd op de basisschool 
meer gaat bewegen.
- De ChristenUnie wil een 
kwantitatieve en 
kwalitatieve impuls geven 
aan sport en bewegen op 
deze scholen, door het 
aanbieden van extra lessen 
bewegingsonderwijs door 
een vakdocent en de 
mogelijkheid om na 
schooltijd extra 
beweeglessen te kunnen 
volgen.

Sport is niet primair een 
provinciale kerntaak, de 
provincie kan een 
stimulerende en 
faciliterende rol hebben en 
samen optrekken met 
gemeenten.

De provincie houdt in het 
fietsbeleid rekening met alle 
doelgroepen; de fietsforens, 
kinderen en jongeren, de 
oudere
·
·
fietser, de recreatieve 
fietser, de sportieve fietser 
en logistiek fietser.

De provincie zet zich in voor 
een uitgebreid netwerk voor 
fietsen, wandelen (zoals 
kerkpaden), skeeleren en 
varen dat goed op elkaar 
aansluit, veilig is en goed 
onderhouden wordt.

D66 Ja, zeer uitgebreid Ja, fiets/wandel

Organiseer sport en 
bewegen voor mensen met 
een beperking over 
gemeentegrenzen heen 

Sport en beweging zijn een 
belangrijke basis voor een 
gezond en vitaal leven. 
Sport verbindt en inspireert 
mensen 

Ondersteun 
sportevenementen, link 
deze aan de breedtesport 
en betrek inwoners, 
ondernemers en 
maatschappelijke 
organisaties hier actief bij 

Blijf sportorganisaties 
ondersteunen om hun 
accommodaties te 
verduurzamen en energie te 
besparen. 

Stel in overleg met 
gemeenten een 
multifunctionele inzet als 
een voorwaarde bij nieuwe 
sportaccommodaties. 

Investeer in een ‘beweeginclusieve’ 
openbare ruimte, onder andere 
door meer veilige en toegankelijke 
fiets- en wandelpaden te realiseren. 
- Daarom is het van belang te 
zorgen voor een uitnodigende, 
toegankelijke en veilige openbare 
ruimte

Versterk de samenwerking 
tussen sport en onderwijs 
om talentontwikkeling te 
stimuleren en zorg dat de 
randvoorwaarden zoals 
vervoer op orde zijn. 

Laat sport en bewegen 
onderdeel zijn van 
provinciaal beleid op alle 
terreinen 
- Faciliteer de regionale 
samenwerking tussen 
kinderdagverblijven, scholen 
en sportverenigingen en -
organisaties
- Versterk de samenwerking 
tussen sport en onderwijs 
om talentontwikkeling te 
stimuleren en zorg dat de 
randvoorwaarden zoals 
vervoer op orde zijn.

Creëer een fiets- en 
wandelberg, ofwel een 
‘Wielerwierde’, als 
uithangbord voor (sportief) 
toerisme in de provincie 
- Voor D66 is de fiets meer 
dan een middel om van A 
naar B te komen; het is 
vervoer, flirten, uitwaaien, 
verwerken en fitness in een. 
Uiteraard is fietsen al een 
feest in onze mooie 
provincie, maar er komen 
nog meer fietsverbindingen 
bij als het aan D66 ligt

Creëer een fiets- en 
wandelberg, ofwel een 
‘Wielerwierde’, als 
uithangbord voor (sportief) 
toerisme in de provincie.

Ondersteun initiatieven uit 
het Provinciaal 
Beweegakkoord met geld en 
menskracht. 

Investeer in een 
‘beweeginclusieve’ 
openbare ruimte, onder 
andere door meer veilige en 
toegankelijke fiets- en 
wandelpaden te realiseren. 
- Ook kunnen nog lang niet 
alle sportclubs een sociaal 
veilige sportomgeving 
bieden. Het is daarom van 
belang om gelden 
beschikbaar te stellen voor 
experimenten waarbij 
sporten wordt gestimuleerd 
bij groepen die hierin 
achterblijven. 

GroenLinks Nee Ja 

GroenLinks vindt het 
belangrijk dat zowel in Stad 
als Ommeland 
voorzieningen zoals 
onderwijs, cultuur, sport en 
gezondheidszorg eenvoudig 
en voor iedereen 
toegankelijk zijn .

We willen een standaard 
regeling waarmee iedereen 
kan profiteren van de 
opgewekte energie. Een 
deel van de winst komt in 
een sociaal fonds. Dit fonds 
komt ten goede aan 
bijvoorbeeld 
armoedebestrijding, de 
lokale sportvereniging of 
bibliotheek of bijvoorbeeld 
recreatieve natuur .

De provincie gaat meer werk maken 
van het herstellen van stilte en 
duisternis in Groningen; zowel in 
het buitengebied (wegverlichting, 
verlichting van stallen) als binnen 
steden en dorpen (verlichting 
bedrijven en sportterreinen ).

We zorgen ervoor dat alle 
mensen veilig gebruik 
kunnen maken van de 
straat, paden en wegen. 
Fietspaden worden 
verbreed en het 
fietsnetwerk wordt geschikt 
gemaakt voor verschillende 
soorten fietsers: snel voor 
forenzen en sporters, veilig 
en comfortabel voor 
mensen met een beperking, 
ouderen en scholieren. 
- Dat laatste geldt zeker voor 
de fiets, die ook nog eens 
gezondheidswinst oplevert

We stimuleren recreatief 
fietsen en wandelen in de 
provincie door de aanleg 
van nieuwe toeristische 
routes door het 
natuurlandschap en de 
Groninger dorpen.

1e indruk

Partijen 
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PvdA Nee Ja 

Bewegen en gezond leven 
toegankelijk maken voor 
iedereen. In het kader van 
gezond leven en healthy 
ageing, sporten stimuleren 
door in de buitenlucht, in 
parken of wandelgebieden, 
sportapparatuur neerzetten 
voor algemeen gebruik. We 
willen ook watersporten 
stimuleren zoals suppen of 
schoolzeilen op onze meren .

Sport, cultuur, onderwijs en 
winkels maken kleine 
steden tot motoren van de 
brede welvaart in de 
provincie. Ze dragen bij aan 
het welzijn van onze 
inwoners. 

Een steunfonds voor lokale 
(dorps/ sport/cultuur) 
verenigingen die 
bijvoorbeeld door stijgende 
(energie)lasten in financiële 
moeilijkheden komen met 
het betalen van de vaste 
lasten .

De kansen en mogelijkheden die 
bewoners krijgen in het leven vallen 
of staan met een leefbare 
omgeving. Dat betekent naast een 
goede betaalbare woning in een 
fijne omgeving gezond kunnen 
leven door voldoende 
(sport)voorzieningen, natuur en 
recreatie en een leven lang kunnen 
blijven leren en verwonderen. 
- Bewegen en gezond leven 
toegankelijk maken voor iedereen. 
In het kader van gezond leven en 
healthy ageing, sporten stimuleren 
door in de buitenlucht, in parken of 
wandelgebieden, sportapparatuur 
neerzetten voor algemeen gebruik. 
We willen ook watersporten 
stimuleren zoals suppen of 
schoolzeilen op onze meren 

Forse investeringen in 
vaarroutes, fiets- en 
wandelpaden: Hiermee 
zorgen we ervoor dat we 
beter kunnen genieten van 
ons landschap. Dit doen we 
bijvoorbeeld door oude 
kerkpaden in ere te 
herstellen en licht 
slingerende fietspaden aan 
te leggen.

Forse investeringen in 
vaarroutes, fiets- en 
wandelpaden: Hiermee 
zorgen we ervoor dat we 
beter kunnen genieten van 
ons landschap. Dit doen we 
bijvoorbeeld door oude 
kerkpaden in ere te 
herstellen en licht 
slingerende fietspaden aan 
te leggen.

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen .

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers

PVV

SP Nee Ja 

De provincie stelt 
uitsluitend geld beschikbaar 
voor initiatieven van lokale 
sportverenigingen die 
gericht zijn op breedtesport. 

Commerciële 
topsportevenementen 
steunt de provincie niet.

De afgelopen jaren zijn er 
veel voorzieningen in 
dorpen verdwenen, zoals 
supermarkten, 
jeugd-honken, dorpshuizen, 
zwembaden, sporthallen 
etc. Voor de leefbaarheid 
van het ommeland is het 
van groot belang dat de 
provincie gemeenten 
ondersteunt bij het in stand 
houden van deze 
voorzieningen. 

Met een collectieve inkoop 
van energie en de 
opbrengsten van de 
energieopwekking via de 
overheid kunnen we de 
mensen met een laag 
inkomen tegemoetkomen in 
de kosten en kunnen we de 
energierekening voor 
scholen, buurt- huizen en 
sportlocaties betaalbaar 
houde 

Het is mogelijk om overal buiten te 
sporten. De provincie zorgt voor 
voldoende open sport- veldjes en 
voldoende veilige, toegankelijke 
fiets- en wandelpaden. 

Het is mogelijk om overal 
buiten te sporten. De 
provincie zorgt voor 
voldoende open sport- 
veldjes en voldoende 
veilige, toegankelijke fiets- 
en wandelpaden. 
- Het fietspadennetwerk 
moet nog verder worden 
uitgebreid en verbeterd.

Het is mogelijk om overal 
buiten te sporten. De 
provincie zorgt voor 
voldoende open sport- 
veldjes en voldoende 
veilige, toegankelijke fiets- 
en wandelpaden. 

Het gebruik van glyfosaat en 
neonico noïden en andere 
bestrijdingsmiddelen die de 
biodiversiteit bedreigen 
wordt beëindigd bij zowel 
de land- en tuinbouw alsook 
bij sportvelden en 
recreatiegronden.

BBB Nee Ja, beperkt 

Deelname aan cultuur, kunst 
en sport wordt zo 
toegankelijk mogelijk 
gemaakt, zowel voor 
kinderen op de basisschool 
als voor ouderen.

Volt Nee Ja 

Deelnemen aan cultuur en 
sport is daarmee een 
belangrijk onderdeel van 
ons bestaan. 
Toegankelijkheid en 
inclusiviteit staan hierbij 
voor Volt voorop, want het 
is geen luxe, maar een 
levensbehoefte, zoals 
toegankelijkheid ook geldt 
voor de zorg, educatie en de 
natuur.

Deelnemen aan cultuur en 
sport is daarmee een 
belangrijk onderdeel van 
ons bestaan. 
Toegankelijkheid en 
inclusiviteit staan hierbij 
voor Volt voorop, want het 
is geen luxe, maar een 
levensbehoefte, zoals 
toegankelijkheid ook geldt 
voor de zorg, educatie en de 
natuur.

Cultuur en sport zijn zulke 
essen ële, waardevolle 
elementen in onze 
samenleving. Zij zorgen voor 
verbinding tussen mensen 
en hebben een positieve 
invloed op onze 
ontwikkeling.

Volt wil daarnaast ook de 
mobiliteit binnen de 
provinciegrenzen 
verbeteren door de aanleg 
van meer fietspaden, 
fietssnelwegen en nieuwe, 
groene OV- verbindingen
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50Plus Nee Ja, alleen fiets 
(beperkt) 

50PLUS is voor veiligheid in 
het verkeer voor jong en 
oud. Daar kan en mag niet 
op bespaard worden. 
50PLUS wil daarom ook 
goed van het autoverkeer 
afgescheiden brede 
eenrichting fietspaden.

VVD Nee Ja 

Daarnaast zien we 
aansprekende 
(internationale) 
topsportevenementen als 
bron van plezier en 
ontmoetingen die ook goed 
zijn voor de lokale 
ondernemers. 
- Om dat mogelijk te maken, 
is het nodig dat ruimte 
wordt geboden aan het 
organiseren van 
evenementen, festivals en 
recreatieve sport- en horeca-
evenementen.

Sport en bewegen is voor 
veel mensen een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijks 
leven. Het is gezond, 
inspireert en verbindt 
inwoners van Noord-
Holland - jong en oud. 

Wij zetten in op kwalitatief 
hoogwaardige 
recreatiegebieden, veilige 
zwemwateren en 
verbetering van de 
recreatieve verbindingen op 
land en water. Zo kunnen 
onze inwoners dichtbij huis 
recreëren en sporten en 
wordt de toeristische 
aantrekkingskracht vergroot 
-Door recreatieve 
verbindingen te versterken 
en recreatiegebieden goed 
te ontsluiten, kunnen onze 
inwoners dichtbij huis op 
een laagdrempelige manier 
sporten.

Beleid en uitvoering van 
sport en bewegen ligt bij de 
gemeenten en de landelijke 
overheid.

Voldoende ruimte voor weg-
, spoor- en 
(snel)fietsinfrastructuur; 
- Daarom blijven we 
inzetten op het 
(door)ontwikkelen van 
bestaande en nieuwe 
(boven)regionale erfgoed-, 
fiets-, vaar- en wandelroutes 

Daarom blijven we inzetten 
op het (door)ontwikkelen 
van bestaande en nieuwe 
(boven)regionale erfgoed-, 
fiets-, vaar- en wandelroutes 

CDA Nee Ja 

Het verenigingsleven is 
onmisbaar in Noord-
Holland, maar sport- en 
cultuurverenigingen en 
verenigingslocaties, zoals 
dorps- en buurthuizen, 
culturele 
ontmoetingsplekken en 
sportaccommodaties , 
hebben het al jaren zwaar. 
Het behoud van 
maatschappelijk vastgoed is 
van cruciaal belang voor de
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 MINDER IK, MEER WIJ
leefbaarheid en vitaliteit in 
onze mooie Noord-
Hollandse dorpen en steden

Om te voorkomen dat zij 
verdwijnen steunt het CDA 
verenigingen en verenigingslocaties 
met acute problemen en helpen we 
ze in de verduurzamingsopgaves 
zodat deze locaties 
toekomstbestendig zijn en niet 
verdwijnen. Hiervoor stellen we 
geld beschikbaar en bieden we 
hulp, bijvoorbeeld met 
duurzaamheidscoaches 

Bouwprojecten gaan steeds 
vaker ten koste van ruimte 
voor groen, recreatie en 
sport die er binnenstedelijk 
nog is. We mogen trots zijn 
op onze groene Noord- 
Hollandse dorpen en 
steden. Voor een leefbare 
gemeente is meer nodig dan 
alleen woningen. Daarom 
moet er ruimte zijn om aan 
de randen van steden en 
dorpen te bouwen; 
- De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op 
een leefomgeving die 
uitnodigt tot sporten om 
daarmee het bewegen te 
stimuleren.
- Ons ideaal is dat nieuwe 
woonwijken duurzame 
energie opleveren, 
ecologisch rijk zijn en ruimte 
bieden voor ontspanning, 
recreatie en sport.

Verder willen wij het budget 
voor cultuureducatie laten 
meestijgen met de groei van 
de bevolking, toegankelijke 
opleidingen voor 
vrijwilligers, versterking van 
jeugdparticipatie en behoud 
van de talentontwikkeling 
via Sportservice Noord-
Holland. 

Bij de ondersteuning van de 
georganiseerde sport en het 
verenigingsleven speelt 
Sportservice een belangrijke 
rol in het uitvoeren van het 
beleid en versterkt ze
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 MINDER IK, MEER WIJ
vrijwilligersorganisaties. Op 
deze manier vergroot Noord-
Holland de maatschappelijke 
meerwaarde van sport.

Investeren in 
doorfietsroutes en een forse 
uitbreiding van het netwerk 
van fietssnelwegen, zoveel 
mogelijk los van het lokale 
fietsnetwerk

Veilig sporten en bewegen 
‘om de hoek’ voor iedereen

We zetten de Gooi en 
Vechtstreek op de kaart met 
de kenmerkende watersport 
in deze regio. Dit biedt 
mooie economische en 
toeristische kansen 

ChristenUnie Ja Ja, fiets/wandel
Het stimuleren van 
mogelijkheden voor 
gehandicaptensport

Ondersteuning van het 
jeugdfonds sport & cultuur 
zorgt dat kinderen en 
jongeren gelijke kansen 
krijgen.

De ChristenUnie wil geen 
overheidsgeld inzetten voor 
het deelnemen (financieel 
of anderszins) aan 
grootschalige 
(internationale) 
sportevenementen die qua 
uitstraling het niveau van de 
provincie overstijgen.

De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op 
een leefomgeving die 
uitnodigt tot
sporten om daarmee het 
bewegen te stimuleren.

De provincie stimuleert 
zonnepanelen op daken of aan 
gevels van woningen. Eigen 
energieopwekking levert direct 
winst voor het klimaat en bespaart 
geld. ‘Zon op dak of gevel’ is het 
ultieme voorbeeld van meervoudig 
ruimtegebruik. De regeling voor 
verduurzaming van maatschappelijk 
vastgoed (scholen, sportkantines, 
buurthuizen) wordt uitgebreid.

Verkeersomgevingen waar 
veel kinderen deelnemen 
aan het verkeer worden 
autoluw of autovrij 
ingericht, zoals 
schoolomgevingen en 
sportvoorzieningen.

De ChristenUnie ziet voor de 
provincie een stimulerende 
en ondersteunende rol op 
het terrein van de 
(breedte)sport en 
gehandicaptensport. 
Bijvoorbeeld als er op dit 
gebied samen gewerkt moet 
worden tussen gemeenten, 
waaronder het afstemmen 
van accommodaties (wat 
komt waar) en het stellen 
van prioriteiten bij het 
geven van subsidies voor 
sportactiviteiten.

We geven volop prioriteit en 
ruimte aan het verplaatsen 
per fiets, te voet en 
openbaar vervoer. Het is 
duurzaam en gezond! Deze 
vormen van vervoer moeten 
betaalbaar, toegankelijk en 
(sociaal) veilig zijn voor 
iedereen.

We geven volop prioriteit en 
ruimte aan het verplaatsen 
per fiets, te voet en 
openbaar vervoer. Het is 
duurzaam en gezond! Deze 
vormen van vervoer moeten 
betaalbaar, toegankelijk en 
(sociaal) veilig zijn voor 
iedereen.

Discriminatie, racistische 
uitingen bij het beoefenen 
van de sport en bij 
wedstrijden is verwerpelijk. 
We stimuleren programma’s 
waarbij respectvolle omgang 
met elkaar de kern vormt en 
helpen verenigingen om 
deze zaken aan de orde te 
stellen en aan te pakken.

Reclames voor gokken en 
het gebruik van alcohol 
worden geweerd uit de 
sportaccommodaties.
- Op en rond de sportvelden 
en in sportaccommodaties is 
roken niet toegestaan.
- voldoende en veilige 
zwemlocaties (binnen en 
buiten). De provincie zorgt 
ervoor dat voor alle locaties 
de risico’s in kaart zijn 
gebracht en adequate 
beheersmaatregelen zijn 
genomen.

1e indruk
Partijen 
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D66 Nee Ja

We voeren 
antidiscriminatiebeleid, 
richten ons sportbeleid op 
inclusie en we besteden 
aandacht aan 
kansengelijkheid. 

Naast meer ruimte moet er 
een voldoende aanbod zijn 
van recreatieve 
voorzieningen. We zetten 
niet alleen in op wandelen, 
fietsen en varen, maar ook 
op kiten, surfen, 
mountainbiken, klimmen en 
dansen.

De leefbaarheid staat hier 
onder grote druk door het 
verdwijnen van essentiële 
voorzieningen zoals scholen 
en sportverenigingen en 
vermindering van de 
woningwaarde. Gelet op de 
klimaat- en stikstofcrisis in 
Nederland, acht D66 het 
niet verantwoord dat 
Schiphol verder groeit.

De provincie stimuleert de aanschaf 
van dergelijke nieuwe technieken 
(innovaties als kleine windmolens, 
red.) voor energieopwekking bij 
maatschappelijke locaties zoals 
sportclubs en dorpshuizen; 
- D66 ziet dat de verduurzaming van 
deze maatschappelijke locaties 
essentieel is voor het voortbestaan 
van (sport)clubs en andere 
verenigingen. Hier wordt de 
komende periode extra geld voor 
vrijgemaakt door renteloze 
leningen te verstrekken aan clubs 
en verenigingen. - Met sportclubs 
wordt beter samengewerkt om 
natuur te versterken rond de 
velden, inclusief een aanpak van 
droogteproblematiek op en rond de 
velden.

Eerst een plan voor 
bewegen, dan bouwen. Met 
een snelfietsverbinding of al 
vroeg OV in een nieuwe 
wijk, kiest men minder de 
auto; 
- D66 wil daarom dat de 
ruimte voor recreatie fors 
groeit. We stimuleren 
daarbij meervoudig 
ruimtegebruik, zowel in de 
stad en het landelijk gebied. 
Sportvelden, 
bedrijventerreinen, 
(voormalige) agrarische 
percelen bieden kansen 
voor recreatief (mede) 
gebruik.

De provincie investeert 
verder in fietsverbindingen, 
specifiek in snelfietsroutes.

Ontspanning, rust en 
onthaasting is belangrijk 
voor geluk en welzijn van 
onze inwoners. Zij moeten 
ruimte hebben om 
bijvoorbeeld te sporten, te 
wandelen, te dansen (etc, 
red.)

Met sportclubs wordt beter 
samengewerkt om natuur te 
versterken rond de velden, 
inclusief een aanpak van 
droogteproblematiek op en 
rond de velden.

GroenLinks Ja Ja

Sporten is gezond en brengt 
mensen met verschillende 
achtergronden, leefstijlen 
en mogelijkheden samen .

Door eenvoudige 
ruilmiddelen, als een 
regiopas of een regiomunt, 
worden tegoeden 
beschikbaar gesteld aan alle 
inwoners die behoefte 
hebben aan activiteiten in 
het landelijk gebied. 
Bijvoorbeeld het huren van 
fietsen of andere 
vervoersmiddelen, het 
deelnemen aan sport, 
recreatie of educatieve 
activiteiten of het 
participeren bij de boer. 
- We ondersteunen 
sportverenigingen en 
garanderen toegang tot 
sport voor kinderen, 
gezinnen met een kleine 
beurs en mensen met een 
beperking.

Ook stimuleren we locaties 
voor gezondheidszorg, de 
bibliotheek, culturele 
voorzieningen, een 
sportgelegenheid of ruimte 
voor ontmoeting .

De woningbouwopgave en 
de groei van ons 
inwoneraantal moet 
gepaard gaan met de groei 
van ruimte voor groene 
recreatie en sport. 
- We besteden aandacht aan 
beweegvriendelijke groene 
buitenruimtes waar veilige 
en toegankelijke wandel-, 
fiets-, en sportieve routes 
worden aangeboden .

We besteden aandacht aan 
beweegvriendelijke groene 
buitenruimtes waar veilige 
en toegankelijke wandel-, 
fiets-, en sportieve routes 
worden aangeboden 
- Naast conventionele 
sporten stimuleren we ook 
andere vormen van 
beweging, zoals dansen, 
wandelen en fietsen.

We besteden aandacht aan 
beweegvriendelijke groene 
buitenruimtes waar veilige 
en toegankelijke wandel, 
fiets, en sportieve routes 
worden aangeboden 
-Naast conventionele 
sporten stimuleren we ook 
andere vormen van 
beweging, zoals dansen, 
wandelen en fietsen. 

We werken aan een veilige 
sportwereld, zonder 
discriminatie of uitsluiting .

We maken de incidentele 
provinciale bijdrage aan 
sportservice Noord-Holland 
structureel, met focus op 
het versterken van 
duurzaamheid en inclusie. 

PvdA Ja Ja

Ook worden die 
voorzieningen/gebouwen 
toegankelijk(er) gemaakt 
voor mensen met een 
beperking; 
- Een netwerk van 
sportverenigingen opzetten 
die kennis hebben van en 
ervaring hebben met het 
toegankelijk(er) maken 
sportvoorzieningen voor 
deelnemers met een 
beperking.

Sport en bewegen zijn goed 
voor de gezondheid, dragen 
bij aan de ontwikkeling van 
jongeren en zorgen voor 
behoud van vitaliteit van 
mensen .

Meer bijdragen aan sociaal-
maatschappelijke 
vraagstukken. Zo moeten 
sport en cultuur meer 
worden gestimuleerd, denk 
hierbij aan lagere tarieven 
bij sportclubs en lagere 
tarieven voor culturele 
uitjes.
- In overleg met gemeenten 
ervoor zorgen dat jongeren 
uit een gezin met een laag 
inkomen kunnen 
deelnemen aan het lokale 
en regionale sport- en 
cultuuraanbod.

Subsidiëren verduurzaming van 
voorzieningen/gebouwen voor 
cultuur en sport ;
- We dragen, indien nodig, bij aan 
verduurzaming van dorpshuizen, 
sportvoorzieningen en culturele 
voorzieningen.

Blijven investeren in goede 
en voor iedereen 
toegankelijke
recreatievoorzieningen. Er 
moet (meer) genoten 
kunnen worden van stilte en
natuur. Maar ook moet er 
ruimte zijn voor 
(sport)evenementen en 
festivals
- Samen met gemeenten 
werken aan meer en betere 
sportvoorzieningen op
regionaal niveau. Dat moet 
leiden tot een divers en 
toegankelijk sport- en 
beweegaanbod voor alle 
inwoners, en een 
leefomgeving van mensen 
die tot meer bewegen 
uitnodigt.

Ondersteunen 
talentontwikkeling in 
cultuur en sport.

Samen met gemeenten 
werken aan meer en betere 
sportvoorzieningen op 
regionaal niveau. Dat moet 
leiden tot een divers en 
toegankelijk sport- en 
beweegaanbod voor alle 
inwoners, en een 
leefomgeving van mensen 
die tot meer bewegen 
uitnodigt.

Meer gebruik van de fiets en 
investeren in/subsidiëren 
van meer en betere voet-
en fietspaden, goede 
fietsenstallingen met 
bijbehorende service bij 
knooppunten
voor openbaar vervoer en in 
centra van steden en 
dorpen.

Meer gebruik van de fiets en 
investeren in/subsidiëren 
van meer en betere voet- en 
fietspaden, goede 
fietsenstallingen met 
bijbehorende service bij 
knooppunten voor 
openbaar vervoer en in 
centra van steden en 
dorpen.

Noord-Holland is een van de 
provincies die het minste 
uitgeeft aan cultuur, sport 
en aan andere 
maatschappelijke 
voorzieningen. In de 
komende vier jaar willen we 
meer investeren in 
maatschappelijke 
voorzieningen en om die te 
ondersteunen c.q. te 
stimuleren.

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV



Noord-Holland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Sportinfrastructuur Duurzaamheid Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden sectoren/ 

gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk
Partijen 

SP Ja Ja,alleen fiets

Stimuleringsmaatregelen 
om bij te dragen aan het 
aanpassen van 
sportaccommodaties voor 
gehandicapten en 
gehandicaptensport. 

De breedtesport 
ondersteunen en zorgen 
voor een goede spreiding 
van sportaccommodaties. 
We starten een 
subsidieregeling om 
gemeenten te stimuleren 
om sportvoorzieningen op 
te zetten in woonwijken 

De SP vindt dat 
ondersteuning van cultuur, 
sport en welzijn wel degelijk 
een taak van de provincie is.
De provincie is een ‘midden-
bestuur’ en dus de 
geëigende overheid om, 
daar waar de andere 
overheden gaten laten 
vallen, de helpende hand te 
bieden.

Verdere aanleg van goede 
en brede fietspaden ter 
versterking van het 
provinciaal netwerk. 

BBB Ja Ja 

In een gehaaste en steeds 
meer verstedelijkte 
samenleving dragen 
recreatie en buitensporten 
bij aan verbinding en 
welbevinden van burgers; 
- BBB Noord-Holland vindt 
bewegen, sport en 
gezondheid belangrijk. BBB 
Noord-Holland vindt het 
belangrijk dat de provincie 
bewegen, sport en 
gezondheid ondersteunt 
waar het kan.

BBB Noord-Holland 
stimuleert goed regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, programma’s als 
‘Bewegen op recept’ 
(waarbij mensen die weinig 
bewegen door de huisarts 
worden doorverwezen naar 
een sportaanbieder) en een 
groter aanbod van sport 
voor senioren zullen we 
actief stimuleren

Goede voorzieningen 
(openbaar vervoer, 
bibliotheken, sportvelden, 
scholen, geldautomaat, huis- 
arts, medische zorg, 
brandweer, openbaar 
vervoer, ambulance, 
politiepost, medische en 
culturele voorzieningen, 
snel internet) dragen bij aan 
de leefbaarheid op het 
platteland.

BBB Noord-Holland zorgt 
samen met andere 
overheden voor een goede 
inrichting van de leef- 
omgeving. Ze vindt 
duurzaam ruimtegebruik, 
ruimtelijke kwaliteit en 
klimaatbestendigheid 
belangrijk. Ze streeft naar 
een aantrekkelijke stedelijke 
omgeving, waar mensen op 
een zo prettig mogelijke 
manier kunnen wonen, 
werken, sporten en 
recreëren; 
- Er moet bij bouw rekening 
worden gehouden met 
voldoende natuur en 
sportmogelijkheden

BBB Noord-Holland 
stimuleert goed regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, programma’s als 
‘Bewegen op recept’ 
(waarbij mensen die weinig 
bewegen door de huisarts 
worden doorverwezen naar 
een sportaanbieder) en een 
groter aanbod van sport 
voor senioren zullen we 
actief stimuleren

BBB Noord-Holland ziet 
waarde in het verbinden van 
sociale netwerken binnen 
de provincie, zodat zij elkaar 
versterken en een goede 
basis in de samenleving 
vormen (onderwijs, 
kinderopvang, 
(jeugd)gezondheidszorg, 
jeugdhulp, sport, cultuur en 
geloofsgemeenschappen)

BBB Noord Holland wil dat 
er door de provincie en 
gemeenten veilige, brede en 
goed verlichte 
fiets(snel)wegen/-routes 
worden gerealiseerd en 
worden onderhouden, ook 
voor de langere afstanden. 
Deze routes kunnen een 
goed alternatief vormen 
voor het woon/werkverkeer 
met de auto, ook voor 
speed pedelecs en 
elektrische fietsen.

Integratie van inwoners van 
niet Nederlandse komaf is 
zeer belangrijk. Voor een 
stabiele en veilige 
samenleving en begrip voor 
elkaar. De provincie kan dit 
extra stimuleren door 
subsidies aan sport, 
buurthuizen/wijkcentra 
en/of taalmaatjes. Daardoor 
worden de immigranten 
betrokken bij het dagelijks 
leven in Nederland met alle 
gewoontes. En op deze 
manier leren ze de taal ook.

Volt Nee Ja, alleen fiets

Volt wil daarnaast ook de 
mobiliteit binnen de 
provinciegrenzen 
verbeteren door de aanleg 
van meer fietspaden, 
fietssnelwegen en nieuwe, 
groene OV- verbindingen.



Utrecht
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Sportinfrastructuur Duurzaamheid Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

50Plus Nee Ja, alleen fiets 
(beperkt) 

Soepele overgangen van 
weg, fietspaden en stoepen 
voor gebruikers van fiets,
scootmobiel, 
rolstoelgebruikers en 
mensen met een rollator.

Er zijn nog heel veel 
onderwerpen waar de 
provincie voor gesteld 
wordt. Voorbeelden hiervan 
zijn economie, 
internationalisering, 
scholing, cultuur, sport, vrije 
tijd, dierenwelzijn, bestuur 
en financiën. Deze 
onderwerpen zijn echter 
niet de problemen waarmee 
onze inwoners dagelijks 
worden geconfronteerd. Als 
ze aan de orde zijn zal 
50PLUS met onze doelgroep 
in het achterhoofd een 
mening formuleren.

VVD Nee Ja, alleen fiets

Wij leggen nieuwe natuur 
aan waar we kunnen 
wandelen, spelen, sporten 
en recreëren in onze vrije
tijd.

Wij zorgen voor een goed 
netwerk van fietspaden 
waarop je veilig (verlicht) en 
snel door kunt fietsen;
- Door provinciale regie op 
snelfietsroutes zorgen we 
voor een verbetering van 
gemeentelijke fietspaden, 
verbeterde aansluitingen op 
al bestaande routes binnen 
gemeenten en aansluiting 
op de fietsnetwerken in 
omliggende provincies. - Wij 
leggen nieuwe natuur aan 
waar we kunnen wandelen, 
spelen, sporten en 
recreëren in onze vrije
tijd.

Wij leggen nieuwe natuur 
aan waar we kunnen 
wandelen, spelen, sporten 
en recreëren in onze vrije
tijd.

CDA Ja Ja Sport zorgt voor ontmoeting 
en een gezond leven .

We zetten samen met 
gemeenten en de sector in 
op toegankelijkheid voor 
iedereen in het provinciale 
sportaanbod. Drempels als 
financiële middelen of een 
lichamelijke beperking 
overwinnen we met elkaar

Met Dorpendeals versterken 
we samen met gemeenten 
en inwoners de leefbaarheid 
van dorpen in de provincie 
Utrecht. Alle dorpen in de 
provincie kunnen zelf een 
plan indienen waarmee ze 
de leefbaarheid willen 
versterken op thema’s als 
wonen, sport, 
ontmoetingsplaatsen, lokaal 
ondernemerschap, 
veiligheid en mobiliteit. 

We dragen bij aan grote 
investeringen in 
sportaccommodaties met 
bovenlokale waarde .

Samen met gemeenten 
helpen we verenigingen om 
hun accommodaties te 
verduurzamen, te besparen 
op energieverbruik en -
kosten en sportvelden 
hittebestendig in te richten;
- In samenwerking met 
gemeenten helpt de 
provincie waar nodig in de 
tegemoetkoming van 
energiekosten bij 
verenigingen die door de 
energiecrisis in financiële 
nood zijn geraakt.

Bouwen aan 
gemeenschappen. 
Woningbouw gaat samen 
met investeringen in groen, 
ontmoetingsplaatsen, 
ondernemers, zorg- en 
sportvoorzieningen. ;
- Bij deze ontwikkelingen is 
ook het realiseren van een 
sociale infrastructuur van 
ontmoetingsplaatsen en 
woonzorgvoorzieningen, 
ondernemers en 
sportvoorzieningen nodig 
voor samenhang in de wijk.

Met Dorpendeals versterken we 
samen met gemeenten en inwoners 
de leefbaarheid van dorpen in de 
provincie Utrecht. Alle dorpen in de 
provincie kunnen zelf een plan 
indienen waarmee ze de 
leefbaarheid willen versterken op 
thema’s als wonen, sport, 
ontmoetingsplaatsen, lokaal 
ondernemerschap, veiligheid en 
mobiliteit. ;
- Het CDA vindt dat verandering 
nodig is in de huidige samenhang 
tussen school, opvang, sport en 
vrijetijdsbesteding met daarbij oog 
voor het welzijn van de kinderen én 
dat de werktijd en het werkplezier 
van ouders beter wordt. ;
- Het CDA spant zich ervoor in 
ontwikkelruimte toe te staan die 
hiervoor nodig is, bijvoorbeeld bij 
sportvoorzieningen en in de 
kernranden .

Investeren in provinciale 
doorfietsroutes en veilige 
schoolroutes. '
- Samen met gemeenten 
maakt de provincie het 
mogelijk om snel en 
comfortabel te fietsen via 
provinciale doorfietsroutes. 
We versnellen de aanleg van 
deze doorfietsroutes met 
subsidies en hulp bij 
planvorming.

Het CDA heeft in de 
afgelopen jaren richting 
gegeven aan het provinciale 
sportbeleid met de start van 
sportakkoorden samen met 
gemeenten en de sector. De 
komende jaren willen we dit 
nog sterker vormgeven .

ChristenUnie Ja Ja 

wil dat provincie lokale 
overheden stimuleert om 
zich (gezamenlijk) actief in 
te zetten voor 
gehandicaptensport.

wil dat de provincie het 
jeugdfonds sport & cultuur 
ondersteunt zodat kinderen 
en jongeren op dit vlak 
gelijke kansen hebben.

De ChristenUnie wil geen 
overheidsgeld inzetten bij 
het deelnemen (financieel 
of anders) aan grootschalige 
(internationale) 
sportevenementen die qua 
uitstraling het niveau van de 
provincie overstijgen.

wil dat de provincie de 
regionale 
sportinfrastructuur versterkt 
en inzet op een 
leefomgeving die uitnodigt 
tot sporten om daarmee het 
bewegen te stimuleren.

wil dat de provincie de 
regionale 
sportinfrastructuur versterkt 
en inzet op een 
leefomgeving die uitnodigt 
tot sporten om daarmee het 
bewegen te stimuleren.
- goede recreatieve 
buitensportvoorzieningen 
(verder) ontwikkelt zoals 
ruiterpaden, 
mountainbikeroutes, 
skeelerroutes en kanoroutes.

De ChristenUnie ziet voor de 
provincie een stimulerende en 
ondersteunende rol op het terrein 
van de (breedte)sport en 
gehandicaptensport. Bijvoorbeeld 
als er op dit gebied samengewerkt 
moet worden tussen gemeenten, 
waaronder het afstemmen van 
accommodaties (wat komt waar) en 
het stellen van prioriteiten bij het 
geven van subsidies voor 
sportactiviteiten.

De ChristenUnie zet extra in 
op wandelwegen, 
fietspaden en openbaar 
vervoer. Kleine kernen 
moeten ook goed 
bereikbaar zijn. Wij zetten in 
op beheer, onderhoud en 
veiligheid van bestaande 
wegen. Nieuwe wegen 
willen we alleen als dat 
nodig is voor het 
toegankelijk maken van 
nieuwe woningbouw. 

De ChristenUnie zet extra in 
op wandelwegen, 
fietspaden en openbaar 
vervoer. Kleine kernen 
moeten ook goed 
bereikbaar zijn. Wij zetten in 
op beheer, onderhoud en 
veiligheid van bestaande 
wegen. Nieuwe wegen 
willen we alleen als dat 
nodig is voor het 
toegankelijk maken van 
nieuwe woningbouw. 

1e indruk
Partijen 



Utrecht
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Sportinfrastructuur Duurzaamheid Bewegen in de openbare 
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1e indruk
Partijen 

D66 Ja Ja, fiets/wandel

D66 wil dat de provincie een 
grotere rol gaat spelen bij 
het stimuleren van sporten 
en het tegengaan van 
beweegarmoede. 

Focus moet vooral zijn om 
kinderen en jongeren aan 
het bewegen te krijgen 

We willen fietsroutes 
aantrekkelijk maken door 
deze uit te breiden, aan te 
laten sluiten op fietsroutes 
in de aangrenzende 
provincies, te vergroenen en 
doorrijden zo goed mogelijk 
te maken

 D66 zet zich in voor veilige 
wandelroutes door de 
provincie .

Het Provinciaal 
Sportakkoord Utrecht 
zetten we door. 

GroenLinks Ja Ja Sport moet inclusiever 
worden .

Sport en bewegen is  
cruciaal voor een actieve en 
gezonde leefstijl .

Middelgrote 
(top)sportevenementen 
hebben niet onze voorkeur, 
tenzij deze een duidelijke 
maatschappelijke 
meerwaarde hebben. 
Bijvoorbeeld wanneer deze 
bijdragen aan 
duurzaamheid, 
gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid. 

Het verduurzamen en 
vergroenen van 
sportaccommodaties blijven 
stimuleren. 

Alle inwoners van de 
provincie Utrecht moeten 
binnen 300 meter van hun 
woning een aantrekkelijke 
groene route vinden om te 
wandelen of te sporten.;
- Een groene omgeving 
nodigt uit tot sporten en 
bewegen.;
- Meer zwemwaterlocaties 
toewijzen en die regelmatig 
op waterkwaliteit 
controleren.

Samenwerken met gemeenten, 
sportbonden, anti- 
discriminatiebureaus en 
kennisorganisaties in de sport om 
effectieve preventieve aanpakken 
te ontwikkelen tegen discriminatie 
en racisme in de sport.

De aanleg van aantrekkelijke 
en veilige fiets- en 
wandelroutes
tussen steden en dorpen 
bevorderen.

De aanleg van aantrekkelijke 
en veilige fiets- en 
wandelroutes
tussen steden en dorpen 
bevorderen.

Samenwerken met 
gemeenten, sportbonden, 
anti- discriminatiebureaus 
en kennisorganisaties in de 
sport om effectieve 
preventieve aanpakken te 
ontwikkelen tegen 
discriminatie en racisme in 
de sport.

Hengelsportclubs krijgen 
alleen nog een vergunning 
als ze op een manier vissen 
die zo min mogelijk pijn en 
ongemak veroorzaakt en als 
ze een bijdrage leveren aan 
vergroting van biodiversiteit 
en waterkwaliteit.

PvdA Nee Ja, wandel

Als het aan de PvdA ligt 
pakken meer forenzen en 
studenten de fiets. Dat is 
goed voor hun gezondheid 
en voor het milieu. Dat 
vereist dat we geld steken in 
aantrekkelijke fietsroutes, 
fietsenstallingen en 
leenfietssystemen, waarbij 
die laatste geen overlast 
voor omwonenden mogen 
opleveren.

PvdD Nee Ja, fiets/wandel

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Ja Ja, fiets

De inwoners van de 
provincie Utrecht moeten 
meer in beweging komen. 
Dat bevordert de 
gezondheid. Daarvoor is 
sport een oplossing 

Sportvoorzieningen en 
kinderbuitenspeelplaatsen 
zijn topprioriteit. In iedere 
buurt moeten voldoende 
voorzieningen zijn voor 
sport en spel. Bestaande 
tekorten aan 
sportvoorzieningen moeten 
dan ook weggewerkt 
worden.

Ook moet de openbare 
ruimte zo veel mogelijk 
uitnodigen tot bewegen. 

De fiets is, zeker voor de 
korte afstanden, een 
duurzaam en gezond 
alternatief voor de auto; 
- We ondersteunen de 
Fietsersbond in de 
ontwikkeling en 
verspreiding van een 
provinciale kaart met inzicht 
in de actuele 
doorfietsroutes en het 
gehele provinciale 
(snel)fietsnetwerk, zowel 
digitaal als op papier.

Noodlijdende sportclubs en 
zwembaden kunnen bij de 
provincie aankloppen voor 
ondersteuning. Bovenlokale 
sportvoorzieningen kunnen 
in aanmerking komen voor 
provinciale subsidie. 

BBB Nee Ja 

In een gehaaste en steeds 
meer verstedelijkte 
samenleving dragen 
recreatie en buitensporten 
bij aan verbinding en 
welbevinden van burgers.

De provincie stimuleert 
goed regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, programma’s als 
‘Bewegen op recept’ 
(waarbij mensen die weinig 
bewegen door de huisarts 
worden door- verwezen 
naar een sportaanbieder) en 
een groter aanbod van sport 
voor senioren zullen we 
actief stimuleren.

De provincie stimuleert 
goed regionaal 
bewegingsonderwijs, 
jeugdsport, programma’s als 
‘Bewegen op recept’ 
(waarbij mensen die weinig 
bewegen door de huisarts 
worden doorverwezen naar 
een sportaanbieder) en een 
groter aanbod van sport 
voor senioren zullen we 
actief stimuleren.

BBB ziet waarde in het verbinden 
van sociale netwerken binnen de 
provincie, zodat zij elkaar 
versterken en een goede basis in de 
samenleving vormen (onderwijs, 
kinderopvang, 
(jeugd)gezondheidszorg, jeugdhulp, 
sport, cultuur en 
geloofsgemeenschappen).

We planten extra bomen, 
leggen natuurspeeltuinen 
en Tiny Forests aan en 
investeren in groene wandel- 
 en fietsroutes.

We planten extra bomen, 
leggen natuurspeeltuinen 
en Tiny Forests aan en 
investeren in groene wandel- 
 en fietsroutes.



Utrecht
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Sportinfrastructuur Duurzaamheid Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk
Partijen 

Volt Nee Ja, beperkt 

Volt wil dat de gemeente het
voortouw neemt. Als de 
gemeente
nieuwe sportparken laat 
aanleggen,
lantaarnpalen laat plaatsen, 
of haar
eigen inkoop, dan moet ze 
eisen dat de
leveranciers circulair 
werken. Zo geeft
de gemeente het goede 
voorbeeld, en
ontstaat er meer vraag naar 
circulaire
en duurzame producten.

We willen allemaal een 
duurzame, leefbare stad. 
Hier hoort een goede 
mobiliteit met een zo klein 
mogelijke ecologische 
voetafdruk bij. Dit vergt een 
proactieve aanpak waar 
(deel) fietsen, (deel)auto’s 
en andere vormen van 
(deel)vervoer in 
terugkomen.
We moeten de capaciteit 
van het fietsnetwerk 
verhogen door onderscheid 
te maken tussen korte en 
lange fietsritten, verschillen 
in snelheden, en het gebruik 
van de deelfiets.



Zuid-Holland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf
?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden 

sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

50Plus

VVD Nee Ja, fiets

Ook als fietser is het 
belangrijk je veilig door onze 
provincie te kunnen 
bewegen. We zetten in op 
goed onderhouden 
fietspaden en verlichting .

CDA Nee Ja 

Nieuwe wijken moeten 
faciliteiten bieden voor 
wonen, werken, leren, zorg, 
sport, ontmoeting en 
ontspanning. In 
gebiedsontwikkeling geven 
we ruimte aan 
maatschappelijke functies 
zoals (...)., sport, cultuur, 
ontmoeting en(…). 
- Daarnaast wil het CDA alle 
ruimte geven aan recreëren 
en sporten in de natuur.

Het CDA Zuid-Holland zet 
zich al lange tijd in voor 
goede, snelle en vooral 
veilige fietsroutes. De 
afgelopen jaren zijn er mede 
door onze inzet veel meer 
fietspaden bijgekomen. 
Fietsen is snel, schoon en 
gezond. Het CDA Zuid-
Holland juicht deze 
ontwikkelingen daarom toe! 

De provincie versterkt het 
recreatienetwerk voor 
wandelen en fietsen .

ChristenUnie Nee Ja 

De provincie stimuleert bij 
nieuwe ontwikkelingen 
voldoende ruimte voor 
maatschappelijke functies, 
zoals onderwijs, cultuur, 
kerken, sport en 
gezondheid. Dit bevordert 
de sociale leefbaarheid.

De provincie ontwikkelt 
goede recreatieve 
buitensportvoorzieningen, 
zoals kerk- en 
klompenpaden, fietspaden, 
skeelerroutes, 
wandelroutes, ruiterpaden 
en kanoroutes.

De ChristenUnie zet extra in
op wandelwegen, 
fietspaden en openbaar 
vervoer. Ook kleine kernen 
moeten goed bereikbaar 
zijn. Wij zetten vol in op 
beheer, onderhoud en 
vervanging van bestaande 
wegen. 

De ChristenUnie zet extra in
op wandelwegen, 
fietspaden en openbaar 
vervoer. Ook kleine kernen 
moeten goed bereikbaar 
zijn. Wij zetten vol in op 
beheer, onderhoud en 
vervanging van bestaande 
wegen. 

D66 Nee Ja, fiets/wandel
De provincie blijft inzetten 
op de (digitale) promotie 
van wandel- en fietsroutes .

De provincie blijft inzetten 
op de (digitale) promotie 
van wandel- en fietsroutes .

GroenLinks Nee Ja

De provincie investeert in 
nauwe samenwerking met 
gemeenten in het 
jeugdcultuurfonds en het 
jeugdsportfonds. 

We willen meer natuur, 
duurzame 
energieopwekking, 
waterberging, sporten en 
recreëren in het groen-
voorzieningen en ga zo maar 
door.; 
- We zorgen dat iedereen 
buiten kan sporten en 
bewegen, onder meer door 
openbare en duurzame 
buitensportfaciliteiten en 
goed verbonden natuur in 
en om de steden en dorpen.

In de provincie zijn er veel 
kansen om buiten te 
bewegen en sporten. Het is 
belangrijk dat de provincie 
blijft investeren in wandel-, 
fiets- en ruiterpaden 

In de provincie zijn er veel 
kansen om buiten te 
bewegen en sporten. Het is 
belangrijk dat de provincie 
blijft investeren in wandel-, 
fiets- en ruiterpaden 

PvdA Ja

De PvdA vindt de blijvende 
inzet op een inclusievere 
provincie van groot belang, 
waarbij de grote diversiteit 
van mensen en groepen in 
Zuid-Holland een 
vanzelfsprekendheid is. 
Daarvoor is nog steeds veel 
nodig op alle vlakken, (..)  de 
sportsector, de 
cultuursector, maar ook het 
dagelijks leven op straat. ; 
- Daarbij geven we extra 
aandacht aan het bereiken 
en ondersteunen van 
mensen die om financiële 
redenen of vanwege een 
handicap niet kunnen 
sporten.

Om goed in je vel te zitten is 
cultuurparticipatie en 
sportbeoefening van 
wezenlijk belang en van 
grote maatschappelijke 
waarde. Tijdens de 
coronaperiode is het belang 
om fit te zijn nog eens extra 
onderstreept 

De PvdA vindt dat culturele 
en sportvoorzieningen tot 
de basisvoorzieningen 
behoren. We zorgen daarom 
voor een eerlijke spreiding 
van voorzieningen in de 
provincie en bevorderen dat 
deze ook in de kleinere 
kernen aanwezig zijn. 

We ondersteunen 
initiatieven voor 
sportevenementen die tot 
doel hebben meer mensen 
aan het sporten te krijgen. 

Naast een eerlijke spreiding 
van sportvoorzieningen 
zorgen we ook dat 
recreatiegebieden geschikt 
zijn en blijven om te kunnen 
sporten en toegankelijk zijn 
voor iedereen. We 
stimuleren hierbij de 
regionale samenwerking van 
gemeenten, o.a. op het vlak 
van de inzet van 
buurtsportcoaches en 
sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking. 

We zetten de samenwerking 
met organisaties als het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
en het Fonds 
Gehandicaptensport voort. ; 
- Naast een eerlijke 
spreiding van 
sportvoorzieningen zorgen 
we ook dat 
recreatiegebieden geschikt 
zijn en blijven om te kunnen 
sporten en toegankelijk zijn 
voor iedereen. We 
stimuleren hierbij de 
regionale samenwerking van 
gemeenten, o.a. op het vlak 
van de inzet van 
buurtsportcoaches en 
sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking. 

De PvdA zet in op 
betaalbare en betere bus-, 
trein- en tramverbindingen 
en meer en veiligere 
fiets(snel)paden en 
looproutes .

De PvdA zet in op 
betaalbare en betere bus-, 
trein- en tramverbindingen 
en meer en veiligere 
fiets(snel)paden en 
looproutes .

We stimuleren het 
verenigingsleven in Zuid-
Holland. Vrijwilligers zijn de 
motor van veel cultuur- en 
erfgoedinstellingen, 
natuurorganisaties en 
sportverenigingen. Wij 
ondersteunen hen 
bijvoorbeeld met de 
mogelijkheid om cursussen 
te volgen en begeleiding te 
krijgen. We geven hierbij 
onder andere aandacht aan 
diversiteit, inclusiviteit en 
de toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. 
Zo stellen we de toekomst 
van natuur, cultuur en 
erfgoed en sportclubs in de 
provincie zeker. 

1e indruk
Partijen 



Zuid-Holland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf
?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden 

sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk
Partijen 

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt 
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen .

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Nee Ja, fiets/wandel

De provincie blijft 
investeren in fietspaden. De 
SP wil, met in achtneming 
van de verkeersveiligheid in 
de bebouwde kom, verdere 
uitbreiding van regionale 
snelfietsroutes en een 
verbetering van recreatieve 
fietsroutes. Fietspaden 
moeten goed onderhouden 
blijven. 

Wandelen is voor veel 
mensen een fijne en 
gezonde vrijetijdsbesteding. 
Zuid-Holland moet dit 
stimuleren door nieuwe 
wandelroutes te subsidiëren 
en bestaande paden te 
behouden. Uiteindelijk 
zouden er in de hele 
provincie mooie 
toegankelijke wandelpaden 
moeten zijn.

BBB Nee Ja 

Er zijn goede voorzieningen 
nodig (openbaar vervoer, 
bibliotheken, sportvelden, 
scholen, geldautomaat, 
ambulance, politiepost, 
medische en culturele 
voorzieningen, snel 
internet) op het platteland 
waardoor oud en jong zich 
thuis kunnen blijven voelen 
in hun eigen regio.

De provincie kan gemeenten 
ondersteunen bij de aanleg 
van meer wandel-, fiets- en 
snelfietspaden waardoor 
verbinding tussen stad en 
het platteland verbeterd 
wordt. Hierdoor draagt de 
provincie bij aan 
preventieve 
gezondheidszorg.

De provincie kan gemeenten 
ondersteunen bij de aanleg 
van meer wandel-, fiets- en 
snelfietspaden waardoor 
verbinding tussen stad en 
het platteland verbeterd 
wordt. Hierdoor draagt de 
provincie bij aan 
preventieve 
gezondheidszorg.

Veiligheid, milieu, sport en 
recreatie en een gezonde 
leefomgeving zijn essentieel 
voor een gezonde 
economie, maatschappij en 
burgers. BBB wil zich blijven 
inzetten voor thema’s en 
samenwerking met de 
burger en provincie. Denk 
hier bijvoorbeeld aan het 
terugdringen van 
(milieu)criminaliteit en 
investeringen in sport en 
recreatie.

Volt Nee Nee



Zeeland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden 

sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

50Plus Nee Ja, alleen fiets 
(beperkt) 

50PLUS is groot voorstander 
van brede veilige fietspaden 
aangepast aan het huidige 
verkeersaanbod.

VVD Nee Ja

De VVD Zeeland 
onderschrijft dat positieve 
gezondheid van belang is. 
We dragen hieraan bij via 
provinciaal beleid zoals 
sport, landbouw en milieu. 

We continueren het 
evenementenbeleid en 
ondersteunen in ieder geval 
bovenlokale 
cultuurevenementen en 
grote sportevenementen. 

Verbetering fietsveiligheid; 

CDA Ja Ja

Daarnaast moeten iedereen 
mee kunnen doen: ook 
kinderen van gezinnen in 
armoede en ouderen 
(bijvoorbeeld via het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Zeeland en het 
Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur) of mensen met een 
handicap 

Sport is essentieel voor de 
Zeeuwen. Steeds meer 
mensen kampen met 
overgewicht of ziektes als 
diabetes. Voldoende 
beweging en een gezond 
eetpatroon zijn daarom van 
groot belang 

Daarnaast moeten iedereen 
mee kunnen doen: ook 
kinderen van gezinnen in 
armoede en ouderen 
(bijvoorbeeld via het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Zeeland en het 
Volwassenenfonds Sport & 
Cultuur) of mensen met een 
handicap 

CDA Zeeland wil (grote) 
sportevenementen aan 
(blijven) trekken: minimaal 1 
keer per jaar een evenement 
dat de status van een EK of 
WK heeft. 

Sportverenigingen verdienen 
ondersteuning, ook vanwege 
het verbindende karakter en 
de maatschappelijke rol van 
verenigingen. Sport is 
namelijk niet alleen gezond, 
maar biedt ook vermaak en 
sociaal contact, zeker voor 
jongeren. 

CDA Zeeland vindt goede 
omstandigheden belangrijk 
om te kunnen sporten en 
bewegen: op de vereniging, 
maar ook in de natuur. ; 
- Verder vindt CDA Zeeland 
het zeer belangrijk dat 
sportvoorzieningen op orde 
zijn, waarbij kwaliteit boven 
kwantiteit gaat.

Om Zeeland aantrekkelijk te 
houden voor jonge mensen, 
zijn ook goede voorzieningen 
op het gebied van horeca, 
sport en evenementen 
belangrijk. ;
-
- Maar niet alleen bij 
verenigingen of sportcentra, 
maar ook in de natuur moet 
er gesport kunnen worden. 
Zeeuwen moeten veilig en 
fijn kunnen fietsen of 
hardlopen door ons mooie 
landschap.

Om het fietsgebruik te 
bevorderen en het systeem 
in de basis werkend te 
krijgen, komt er een regeling 
waarmee Zeeuwen zeer 
voordelig een elektrische 
fiets kunnen aanschaffen. 
Ook moet het wegennet 
uitgebreid worden met 
fietssnelpaden, naast de 
bestaande 
fietsinfrastructuur. 

Via het programma 
leefbaarheid als met 
Europese middelen uit 
Leader 
(plattelandsontwikkelingspro
gramma) kan daadwerkelijk 
geïnvesteerd worden in 
bijvoorbeeld wandelroutes, 
fietsroutes, het ombouwen 
van dorpshuizen naar een 
brede voorziening, 
enzovoorts.

CDA Zeeland ondersteunt 
het Zeeuws Sportakkoord: 
financieel wordt de huidige 
bijdrage doorgetrokken 
(jaarlijks 250.000 euro). 
Daarnaast moet gelobbyd 
worden voor meer 
Rijksmiddelen. 

Er kan nog meer ingezet 
worden op watersport en 
ook de sportvisserij is van 
belang voor de recreatie en 
het toerisme. 

ChristenUnie Ja Ja 

Het creëren van gelijke 
kansen voor jongeren om te 
participeren in een 
sportvereniging.
- Het ondersteunen van het 
jeugdfonds sport & cultuur 
zodat kinderen en jongeren 
op dit vlak gelijke kansen 
hebben.

Onderzoeken wat er op het 
gebied van de 
verduurzaming van de 
watersport wordt gedaan en 
deze ontwikkeling extra 
stimuleren.

De regionale 
sportinfrastructuur en 
recreatieve buitensportvoor- 
zieningen versterken en 
inzetten op een 
leefomgeving die uitno- digt 
tot sporten om daarmee het 
bewegen te stimuleren.
- Het bevorderen en 
aanleggen van een netwerk 
van wandelroutes, fiets- & 
ruiterpaden alsook skeeler-, 
MTB- & kanoroutes.

In samenwerking met Sport 
Zeeland om sporteducatie 
op basisscholen verder te 
stimuleren, met nadruk op 
Zeeuws specifieke sport 
beoefening( watersport, 
zwemmen).
- Er komt een Jeugdversie 
van grotere 
sportmanifestaties.

In samenwerking met 
gemeenten komen tot een 
Zeeland Marketing 
waarbinnen o.a. de recreatie- 
 ve sector gestimuleerd 
wordt tot beweging.

We willen ruimte voor 
voetgangers en fietsers in 
het provinciaal beleid en bij 
nieuwe (recreatieve) ge- 
biedsontwikkelingen.
● Bijzondere aandacht is er 
voor inwoners met een be- 
perking.

e willen ruimte voor 
voetgangers en fietsers in 
het provinciaal beleid en bij 
nieuwe (recreatieve) ge- 
biedsontwikkelingen.
● Bijzondere aandacht is er 
voor inwoners met een be- 
perking.

Meer sport educatie met 
aandacht voor onze Zeeuwse 
sporten.

D66 Ja Ja, fiets 

Sportevenementen moeten 
een inspiratiebron zijn die 
alle inwoners in beweging 
brengt, zodat onze inwoners 
sportief en gezond blijven. 

Sport en bewegen in brede 
zin steunen, eerder dan 
grote, commerciële en op 
economische promotie 
gerichte sportevenementen; 
- een beweegvriendelijke 
buitenruimte en duurzame 
(top)sportaccommodaties 
die openstaan voor iedereen. 
; 
- een kortingspas voor 
cultuur en sport voor alle 
Zeeuwse jongeren.

Sportevenementen moeten 
een inspiratiebron zijn die 
alle inwoners in beweging 
brengt, zodat onze inwoners 
sportief en gezond blijven.  
Sport en bewegen in brede 
zin steunen, eerder dan 
grote, commerciële en op 
economische promotie 
gerichte sportevenementen.

een beweegvriendelijke 
buitenruimte en duurzame 
(top)sportaccommodaties 
die openstaan voor iedereen. 

Zeeland op de kaart zetten 
als fietsprovincie. 

GroenLinks + PvdA Ja Ja, fiets/wandel

Sport en bewegen zijn 
gezond, is goed voor de 
sociale cohesie en voorkomt 
vereenzaming. 

Sportevenementen zijn goed 
voor Zeeland; 
- We willen dat de provincie 
sportevenementen blijft 
ondersteunen die grote 
groepen mensen stimuleren, 
zoals bijvoorbeeld de 
Kustmarathon, Ride for the 
Roses en het HZ 
schaaktoernooi en de 
marathon van Zeeuws 
Vlaanderen.

Er moet ruimte zijn voor de 
ontwikkelingen van nieuwe 
sportcentra. Voorwaarde 
daarbij is dat burgers en 
bedrijven substantieel 
participeren .

De provincie kan meer doen 
om de openbare ruimte 
beweegvriendelijk in te 
richten en dit verder te 
stimuleren, in samenwerking 
met gemeenten en 
sportverenigingen .

Een sportaanbod in 
samenwerking met fitness-
bedrijven en binnen 
naschoolse opvang moet 
worden gestimuleerd en 
vanzelfsprekend worden. ; 
- We willen dat de provincie 
kijkt naar de manier waarop 
sportverenigingen hun 
essen ële rol kunnen blijven 
vervullen en nieuwe vormen 
van ondersteuning 
onderzoekt via verbindingen 
met preventie.

We willen dat de provincie 
actief toeziet op het 
onderhoud en 
doorontwikkeling van 
recreatieve fiets- en 
wandelpaden en de 
bijbehorende infrastructuur. 
- De provincie investeert in 
het uitbreiden van 
fietsverkeer door paden te 
verbreden, snelfietsroutes 
aan te leggen en 
voorzieningen zoals stalling, 
oplaadpunten en 
toiletvoorzieningen aan te 
leggen.

We willen dat de provincie 
actief toeziet op het 
onderhoud en 
doorontwikkeling van 
recreatieve fiets- en 
wandelpaden en de 
bijbehorende infrastructuur. 
; 
- Wel kan er meer werk 
gemaakt worden van het 
promoten van duurzame 
vormen van toerisme zoals 
wandelen, fietsen, 
kamperen, en de 
infrastructuur die daar voor 
nodig is zoals rondje met het 
pontje en fiets- en 
wandelroutes.

1e indruk
Partijen 



Zeeland
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden 

sectoren/gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk
Partijen 

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve sport-
mogelijkheden die voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt voor 
vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensportevenementen .

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel bekend 
als ‘sportvissen’) is een 
tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Nee Ja 

Daarnaast wordt er door 
jongeren aangegeven dat er 
behoefte is aan 
voorzieningen voor sport en 
hobby, meidenavonden en 
meidenactiviteiten, 
wateractiviteiten en clinics 
zoals een skate clinic. De 
provincie moet gemeenten 
stimuleren om deze 
voorzieningen voor jongeren 
te faciliteren. 

De provincie zorgt als mede-
investeerder, regisseur of 
motivator en met de inzet 
van gemeenten, 
bedrijfsleven, 
woningcorporaties, 
zorginstellingen, 
welzijnsorganisaties en 
onderwijsinstellingen voor 
investeringen en 
verbeteringen in:
de regionale economie, 
regionale zorg- en 
welzijnsvoorzieningen, 
regionale cultuur en sport, 
en maatschappelijke 
voorzieningen en 
opleidingen.

In de komende periode zal er 
grote aandacht moeten zijn 
voor het verbeteren van 
fietspaden en de veiligheid 
van fietsers.

BBB



Limburg
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden sectoren /gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

50Plus Ja Ja 

Stimuleren doelgroepen die 
achterblijven in 
sportoefening; 
- Sport en vrije tijd: ook voor 
ouderen en mindervalide 
inwoners

Groot belang sportclubs 
Ondersteunen sportclubs bij 
het verduurzamen met kennis 
en advies.

Behoud en verruiming buitensport en 
openluchtrecreatie .

Gescheiden, veilige, 
toegankelijke wandel-, 
wielren-, mountainbike-,
fiets- en ruiterroutes.

Gescheiden, veilige, 
toegankelijke wandel-, 
wielren-, mountainbike-,
fiets- en ruiterroutes.

Mede investeren in 
buurtsportcoaches. 

VVD

CDA Ja Ja, fiets/wandel

Het CDA Limburg vindt ook 
dat iedere Limburger moet 
kunnen meedoen aan cultuur 
en sport.

Ook sporten is gezond, leuk 
en werkt verbindend.

Het CDA Limburg vindt ook 
dat iedere Limburger moet 
kunnen meedoen aan cultuur 
en sport. Het moet niet 
uitmaken of je uit een arm of 
een rijk gezin komt: alle 
kinderen moeten de kans 
krijgen om bijvoorbeeld 
dansles te volgen of te 
sporten bij een voetbalclub. 
Het Jeugdfonds Cultuur en 
Sport en Stichting Leergeld 
betalen de contributie of het 
lesgeld voor kinderen uit 
gezinnen met weinig geld. De 
provincie moet deze fondsen 
blijven ondersteunen.

Het CDA Limburg wil dat de 
provincie de 
stimuleringsregeling voor 
culturele en 
sportevenementen met een 
bovenlokale uitstraling 
continueert.

Daarnaast is een 
basisinfrastructuur van 
regionale 
sportaccommodaties 
belangrijk. De provincie moet 
daarom initiatieven voor 
Regionale Trainingscentra 
(RTC), Nationale 
trainingscentra (NTC) en 
Veilige Wieleromgevingen 
(VWO) ondersteunen die 
voldoen aan een regionale 
behoefte van sporters en 
sportclubs.

Iedere dag werken maatschappelijke instellingen en 
vrijwilligers aan een zinvolle dagbesteding voor 
ouderen, aan de emancipatie van lesbiennes en 
homoseksuelen, aan de begeleiding van 
nieuwkomers, of aan de participatie van 
gehandicapten in Limburg. Het CDA Limburg vindt 
dat de provincie hun onmisbare inzet moet 
ondersteunen. Het CDA Limburg blijft deze agenda 
en organisaties steunen en verbindt deze met de 
maatschappelijke agenda op het gebied van cultuur 
en sport; 
- Sinds 2016 werkt de Provincie Limburg met 
zogenaamde sporttakplatforms. In deze platforms 
komt een vertegenwoordiging van alle Limburgse 
sportverenigingen en sportorganisaties van een 
bepaalde sport bij elkaar om samen een jaarplan op 
te stellen. In dit jaarplan bepalen zij zelf hun 
prioriteiten op het gebied van evenementen, 
talentontwikkeling en accommodaties. De provincie 
subsidieert vervolgens dit jaarplan. Het CDA Limburg 
juicht deze werkwijze toe, want zo bepalen niet de 
politici of ambtenaren waar het geld naar toe moet, 
maar de sporters zelf.

Fietsen en wandelen zijn de 
meest gezonde en 
milieuvriendelijke manieren 
om je te verplaatsen. Het CDA 
Limburg pleit voor beleid om 
fietsers en wandelaars te 
faciliteren. De provincie moet 
bij alle provinciale wegen die 
nieuw of opnieuw worden 
geasfalteerd zorgen voor 
veilige, vrij liggende 
fietspaden. Door recreatieve 
fietspaden en wandelroutes 
aan te leggen, ook over de 
landsgrenzen heen, kunnen 
Limburgers nog meer 
genieten van het Limburgse 
landschap.

Fietsen en wandelen zijn de 
meest gezonde en 
milieuvriendelijke manieren 
om je te verplaatsen. Het CDA 
Limburg pleit voor beleid om 
fietsers en wandelaars te 
faciliteren. De Provincie moet 
bij alle provinciale wegen die 
nieuw of opnieuw worden 
geasfalteerd zorgen voor 
veilige, vrij liggende 
fietspaden. Door recreatieve 
fietspaden en wandelroutes 
aan te leggen, ook over de 
landsgrenzen heen, kunnen 
Limburgers nog meer 
genieten van het Limburgse 
landschap.

Hoewel de gemeenten het 
eerste aanspreekpunt zijn 
voor verengingen, zien we 
een belangrijke rol weggelegd 
voor de provincie om in het 
verenigingsbeleid een 
coördinerende en 
ondersteunende rol te spelen. 
De 
ondersteuningsorganisaties 
Huis voor de Kunsten en 
Limburg Sport zijn hiervoor 
de belangrijkste organisaties 
en deze zullen we blijven 
ondersteunen.

ChristenUnie Ja Ja, fiets/wandel

Het stimuleren van lokale 
overheden om zich 
(gezamenlijk) actief in te 
zetten voor 
gehandicaptensport.

Het ondersteunen van het 
jeugdfonds sport & cultuur 
zodat kinderen en jongeren 
op dit vlak gelijke kansen 
hebben.

De ChristenUnie wil geen 
overheidsgeld inzetten bij het 
deelnemen (financieel of 
anders) aan grootschalige 
(internationale) 
sportevenementen die qua 
uitstraling het niveau van de 
provincie overstijgen.

De regionale 
sportinfrastructuur 
versterken en inzetten op een 
leefomgeving die uitnodigt 
tot sporten om daarmee het 
bewegen te stimuleren.

Het (verder) ontwikkelen van goede recreatieve 
buitensportvoorzieningen zoals ruiterpaden, 
skeelerroutes en kanoroutes.

De ChristenUnie ziet voor de provincie een 
stimulerende en ondersteunende rol op het terrein 
van de (breedte)sport en gehandicaptensport. 
Bijvoorbeeld als er op dit gebied samen gewerkt 
moet worden tussen gemeenten, waaronder het 
afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en 
het stellen van prioriteiten bij het geven van 
subsidies voor sportactiviteiten.

Limburg is aantrekkelijk voor 
fietsers en wandelaars. 
Toegankelijke natuur, een 
fijnmazig netwerk van fiets- 
en wandelpaden is daarom 
belangrijk, waarbij wel de 
kwetsbare natuur wordt 
ontzien.

Limburg is aantrekkelijk voor 
fietsers en wandelaars. 
Toegankelijke natuur, een 
fijnmazig netwerk van fiets- 
en wandelpaden is daarom 
belangrijk, waarbij wel de 
kwetsbare natuur wordt 
ontzien.

D66

GroenLinks Ja Ja

Ook sportverenigingen en 
culturele organisaties kunnen 
een belangrijke bijdrage 
leveren aan een gezonde 
leefwijze. Daarnaast hebben 
ze ook een sociale functie.

Sport en cultuur bieden 
kansen om mee te doen aan 
de maatschappij voor 
jongeren en kwetsbare 
groepen. GroenLinks wil dat 
sport en cultuur voor 
iedereen gemakkelijk 
toegankelijk zijn; 
- GroenLinks is van mening 
dat de provincie juist 
breedtesporten moet 
ondersteunen. Breedtesport 
draagt bij aan ontmoeting en 
gemeenschapszin in de 
steden en dorpen die Limburg 
rijk is. We willen dat lokale 
verenigingen blijven bestaan.

Evenementen kunnen heel 
motiverend werken om ook 
aan sport of cultuur te gaan 
doen.

Sportverenigingen en 
culturele organisaties worden 
aangemoedigd een 
voorbeeldfunctie te vervullen, 
bijvoorbeeld op het gebied 
van verduurzaming en 
diversiteit.

Op school kunnen kinderen al jong leren gezond te eten, op 
de juiste manier te bewegen en zich cultureel te ontwikkelen

GroenLinks wil een aantal zaken en faciliteiten op 
sportgebied in Euregionaal verband oppakken. Het 
moet voor Limburgse sporters mogelijk zijn om van 
voorzieningen gebruik te maken, eventueel buiten de 
provincie. Verder moet er een haalbaarheidsstudie 
komen naar NOC*NSF sporten binnen de regio, met 
meenemen van de mogelijke exploitatie. Welke 
sporten hebben potentie, maar zijn nu nog klein in 
onze provincie?

Het gebruik van de fiets in 
woon-werkverkeer neemt dan 
ook toe. Dit betekent dat we 
de infrastructuur ook aan 
moeten passen met het 
inrichten van snelfietsroutes 
evenals goed bereikbare en 
bewaakte 
fietsparkeerplaatsen bij OV-
knooppunten en op centrale 
locaties. Wij willen dat de 
provincie initiatieven die het 
fietsen stimuleren, 
ondersteunt.

Wandel- en fietsroutes 
dragen bij aan de beleving 
van die natuur.

Op provinciaal niveau 
motiveren we alle gemeentes 
om aan te sluiten bij zowel 
het Jeugdfonds als ook het 
Volwassenenfonds Sport en 
Cultuur.

PvdA Nee Ja 

Ook de voorzieningen op veel 
scholen kunnen beter. Denk 
bijvoorbeeld aan ventilatie, 
sportvoorzieningen, een 
goede infrastructuur voor 
onderwijs in digitale 
vaardigheden en online 
weerbaarheid, en de al 
eerdergenoemde bredere 
uitrol van het gezonde 
scholenprogramma; 
- Zo moet het ingezette beleid 
gericht op preventie, gezonde 
leefstijl en positieve 
gezondheid intensief worden 
voortgezet en verdient de 
breedtesport steun.

Limburg is een 
wielerprovincie, maar als 
fietsprovincie valt er nog veel 
te winnen. Het stimuleren van 
fietsen is goed voor de 
gezondheid, goed voor de 
beurs, goed voor de 
bereikbaarheid en goed voor 
het milieu. Want dat leidt tot 
minder gemotoriseerd 
verkeer en minder 
luchtvervuiling. De belangen 
van fietsende schoolgaande 
jeugd, de woon-werk fietser 
en de recreatieve fietser 
moeten daarom een stevige 
plek krijgen in het provinciale 
mobiliteitsbeleid.

1e indruk

Partijen 



Limburg
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare ruimte Jeugd/ Talentontwikkeling Verbinden sectoren /gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk

Partijen 

PvdD Nee Ja, beperkt 

De provincie stimuleert 
inclusieve sport-
mogelijkheden die voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensport evenementen.

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel bekend 
als ‘sportvissen’) is een 
tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig vislood. 
De provincie stopt met het 
verlenen van visrechten voor 
de beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Ja Ja 

Sport zorgt voor ontspanning, 
een fysiek en mentaal goede 
gezondheid, sociale interactie 
en gemeen-schapszin.; 
- We ondersteunen kansen en 
initiatieven om de gezondheid 
van Limburgers op het gebied 
van sport en bewegen te 
verbeteren.
- We willen de gezondheid 
van al onze inwoners 
bevorderen door middel van 
sport en bewegen, zowel 
individueel als in 
verenigingsverband, en door 
in te zetten op gevarieerde en 
gezonde voeding.

Hier willen we 50 miljoen 
euro in investeren in de 
komende jaren zoals 
bijvoorbeeld in de Kinder- en 
Jongerenrechtswinkel, de 
stichting Leergeld en het 
Jeugdfonds sport en cultuur; 
- We willen het voor iedereen 
bereikbaar en betaalbaar 
maken om deel te nemen aan 
een sportclub. Samen met 
gemeenten en 
maatschappelijke 
organisaties zorgen we ervoor 
dat ieder kind toegang heeft 
tot een sportvereniging. 
Daarbij zetten we in op 
breedte- en 
gehandicaptensport.

We willen mee- faciliteren om 
duurzame ontwikkelingen 
sneller te realiseren met een 
stimuleringsregeling voor 
bijvoorbeeld het aanleggen 
van een andere 
warmtevoorziening of het 
plaatsen van zonnepanelen. 
Daarmee wordt de club niet 
enkel duurzamer maar 
bespaart ze ook op haar eigen 
energiekosten. Geld dat de 
club weer kan steken in haar 
leden, sportstimulering, 
vitaliteit en sportontwikkeling.

We gaan gemeenten helpen 
bij het openhouden van 
sportvoorzieningen als 
openbare zwembaden en 
sportaccommodaties.

We willen de komende 4 jaar minimaal 100 groene 
schoolpleinen aanleggen samen met gemeentes, 
schoolbesturen, sportverenigingen en 
buurtorganisaties.
- Minimaal 3 procent van de totale openbare ruimte 
in de gebouwde omgeving gaat bestaan uit sport- en 
speelgelegenheden voor jong en oud.
- Steeds meer mensen sporten buiten een vereniging 
om, ongeorganiseerd in groepsverband of 
individueel. Goede accommodaties en 
buitenspeelvoorzieningen zijn daarvoor essentieel. 
De buiten-ruimte is daar echter vaak niet op 
toegerust terwijl dat eenvoudig kan met bijvoorbeeld 
het plaatsen van sport- en speeltoestellen, het 
aanleggen van beweegzones of de openbare ruimte 
aanpassen aan de behoeften van bijvoorbeeld 
skaters, free runners en mensen met een beperking. 
We willen de gemeenten hierbij ondersteunen met 
expertise, steunaanvragen, cofinanciering en 
facilitering; 
-Meer groen, meer ontmoetingsplekken en meer 
plek voor spel, sport, onderwijs en cultuur in de 
openbare ruimte zijn zaken waar onze samenleving 
meer behoefte aan heeft.

We willen de Gezonde basisschool, Rijke schooldag of 
Verlengde schooldag op alle scholen in heel Limburg 
invoeren. Kinderen zouden zich geen zorgen hoeven te 
maken dat hun ouders geen ontbijt of lunch kunnen 
verzorgen. Dit zorgt er niet alleen voor dat alle kinderen een 
gezonde maal- tijd krijgen maar stimuleert ook sport, 
beweging, cultuur en erfgoed die leidt naar een gezondere 
ontwikkeling van kinderen. 
- We ondersteunen gemeentes en scholen bij het invoeren 
van de schooltandarts en onderstrepen het belang van 
gezonde voeding, sport en bewegen voor kinderen.; 
- Kinderen moeten overal kunnen snuffelen om zo 
spelenderwijs te ervaren welke sport (en culturele 
vereniging) bij hen past. Diverse gemeenten, fondsen en 
verenigingen maken dit al (deels) mogelijk. We willen dit 
verder stimuleren door hen beter te faciliteren en te 
ondersteunen. Een voorbeeld is het mogelijk maken dat 
ieder kind enkele sportlessen gratis kan volgen. Doel is dat 
meer kinderen deelnemen aan sportactiviteiten en 
verenigingen vitaal blijven;
- Ook willen we co-financieren en investeren in het 
faciliteren van talentontwikkeling van jeugdigen. Te vaak 
zien we dat (top)sporttalenten moeten afhaken vanwege de 
grote kosten die (internationale) wedstrijden en -stages 
maar ook vervoerskosten met zich meebrengen.

De diverse Limburgse sporttakplatforms gaan we 
faciliteren in de ontwikkeling van hun sport. Dit 
netwerk kent korte lijnen tussen overheden, 
verenigingen, organisatoren en vele sporters 
(topsporters, recreatieve en talentvolle sporters en 
sporters met een beperking). Geld vanuit de 
provincie wordt zo omgezet in concrete acties en 
biedt meerwaarde op het gebied van sport, 
gezondheid en economie. Deze werkwijze willen we 
zowel inhoudelijk als financieel blijven ondersteunen, 
faciliteren en verder uitbouwen. - - Ook willen we 
co-financieren en investeren in het faciliteren van 
talentontwikkeling van jeugdigen. Te vaak zien we 
dat (top)sporttalenten moeten afhaken vanwege de 
grote kosten die (internationale) wedstrijden en 
-stages maar ook vervoerskosten met zich 
meebrengen.

Om de natuur toegankelijk te 
maken willen we in de 
natuurgebieden en meer 
algemeen in het landelijk 
gebied een fiets- en 
wandelinfrastructuur 
realiseren, die tegelijkertijd 
oog heeft voor sprei-ding, 
zodat specifieke gebieden 
niet overvoerd worden.

Om de natuur toegankelijk te 
maken willen we in de 
natuurgebieden en meer 
algemeen in het landelijk 
gebied een fiets- en 
wandelinfrastructuur 
realiseren, die tegelijkertijd 
oog heeft voor sprei- ding, 
zodat specifieke gebieden 
niet overvoerd worden.

Sommigen sportclubs hebben 
een moeilijke tijd naar 
aanleiding van de 
coronamaatregelen en de 
gestegen kosten. Vanuit de 
provincie kunnen we een 
leidende rol nemen in 
sportstimulering en het 
helpen van verenigingen die 
het moeilijk hebben; 
- We zijn tegen verdere 
subsidiekortingen in de sport 
en vinden dat subsidies juist 
beter en meer gericht 
toegepast moeten worden. 
Het budget dient omhoog 
bijgesteld te worden als blijkt 
dat er meer geld nodig is om 
sportclubs vitaal en het 
verenigingsleven 
toekomstbestendig te krijgen.

BBB Nee Ja, fiets 

Wij willen fietsvriendelijke 
verkeersroutes inrichten met 
voldoende veilige en goed 
verlichte fietspaden van en 
naar de dorpen onderling en 
naar de omliggende steden. 
Er komen meer (snel)fiets- 
paden in Limburg. De 
verbinding tussen de steden 
en ook aansluitingen van 
dorpen naar de (reeds) 
aangelegde snelfietspaden 
worden verbeterd.



Noord-Brabant
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/Talentontwikkeling Verbinden sectoren / 

gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

50Plus Ja Ja 

Stimuleren doelgroepen die 
achterblijven in 
sportoefening; 
- Sport en vrije tijd: ook voor 
ouderen en mindervalide 
inwoners.

Sportclubs zijn van groot 
belang, het versterkt de 
sociale samenhang en de
ontwikkeling van wijken, 
buurten en kernen.

Ondersteunen sportclubs bij 
het verduurzamen met 
kennis en advies

Behoud en verruiming 
buitensport en 
openluchtrecreatie

Gescheiden, veilige, 
toegankelijke wandel-, 
wielren-, mountainbike-, 
fiets- en
ruiterroutes

Gescheiden, veilige, 
toegankelijke wandel-, 
wielren-, mountainbike-, 
fiets- en
ruiterroutes

Mede investeren in 
buurtsport coaches

VVD Ja Ja, fiets (beperkt) 
en helpen we bij het 
mogelijk maken van top-
evenementen 

Incidenteel investeert de 
provincie in 
topsportfaciliteiten 

Sport of recreatie? Niet op 
schaarse ruimte die vrij is 
van wateroverlast. We 
zorgen dat iedere 
uitbreiding, inbreiding, 
bestemming of 
herbestemming in balans in 
ons landschap. 

We stimuleren de 
betrokkenheid van alle 
Brabanders bij cultuur, 
sport, erfgoed en 
vrijetijdsbesteding, zeker 
ook omdat hun talenten 
onontbeerlijk zijn voor onze 
toekomst 
-  In Brabant is er natuurlijk 
ontzettend veel topsport te 
vinden: denk aan hockey, 
wielrennen, zwemsport. De 
talenten stromen via de 
lokale verenigingen door 
naar die topsport. Die lokale 
verenigingen worden 
ondersteund door de 
gemeenten, de provincie 
investeert in een 
topsportklimaat - ook voor 
mindervaliden - zodat die 
talenten kunnen doorstoten 
naar de top. Op deze manier 
kunnen de sporters hun 
talenten verder ontwikkelen

We doen daarom allereerst 
wat nodig is om alle 
provinciale wegen in 
Brabant op een hoog 
kwaliteitsniveau te houden, 
met een goed wegdek en 
veilige kruispunten, 
rotondes en fietspaden. 

CDA Ja Ja, fiets/wandel

Wij willen dat niemand aan 
de zijlijn staat en dat 
iedereen moet kunnen 
sporten. Sporten, bewegen 
en spelen kunnen ook 
bijdragen aan integratie van 
statushouders, asielzoekers 
en arbeidsmigranten. 
- Mensen met een 
beperking zijn burgers die 
net als iedereen mee willen 
doen in onze samenleving. 
Voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar 
wat niet kan, maar zoeken 
we altijd naar oplossingen 
hoe het wél kan. We willen 
meer mogelijkheden voor 
sport en beweging voor 
deze groep.

Sport is maatschappelijk 
goud dat we moeten 
verzilveren. Het verbindt 
mensen en is gezond. 
Eenzaamheid blijft een 
serieus risico voor jongeren 
en ouderen. Het is 
belangrijk lokale initiatieven 
te stimuleren die 
samenhangen met de zorg 
voor jongeren en de 
betrokkenheid van onder 
andere de sportsector. Voor 
onze senioren is het van 
belang dat ze kunnen blijven 
bewegen en elkaar 
ontmoeten. 

CDA Brabant streeft ernaar 
dat iedereen in onze 
provincie zonder 
belemmeringen deel kan 
nemen aan sport en spel in 
zijn of haar omgeving. 
Fysieke beperkingen, 
financiële beperkingen of 
een taalbarrière mogen 
daarin geen rol spelen .

Zet de provincie zich in om 
topsportevenementen naar 
Brabant te halen. Brabant 
staat
bekend om zijn 
topsport(ers) en kan dat 
imago benutten om sporten 
nog aantrekkelijker te 
maken. 

Zet de provincie zich in om 
topsportevenementen naar 
Brabant te halen. Brabant 
staat
bekend om zijn 
topsport(ers) en kan dat 
imago benutten om sporten 
nog aantrekkelijker te 
maken.

Het versterken van 
sportverenigingen en het 
verenigingsgevoel is van 
groot belang, alsook goede 
voorzieningen voor sport en 
beweging in de openbare 
ruimte. 
- Sportverenigingen dragen 
bij aan de leefbaarheid en 
levendigheid in al onze 
Brabantse dorpse en 
stedelijke kernen.

Ook het samen bewegen en 
spelen in onze bossen, op 
pleinen, in tuinen, 
speeltuinen en op scholen 
speelt een belangrijkere rol. 
Onze buitenruimte moet 
aantrekkelijker worden 
ingericht om te gaan 
wandelen, fietsen en 
bewegen. 
- stimuleren wij de realisatie 
van ‘groene samen 
speeltuinen’ ter 
ondersteuning van
breedtesport. Dit zijn 
‘vergroende’ speeltuinen en 
buitensport-accommodaties 
die voor
iedereen toegankelijk zijn, 
ook voor mensen met een 
fysieke beperking.

Als het aan CDA Brabant ligt, 
dan:
● is er bij bij de inrich ng 
van de openbare ruimte 
meer aandacht voor de 
voetganger;
● moeten de openbare 
ruimte en het openbaar 
vervoer toegankelijk zijn 
voor mensen meteen 
beperking;
● ze en we maximaal in op 
versterking van wandel- en 
fietsroutes, voor zowel 
recreatief
gebruik als voor woon- en 
werkverkeer (snelfietsroute);
● ze en we ook in op de 
bereikbaarheid van het 
landelijk gebied, zowel via 
openbaar
vervoer, gedeelde 
mobiliteit, fiets en ook de 
auto zal een belangrijke rol 
blijven spelen.

Als het aan CDA Brabant ligt, 
dan:
● is er bij bij de inrich ng 
van de openbare ruimte 
meer aandacht voor de 
voetganger;
● moeten de openbare 
ruimte en het openbaar 
vervoer toegankelijk zijn 
voor mensen met
een beperking;
● ze en we maximaal in op 
versterking van wandel- en 
fietsroutes, voor zowel 
recreatief
gebruik als voor woon- en 
werkverkeer (snelfietsroute);
● ze en we ook in op de 
bereikbaarheid van het 
landelijk gebied, zowel via 
openbaar
vervoer, gedeelde 
mobiliteit, fiets en ook de 
auto zal een belangrijke rol 
blijven spelen.

Verdachte activiteiten kun 
je altijd melden, zoals
bijvoorbeeld bij de verhuur 
van een schuur waar niet 
duidelijk is waarvoor het 
gebruikt gaat worden, een 
‘foute’ sponsor van de 
sportclub van je kinderen,

maken we sporten, 
bewegen en spelen 
onderdeel van 
integratiemogelijkheden 

ChristenUnie/SGP Ja, zeer beperkt Ja, fiets/wandel

CU-SGP wil stimuleren dat 
mensen meer bewegen en 
buiten zijn. Want dat is goed 
voor de gezondheid en het 
geluksgevoel. 

Provinciebreed programma 
ter stimulering van de 
breedtesport, van 
sportveldjes in buurten en 
van recreatief gebruik van 
de natuur. 

Provinciebreed programma 
ter stimulering van de 
breedtesport, van 
sportveldjes in buurten en 
van recreatief gebruik van 
de natuur. 

We willen 
recreatiemogelijkheden op 
korte afstand van de stad, 
bij voorkeur in combinatie 
met agrarisch landgebruik: 
wandelen, fietsen etc. 

We willen 
recreatiemogelijkheden op 
korte afstand van de stad, 
bij voorkeur in combinatie 
met agrarisch landgebruik: 
wandelen, fietsen etc. 

D66 Ja Ja, fiets

Het belangrijkste is dat 
iedereen zich welkom voelt 
in onze culturele en 
sportieve sector. Dat 
betekent dat iedereen 
makkelijk toegang moet 
hebben tot een culturele 
en/of sportieve instelling en 
er rekening gehouden wordt 
met de situatie van ieder 
individu. Ongeacht je 
geaardheid, gender, 
achtergrond, of eventuele 
beperkingen.

Het belangrijkste is dat 
iedereen zich welkom voelt 
in onze culturele en 
sportieve sector. Dat 
betekent dat iedereen 
makkelijk toegang moet 
hebben tot een culturele 
en/of sportieve instelling en 
er rekening gehouden wordt 
met de situatie van ieder 
individu. Ongeacht je 
geaardheid, gender, 
achtergrond, of eventuele 
beperkingen.
- Dat de provincie met de 
vele sportclubs in Brabant in 
gesprek gaat om te kijken of 
er meer beoefening en 
beweging op maat gemaakt 
kan worden en kan worden 
aangeboden;

Dat er in onze provincie een 
groot urban sports & culture 
evenement gaat komen;

D66 Brabant koestert deze 
talenten en wil deze 
behouden voor onze 
provincie. Daarom wil D66 
Brabant creatieve 
opleidingen zichtbaar 
sterker maken en inzetten 
op de doorontwikkeling van 
de kwaliteit van producties 
naar (inter)nationaal niveau. 
Hetzelfde geldt voor de 
ontwikkeling van 
recreatieve sporters naar 
topsporters.

Voor deze gezonde basis is 
het belangrijk om ook te 
focussen op 
cultuureducatie, participatie 
en amateurkunst. Daarom 
zet D66 Brabant in op een 
vroege kennismaking met 
verschillende kunstuitingen 
en sporten, al vanaf de 
basisschool. Een betere 
ondersteuning van 
amateurkunst en -sport is 
hierin voor D66 Brabant 
noodzakelijk.;
- Daarbij zorgen kunst en 
sport voor creatieve en 
weerbare kinderen die de 
uitdagingen van de 
toekomst aan kunnen.

Dat we vol in gaan zetten 
op aangepast sporten en 
ongebonden sporten zoals 
Urban Sport & Culture, 
waar we voorloper in zijn 
in Nederland. Dat er in 
onze provincie een groot 
urban sports & culture 
evenement gaat komen;

Het faciliteren en stimuleren 
van het fietsgebruik vraagt 
om een opwaardering van 
de huidige 
fietsinfrastructuur. Naast de 
aanleg van snelfietspaden 
verdient, met het oog op de 
veiligheid, de aanpassing 
van oude fietspaden 
aandacht. In stedelijke 
gebieden is het gewenst 
autoverkeer en fietsverkeer 
zoveel mogelijk te scheiden. 
Met deze plannen wil D66 
Brabant vooruitstrevend zijn 
in het uitvoeren van het 
Brabants Toekomstbeeld 
Fiets.

Dat we vol in gaan zetten op 
aangepast sporten en 
ongebonden sporten zoals 
Urban Sport & Culture, waar 
we voorloper in zijn in 
Nederland.
Dat er in onze provincie een 
groot urban sports & culture 
evenement gaat komen;

1e indruk
Partijen 



Noord-Brabant
Thema's

Aparte sport en 
beweegparagraaf?

Sport en bewegen 
gelinkt aan andere 
beleidsterreinen? 

Inclusie Gezonde Leefstijl Toegankelijkheid Evenementen Topsport Leefbaarheid Duurzaamheid Sportinfrastructuur Bewegen in de openbare 
ruimte Jeugd/Talentontwikkeling Verbinden sectoren / 

gemeenten Fietsen Wandelen Provinciaal Sportakkoord Veiligheid Overig

1e indruk
Partijen 

GroenLinks Ja Ja, fiets/wandel
We ondersteunen 
Brabanders die 
hulpmiddelen nodig hebben 

We investeren in een breed 
aanbod van kunst, cultuur 
en sport dat meegroeit met 
het aantal inwoners van 
Brabant. Het uitoefenen en 
beleven van kunst, cultuur 
en sport zijn voor élke 
inwoner van Brabant 
betaalbaar en toegankelijk.
- Brabant zet in op 
breedtesport en 
talentontwikkeling. 
Iedereen moet kunnen 
sporten in Brabant. We 
ondersteunen Brabanders 
die hulpmiddelen nodig 
hebben.

Brabant moet geen 
elitesportevenementen 
financieren die voor het 
gros van de inwoners van 
Brabant onbetaalbaar zijn. 

Cultuur en sport zijn de 
fundamenten van een 
levendige provincie, die 
prikkelt, uitdaagt en 
activeert. Cultuur en sport 
zijn veel meer dan enkel een 
impuls voor het 
‘vestigingsklimaat’. Ze 
maken het leven leuker en 
interessanter en dagen ons 
uit. Kunst en sport zorgen 
voor sociaal contact en 
voeden onze geest en ons 
lichaam.

De provincie helpt bij het 
verduurzamen van 
sportparken. 

Recreatie en natuur gaan nu 
niet altijd samen. Op 
fietsroutes zijn reptielen en 
amfibieën helaas regelmatig 
slachtoffer van overrijding. 
GroenLinks zoekt samen 
met de gemeenten, 
terreineigenaren en sporters 
naar oplossingen om dit te 
voorkomen. De provincie 
stelt subsidies beschikbaar 
voor het uitvoeren van die 
oplossingen.

En waarin het uitoefenen 
van hobby’s en verkennen 
van talenten bijvoorbeeld 
via sport en cultuur voor 
iedereen mogelijk is. ; 
- Brabant zet in op 
breedtesport en 
talentontwikkeling. 
Iedereen moet kunnen 
sporten in Brabant. We 
ondersteunen Brabanders 
die hulpmiddelen nodig 
hebben.

We zetten de fiets op 1 en 
zorgen voor meer en betere 
fietsroutes en andere 
fietsvoorzieningen
- GroenLinks Brabant zet 
volop in op fietsgebruik. 
Fietsen is gezond, vervuilt 
de lucht niet, maakt geen 
herrie, helpt tegen files. 
Bovendien gebruik je 
fietsend geen fossiele 
brandstoffen, houd je 
wijken zo bereikbaar en is 
fietsen toegankelijk voor 
(vrijwel) iedereen. Er 
moeten dus meer en betere 
fietspaden komen.
• We willen vlotte en 
aantrekkelijke 
(snel)fietsroutes tussen 
Brabantse kernen en 
recreatieve fietsroutes 
verbeteren.

GroenLinks wil gezonde 
groene wijken waar de 
bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en veilig kunnen 
wandelen en fietsen
- GroenLinks wil meer en 
betere wandelpaden en 
trottoirs.

Het sportbudget moet 
meegroeien met het aantal 
inwoners van Brabant. ; 
- Wij willen dat de provincie 
zich inzet voor het 
binnenhalen van extra 
nationale en internationale 
subsidies en fondsen voor 
de sportsector in Brabant

PvdA Ja Ja, fiets/wandel
De provincie blijft 
investeren in 
gehandicaptensport

Zowel vanuit het oogpunt 
van een aantrekkelijk woon- 
en werkklimaat als vanuit 
het perspectief van 
gezondheid en verrijking van 
onze belevingswereld vindt 
de PvdA dat we moeten 
zorgen voor behoud van ons 
bijzondere erfgoed en onze 
unieke culturele en 
sportieve infrastructuur.; 
- Vanuit het provinciale 
sportprogramma worden 
initiatieven van gemeenten 
ondersteund om Brabanders 
gezonder te laten leven.

Er is ondersteuning van het 
Jeugdfonds Sport Brabant 
voor kinderen van ouders 
die dit zelf niet kunnen 
betalen.

De provincie blijft 
investeren in 
gehandicaptensport, 
innovatie in de sport, 
talentontwikkeling en het 
naar Brabant halen van 
echte 
topsportevenementen (EK’s, 
WK’s) met maatschappelijke 
meerwaarde.

We zetten in het bijzonder 
in op het vergroten van de 
maatschappelijke betekenis 
van cultuur, erfgoed, vrije 
tijd en sport.

De afgelopen jaren heeft de 
PvdA in Brabant ook werk 
gemaakt van het 
verduurzamen van 
sportclubs. Dit willen we 
voortzetten en uitbouwen 
naar andere culturele en 
erfgoedlocaties. Op deze 
manier maken we ook hen 
klaar voor een duurzame 
toekomst en helpen we geld 
en energie te besparen.

Zowel vanuit het oogpunt 
van een aantrekkelijk woon- 
en werkklimaat als vanuit 
het perspectief van 
gezondheid en verrijking van 
onze belevingswereld vindt 
de PvdA dat we moeten 
zorgen voor behoud van ons 
bijzondere erfgoed en onze 
unieke culturele en 
sportieve infrastructuur.

De provincie blijft 
investeren in 
gehandicaptensport, 
innovatie in de sport, 
talentontwikkeling en het 
naar Brabant halen van 
echte 
topsportevenementen (EK’s, 
WK’s) met maatschappelijke 
meerwaarde

Het BrabantSport Fonds 
kan op de financiële steun 
van de provincie blijven 
rekenen, aangezien 
hiermee invulling wordt 
gegeven aan het 
Beleidskader Brede 
Welvaart. Tevens is dit 
een prachtig voorbeeld 
van publiek-private inzet 
voor een inclusieve en 
gedragen samenwerking 
(bedrijfsleven betaalt de 
helft).

Voor de provincie is ook 
vrijetijdsbeleid belangrijk. 
We vervullen een rol bij 
gemeente overstijgende 
voorzieningen zoals het 
Brabantse wandel- en 
fietspadennetwerk (dat we 
graag versterken).

Voor de provincie is ook 
vrijetijdsbeleid belangrijk. 
We vervullen een rol bij 
gemeente overstijgende 
voorzieningen zoals het 
Brabantse wandel- en 
fietspadennetwerk (dat we 
graag versterken).

Urban Sports verdienen 
extra aandacht, aangezien 
hiermee doelgroepen 
worden aangesproken die 
anders buiten boord vallen.

PvdD Nee Ja, beperkt

De provincie stimuleert 
inclusieve 
sportmogelijkheden die 
voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

De provincie sponsort of 
subsidieert geen activiteiten 
of evenementen waarbij 
dieren worden gebruikt
voor vermaak, traditie en 
vrijetijdsbesteding, zoals 
paardensport evenement 
The Dutch Masters.

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

De provincie investeert in 
veilige wandel-, fiets- en 
snelfietspaden. 

Stop de hengeljacht! De 
hengeljacht (ook wel 
bekend als ‘sportvissen’) is 
een tijdverdrijf dat ernstig 
dierenleed veroorzaakt. 
Bovendien wordt het milieu 
zo vervuild met giftig 
vislood. De provincie stopt 
met het verlenen van 
visrechten voor de 
beroepsvisserij en 
hengeljacht en werkt niet 
mee aan de realisatie van 
vissteigers 

PVV

SP Ja Ja, fiets/wandel

We gaan sport stimuleren 
voor doelgroepen die 
achterblijven in 
sportbeoefening zoals 
mensen met een beperking, 
minima, enz.

Sport, kunst en cultuur zijn 
van groot belang voor de 
fysieke en geestelijke 
leefwereld van de mensen. 
De SP is dan ook van mening 
dat het stimuleren van 
sport, kunst en cultuur 
bijdraagt aan een betere 
levensstandaard.

We gaan betaalbare sport 
voor álle kinderen 
stimuleren en brengen het 
schoolzwemmen terug

We zetten in op 
toegankelijke en duurzame 
sportaccommodaties.

We zetten in op 
toegankelijke en duurzame 
sportaccommodaties.

We zetten in op 
beweegvriendelijke, gratis 
buitenruimte voor jong en 
oud ; 
- We gaan samen met 
gemeenten en 
waterschappen zorgen voor 
groene zones die de 
mogelijkheid bieden om te 
wandelen, fietsen, 
mountainbiken, paardrijden, 
zwemmen of dichtbij te 
kunnen recreëren;
• We gaan fiets- en 
wandelpaden uitbreiden; en 
zorgen voor extra 
aanlegplaatsen voor 
watersport;

We gaan fiets- en 
wandelpaden uitbreiden; en 
zorgen voor extra 
aanlegplaatsen voor 
watersport .

We gaan fiets- en 
wandelpaden uitbreiden; en 
zorgen voor extra 
aanlegplaatsen voor 
watersport.

Om sportdeelname verder 
te stimuleren moet de 
provincie een jaarlijkse prijs 
instellen voor de meest 
sportvriendelijke 
basisschool en voor de 
meest sportvriendelijke 
middelbare school van 
Brabant;
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gelinkt aan andere 
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BBB Nee Ja, fiets/wandel 
(beperkt) 

Het fiets- en wandelpaden 
netwerk wil BBB Noord-
Brabant versterken.

Het fiets- en wandelpaden 
netwerk wil BBB Noord-
Brabant versterken.

Brainport moet meer 
investeren in sport- en 
cultuur faciliteiten in de 
omgeving, immers de expats 
hebben buiten hun werk 
ook hun vertier nodig. 

Volt Ja Ja 

Volt wil dat alle inwoners 
van Noord-Brabant 
ongeacht achtergrond, 
herkomst, geaardheid of 
leeftijd dezelfde 
mogelijkheden hebben om 
deel te nemen aan culturele 
en sportactiviteiten; 
- stimuleren en bevorderen 
van projecten om inwoners 
van Noord-Brabant te laten 
sporten waarbij mensen 
met een beperking ook 
kunnen deelnemen;

Investeren in een Brabantse 
samenleving waarin 
iedereen niet alleen gelijke 
kansen krijgt, maar zich ook 
gelukkig en gezond voelt 
door toegang tot sport en 
cultuur zonder 
belemmeringen.

Subsidies voor sportclubs 
om zelf groene stroom op te 
wekken en duurzame 
verwarming aan te leggen.

Alle snelfietsroutes op 
elkaar aansluiten binnen 
Noord-Brabant en 
omringende
provincies;


