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1. Inleiding 
 
Provinciale Staten van Groningen hebben op 16 maart 2016 het kader “Sport- en beweegvisie 2016-
2019” vastgesteld. Met dit besluit toont de provincie aan dat men wenst te blijven investeren in sport 
en bewegen. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport en bewegen biedt jongeren en 
kwetsbare groepen kansen om mee te doen in de maatschappij. Daarnaast is sport en bewegen een 
belangrijk middel om in te zetten voor het verbeteren van de gezondheid en leefbaarheid van de 
Groningers en in de strijd tegen armoede. Met name de breedtesport heeft daarbij de aandacht. De 
sociale infrastructuur rondom sport is een belangrijke bindende factor in de samenleving. Sport en 
bewegen brengt mensen op een ontspannen manier bij elkaar. 
 
De voortgaande verandering van de gezondheidssituatie in delen van onze provincie, overgewicht en 
ongezonde leefstijl, de bevolkingsdaling en vergrijzing en de verschillende factoren in de sociale 
omgeving (sociale cohesie, participatie, sociaal economische status) hebben aan de basis gestaan 
van de inhoud van de sport- en beweegvisie. Wij zullen bij de uitvoering prioriteit geven aan projecten 
in de delen van de provincie waar de gezondheid en leefbaarheid het grootste onder druk staat. We 
hebben tevens de trend meegenomen dat steeds meer mensen buiten verenigingen om gaan 
bewegen. Meer bij sportscholen en fitnesscentra en meer in de openbare ruimte. De hieronder 
genoemde uitgangspunten en de gemaakte beleidskeuzes in dit uitvoeringsprogramma zijn verder 
mede aan de hand van gesprekken met stakeholders tot stand gekomen.  
 
Uitgangspunten sport- en beweegvisie 2016-2019: 

1. Kennisdeling stimuleren en aanjagen van netwerkorganisaties. 
2. (Breedte)Sport en bewegen als middel inzetten om de participatie te vergroten (gemeentelijk 

doel) en om gezondheidswinst te behalen. Hoe kunnen we mensen in beweging brengen, hun 
zelfvertrouwen vergroten en hun weer grip laten krijgen op hun eigen toekomst, leefstijl en 
zelfredzaamheid? 

3. Ondersteunen van gemeenten in hun taak op het gebied van het stimuleren van sporten en 
bewegen in de openbare ruimte. En tevens onze eigen provinciale taak hierin bezien. 

 
Belangrijk hierbij is dat we niet op de gemeentelijke stoel gaan zitten, maar dat we juist willen kijken 
waar we een toegevoegde waarde hebben en waar we het gemeentelijk beleid kunnen versterken. 
 
Per uitgangspunt wordt hierna verder geconcretiseerd wat we de komende vier jaar willen bereiken en 
hoe we dat gaan doen. Waar het kan worden afspraken gemaakt met uitvoerende organisaties voor 
vier jaar, soms echter ook voor twee jaar, met daarna een evaluatiemoment.  
 
Bij het eerste en tweede uitgangspunt houden we binnen het totale budget een flexibele ruimte 
beschikbaar om nieuwe initiatieven, die binnen dit uitgangspunt vallen, aan te kunnen jagen. Bij het 
derde uitgangspunt is er voor gekozen om op voorhand nog niets vast te leggen qua uitvoering, om zo 
het aanvragen van subsidie voor lokale initiatieven laagdrempelig te houden. Zo houden we ook 
ruimte om aan te kunnen sluiten bij initiatieven vanuit leefbaarheid en recreatie & toerisme 
(routenetwerken).  
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2. Kennisdeling en aanjagen netwerkorganisaties 
 
Afgelopen jaren heeft de provincie al fors ingezet op kennisdeling en het aanjagen van een 
netwerkorganisatie, door het ondersteunen van Sportplein Groningen. Sportplein Groningen is een 
netwerkorganisatie van overheden, kennisinstellingen en onderwijs, die de komende jaren 
nadrukkelijker de afstemming zoekt met zowel de gemeenten als het bedrijfsleven. De huidige 
stuurgroep bestaat uit Huis voor de Sport Groningen, Hanzehogeschool, UMCG (HANNN), Vereniging 
Sport en Gemeenten (VSG) en (in de toekomst) het bedrijfsleven.  
 
Kennisdeling blijft een onderwerp waar we als provincie op willen inzetten. Daarom zullen we de 
netwerkorganisatie deze beleidsperiode blijven ondersteunen. Leren van elkaar en niet het wiel 
opnieuw uitvinden. Extra aandachtspunt hierbij is de kennisdeling tussen gemeenten onderling en de 
verbreding van het netwerk naar samenwerking met het bedrijfsleven, sportverenigingen, cultuur, 
natuur en gezondheid.  
 
Provinciale rol:   faciliteren samenwerking en aanjagen nieuwe initiatieven. 
 
Wij willen de kennisdeling in de provincie Groningen blijven bevorderen door een subsidie te 
verstrekken aan Huis voor de Sport Groningen voor de uitvoering en coördinatie van Sportplein 
Groningen. Daarnaast willen we het mogelijk maken dat nieuwe initiatieven vanuit Sportplein 
Groningen kunnen starten, hiervoor komt een flexibel budget waarvoor aanvragen ingediend kunnen 
worden.  
 
Doel: 
Sportplein Groningen moet de komende jaren worden uitgebouwd naar een sterkere 
netwerkorganisatie, die door kennisdeling en samenwerking zorgt voor een meer optimale sport- en 
beweegcultuur in de provincie Groningen. Hierbij is het van belang dat er verbinding wordt gezocht 
met het bedrijfsleven, georganiseerde en ongeorganiseerde sport, cultuur, natuur en gezondheid.  
 
Instrumenten: 

1. Subsidie aan Huis voor de Sport Groningen om uitvoering en coördinatie te geven aan 
Sportplein Groningen in gezamenlijkheid met de partners uit de stuurgroep.  

2. Flexibel budget Sportplein Groningen voor het aanjagen van nieuwe projecten/initiatieven.  
3. Eind 2018 wordt de netwerkorganisatie Sportplein Groningen geëvalueerd, de input kan 

gebruikt worden bij het opstellen van het sport- en beweegbeleid vanaf 2020. 
  
Taken Huis voor de Sport Groningen tbv Sportplein Groningen: 

- Een sterker netwerk neerzetten die meer verbinding en samenwerking zoekt met het 
bedrijfsleven, de georganiseerde en ongeorganiseerde sport, cultuur, natuur en gezondheid. 
Hierin hebben de stuurgroep en de netwerkmanager een belangrijk proactieve rol.  

- Zorgen dat er verbindingen worden gemaakt binnen en tussen de vier thema's (sportieve 
gezonde jeugd, kwetsbare groepen in beweging, versterking van sportorganisaties en 
beweegvriendelijke omgeving), door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.  

- Beheer website (incl. sportkaart) en administratie. 
- Communicatie. Zorgen voor zichtbaarheid van Sportplein Groningen en de verschillende 

projecten/initiatieven die vanuit Sportplein Groningen worden opgestart.  
- Zorgen voor meer draagvlak en eigenaarschap bij gemeenten. 
- Organiseren van de provinciale sportverkiezingen.  

 
Resultaten: 

- Een sterke netwerkorganisatie die breder is dan sport en bewegen en dus verbinding en 
samenwerking heeft gezocht met andere disciplines (bedrijfsleven, georganiseerde en 
ongeorganiseerde sport, cultuur, natuur, gezondheid, sociale domein). 

- Er zijn elk jaar nieuwe initiatieven/projecten opgestart vanuit de verbindingen die binnen het 
netwerk zijn gemaakt.  

- Sportplein Groningen heeft een grotere naamsbekendheid gekregen, meer volgers op twitters 
en elk jaar meer bezoekers op de website (2015: volgers twitter 937, aantal bezoekers 
24.606).  

- Eind 2018 wordt de netwerkorganisatie geëvalueerd en wordt bekeken of de gestelde doelen 
behaald zijn. 
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- Sportplein Groningen wordt meer gedragen door partners (oa gemeenten en bedrijfsleven) en 
dit zorgt voor meer cofinanciering per jaar (ook voor het financieren van de basisstructuur van 
Sportplein Groningen).  

- Elk jaar zijn de provinciale sportverkiezingen georganiseerd vanuit Sportplein Groningen, met 
daarin de categorieën sporter, sporttalent, sportploeg van het jaar en de provinciale sportprijs. 

 
Criteria voor flexibel budget voor opstart van projecten/initiatieven vanuit Sportplein Groningen: 

- Het wordt gebruikt voor het aanjagen van verbindingen en/of de opstartfase van een project 
(het is dus nieuw en innovatief). 

- Het wordt door meerdere partijen en verschillende disciplines gedragen. En dus ook door 
minimaal 2 andere partijen mede gefinancierd. 

- Het is een éénmalige subsidie. 
- Het sluit aan bij de thema's van Sportplein Groningen. 
- Er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik 

duidelijk en concreet zijn benoemd.  
 
Financiën 
Voor de basisstructuur van Sportplein Groningen is de komende vier jaar nog een subsidie van de 
provincie nodig. Dit betekent dat Huis voor de Sport Groningen een subsidie ontvangt voor Sportplein 
Groningen, deze subsidie wordt ingezet voor de netwerkmanager, communicatie en website, voor het 
organiseren van een aantal netwerkbijeenkomsten en de sportverkiezingen en het uitvoeren van de 
evaluatie in 2018. Hiervoor is € 75.000,- per jaar beschikbaar (2016-2019). Voor het opstarten en 
aanjagen van nieuwe innovatieve projecten is er per jaar € 25.000,- beschikbaar. Hier kan apart een 
aanvraag voor worden ingediend. De partners van Sportplein Groningen nemen zelf de personele 
inzet ten behoeve van Sportplein Groningen voor hun rekening. 
 
Totale budget per jaar (2016-2019)     € 100.000,- 
Waarvan voor basisstructuur netwerkorganisatie   €   75.000,- 
Waarvan flexibel voor opstart initiatieven (projecten/onderzoek)  €   25.000,- 
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3. Sport en bewegen als middel voor participatie en gezondheidswinst 
 
De provincie ziet in sport en bewegen een uitgelezen middel om een gezondheidswinst te behalen en 
de Groningers mee te laten blijven doen in de maatschappij. In delen van de provincie Groningen is er 
een relatief ongezonde gezondheidssituatie. Er is een relatie tussen een lage sociaaleconomische 
status en een slechtere gezondheid. Een slechte gezondheidstoestand leidt via negatieve effecten op 
opleiding en werk weer tot een lagere sociaaleconomische status. Het doorbreken van deze vicieuze 
cirkel is een belangrijke voorwaarde voor gezondheidswinst en (arbeid-)participatie in Groningen. Er is 
ook een wederkerig verband tussen gezondheid en participatie. Participatie, zoals deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten, onderwijsdeelname en het hebben van (vrijwilligers-)werk, hebben 
allemaal positieve effecten op gezondheidswinst. We willen graag mensen dicht bij huis benaderen, 
bijvoorbeeld (inactieve) jongeren via de scholen en mensen uit lagere beroepsgroepen via het werk.  
 
Dit uitgangspunt is verdeeld in 4 thema's, die hierna toegelicht worden: 

1) Jongeren 
2) Kwetsbare groepen 
3) Talent 
4) Sportevenementen 

 
3.1. Jongeren 

De basis voor een gezonde leefstijl wordt op jonge leeftijd gelegd. Goed bewegingsonderwijs is van 
belang voor een goede doorstroming naar sportclubs of het deelnemen aan de sport- en 
beweegcultuur. Door in te zetten op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het aantal sport- en 
beweegmomenten op en rondom school kunnen we jongeren bewust te maken van hun leefgewoonte 
en een gedragsverandering in gang zetten. Zo wordt de basis gelegd voor fitte werknemers die de 
regie hebben over de eigen gezondheidssituatie. Bewegingsonderwijs is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf en van gemeenten, daarmee is dus goede afstemming 
nodig.  
 
Provinciale rol:   stimuleren en faciliteren 
 
Afgelopen jaren is vanuit Sportplein Groningen de Sportief Gezonde School (SGS) opgezet. Dit 
project is succesvol geweest in het basisonderwijs en wordt nu verder uitgerold in het voortgezet 
onderwijs (start met het VMBO), het MBO en in later stadium in het speciaal onderwijs (SO). Hier ligt 
een relatie met het ZonMW project van de HIS en de pilot die vanuit HvdSG wordt opgezet in het 
VMBO. We blijven de komende jaren de uitrol van de SGS op het basisonderwijs en de ontwikkeling 
en uitrol van de SGS op het voortgezet onderwijs/MBO/SO stimuleren en faciliteren.  
 
Doel: we willen meer jongeren (zowel op het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs, MBO en 
speciaal onderwijs) in beweging krijgen en houden. Hierbij is het van belang dat de doelgroep zelf 
betrokken wordt bij de verdere ontwikkelingen en bij de uitvoering van de SGS (onder andere door 
participatie van het provinciale trendteam). 
 
Instrumenten:  

- Subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor de uitrol van de SGS op het basisonderwijs.  
- Subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor de ontwikkeling en uitrol van de SGS op het 

VMBO/MBO. 
 
Taken Huis voor de Sport Groningen: 

- Zorgen voor een goede uitrol van de SGS op het basisonderwijs, waarbij er per jaar 3000 
leerlingen zijn bereikt (in 2016 1500 leerlingen) en er elk jaar meer gemeenten worden 
betrokken zodat er in 2019 een provinciale dekking is van de SGS op het basisonderwijs. 

- Een netwerk neerzetten rondom het VMBO en MBO in beweging. 
- Een concept ontwikkelen voor de SGS op het VMBO/MBO, die getest is op 4 pilotscholen en 

daarna doorontwikkeld is (in 2016/2017). In 2018 en 2019 dit concept verder uitrollen op 
andere scholen in de provincie, waarbij ze elk jaar substantieel meer leerlingen bereiken en er 
steeds meer scholen/locaties/opleidingen betrokken worden. 

- Er voor zorgen dat er partners aan beide projecten zijn verbonden (en daarmee dus zorgen 
voor cofinanciering).  
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- Zorgen voor meer draagvlak en eigenaarschap bij zowel het onderwijs als gemeenten, zodat 
deze de financiering van het concept SGS zowel op het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwjis en het MBO overnemen na 2019.  

 
Resultaten Sportief Gezonde School op het basisonderwijs: 

- In 2016 zijn er minimaal 1500 leerlingen bereikt, in 2017, 2018 en 2019 zijn er minimaal 3000 
leerlingen per jaar bereikt.  

- Per jaar wordt het aantal gemeenten dat betrokken is (zowel deelgenomen als deelnemende 
scholen/gemeenten) hoger, zodat in 2019 alle gemeenten betrokken zijn en er een provinciale 
dekking is. 

- Op alle deelgenomen scholen zijn de leerlingen bewust gemaakt van een gezonde leefstijl, is 
het aantal beweegmomenten toegenomen naar 5 keer per week, is sport, bewegen en 
gezondheid opgenomen in het schoolbeleid en hanteren ze de Gezonde School methode. 

- Een sterker en breder netwerk van partners, waardoor er meer cofinanciering ontstaat. 
- Draagvlak binnen het onderwijs en gemeenten, zodat deze in 2020 de SGS gaan financieren. 

 
Resultaten Sportief Gezonde School in het voortgezet onderwijs (VMBO) en MBO: 

- Er is een nieuw netwerk rondom VMBO en MBO in beweging opgezet. 
- Er is een gedragen concept ontwikkeld en getest op 4 pilotscholen. 
- Het concept is doorontwikkeld en wordt verder uitgerold op andere 

scholen/locaties/opleidingen in de provincie.  
- Er zijn nieuwe partners verbonden aan het project, waarmee voor meer cofinanciering en 

borging wordt gezorgd. 
- Elk jaar worden er meer leerlingen bereikt (2016/2017 400 leerlingen, 2018 600 leerlingen en 

2019 800 leerlingen) en vindt de uitvoering plaats in meer gemeenten en/of op 
scholen/locaties/opleidingen (2016/2017 4 scholen, 2018 6 scholen en 2019 8 scholen).  

- Op alle deelgenomen scholen hebben leerlingen geleerd om zelf en met elkaar sport te 
kunnen organiseren, is het aantal beweegmomenten toegenomen naar 5 keer per week, is 
sport, bewegen en gezondheid opgenomen in het schoolbeleid en hanteren ze de Gezonde 
School methode. 

- Er is meer draagvlak voor het project gecreëerd binnen het onderwijs en gemeenten, zodat er 
van daaruit meer cofinanciering komt. 

 
Financiën: 
Huis voor de Sport Groningen ontvangt in de jaren 2016 tot en met 2019 een subsidie voor de 
uitvoering en uitrol van de SGS op het basisonderwijs.  
2016:  € 50.000,- bereik is minimaal 1500 leerlingen en 11 betrokken gemeenten. 
2017: € 40.000,- bereik is minimaal 3000 leerlingen en 16 betrokken gemeenten. 
2018: € 30.000,- bereik is minimaal 3000 leerlingen en 20 betrokken gemeenten. 
2019 € 20.000,- bereik is minimaal 3000 leerlingen en 23 betrokken gemeenten. 
 
In 2016 heeft Huis voor de Sport Groningen (vooruitlopend op dit uitvoeringsprogramma) een 
verlengingssubsidie voor de Sportief Gezonde School ontvangen van € 25.000,-. Deze middelen 
komen éénmalig bovenop de subsidie van € 50.000,- die hierboven genoemd staat.  
 
Huis voor de Sport Groningen ontvangt in de jaren 2016 tot en met 2019 een subsidie van maximaal  
€ 30.000,- per jaar voor de ontwikkeling en uitvoering van de SGS op het VMBO en MBO. Voorwaarde 
daarbij is dat er elk jaar substantieel meer leerlingen worden bereikt (2016/2017 400 leerlingen, 2018 
600 leerlingen, 2019 800 leerlingen) en dat het aantal deelnemende scholen/locaties/opleidingen stijgt 
(2016/2017 4 scholen, 2018 6 scholen, 2019 8 scholen). 
 

3.2 Kwetsbare groepen 
Uit de monitor Onbeperkt Sportief blijkt dat mensen met een beperking (29%) aanzienlijk minder 
sporten dan mensen zonder beperking (59%). Terwijl juist bij deze doelgroep een gezondheidswinst 
valt te behalen. Zowel de lage aantallen per gemeente als de grote verscheidenheid aan beperkingen 
geeft aanleiding voor een provinciale rol bij bewegen voor kwetsbare groepen. Hierbij willen we de 
opgebouwde expertise uiteraard behouden. 
 
Provinciale rol:  stimuleren en faciliteren 
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We willen ons blijvend sterk maken voor een actieve en gezonde leefstijl in onze provincie voor en 
door mensen met een  beperking.  
 
Doel: We willen meer mensen met een beperking aan het bewegen krijgen en houden, zodat er juist 
bij deze doelgroep meer gezondheidswinst wordt behaald.  
 
Instrumenten: 

- Een subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor het realiseren van regionale netwerken 
kwetsbare groepen,  

- Een subsidie aan Huis voor de Sport Groningen voor de implementatie en ondersteuning van 
de portal Uniek Sporten. Hierin wordt de loket- en netwerkfunctie geïntegreerd.   

- Eind 2017 wordt er een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie wordt gebruikt voor het 
vaststellen van de hoogte van de subsidie in 2018 en 2019. 

 
Taken Huis voor de Sport Groningen: 

- Het realiseren van regionale samenwerkingsverbanden (inclusief gemeentelijke 
cofinanciering) met een provinciale dekking. 

- Vraag en aanbod in een regio op elkaar afstemmen en zo nodig nieuw aanbod opzetten of 
bestaand aanbod versterken.  

- Per regio een gezamenlijk actieplan opstellen. 
- Zorgen dat alle 23 gemeenten zijn aangesloten bij de portal Uniek Sporten. 
- Er voor zorgen dat de loket- en netwerkfunctie binnen Uniek Sporten wordt opgepakt en wordt 

gefinancierd door de gemeenten.  
 
Resultaten: 

- Provinciale dekking door regionale samenwerkingsverbanden voor mensen met een 
beperking of chronische aandoening. 

- Per regio is een actieplan opgesteld, waarin de wensen voor de toekomst (en borging 
daarvan) beschreven staan. 

- Alle gemeenten/regio's zijn aangesloten bij de portal Uniek Sporten en maken hiervan 
gebruik.  

- De regio's worden ondersteund door jaarlijkse afstemmingsoverleggen en 
netwerkbijeenkomsten. 

- Het aangepast sporten aanbod is up-tot-date en er is in beeld welk aanbod er nog ontbreekt.  
- De netwerk- en loketfunctie valt onder Uniek Sporten en wordt (deels) gefinancierd door de 

regio's/gemeenten.  
 
Financiën: 
Huis voor de Sport Groningen ontvangt in 2016 en in 2017 een subsidie van € 35.000,- voor het 
opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en de implementatie en ondersteuning van de 
portal Uniek Sporten.  
 
Na twee jaar (eind 2017) wordt er een evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan wordt de hoogte van 
de subsidie voor 2018 en 2019 vastgesteld. We gaan ervan uit dat de subsidie in 2018 en 2019 wordt 
afgebouwd, omdat de implementatie van Uniek Sporten dan al is afgerond en de regionale 
samenwerkingsverbanden die dan al zijn gerealiseerd een deel van de netwerk- en loketfunctie 
financieren (cofinanciering gemeenten).    
2016:  € 35.000,- 
2017: € 35.000,- 
2018:  n.t.b. 
2019: n.t.b. 
 

3.3 Talent  
Veel sportcarrières zijn ooit begonnen bij een sportvereniging in de buurt. En een (succesvolle) 
topsporter is vaak een voorbeeld voor jongeren die gaan sporten bij de vereniging of op school. 
Sportprestaties en sporthelden spreken tot de verbeelding bij een groot publiek en voor de jeugd is het 
een uitdaging om te kijken hoe goed ze zelf kunnen worden. Elk niveau van sport en bewegen levert 
plezier op en de waardering die ze er voor krijgen is belangrijk voor hun ontwikkeling. Regionale 
Trainingscentra (RTC’s) vormen een belangrijke schakel in de stap van talentherkenning naar 
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talentontwikkeling. Het is van belang dat talenten goed worden begeleid op hun weg naar 
topsportprestaties.  
 
Provinciale rol: faciliteren en stimuleren 
 
Wij willen de talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge sporters in de provincie Groningen 
blijven ondersteunen.  
 
Doel: We willen meer kennisdeling tussen topsport en breedtesport en er voor zorgen dat meer 
talenten op een kwalitatieve manier worden begeleid.   
 
Instrumenten 
Topsport Noord ontvangt een subsidie voor: 

- Het realiseren van meer Regionale Training Centra (RTC's) in de provincie Groningen. 
- Meer kennisdeling en innovatie in de provincie Groningen (opleiding en scholing van het 

technisch kader, bijeenkomsten, implementatie van leerlijnen voeding, mentaal, fysiek en anti-
doping). 

- Verder professionaliseren van het management team i.s.m. partners in Groningen om het 
netwerk te versterken en duurzaam te maken.  

 
Taken Topsport Noord: 

- Drie nieuwe RTC's realiseren in de provincie Groningen. 
- Zorgen voor meer kennisdeling tussen de RTC's en de betrokken breedtesportverenigingen. 
- Meer opleidingen en scholingen organiseren. 
- Verder professionaliseren van het management team van Topsport Noord, in samenwerking 

met partners in Groningen om het netwerk te versterken en duurzaam te maken. Zodat de 
kennisdeling en meer RTC's in Groningen daadwerkelijk georganiseerd kunnen worden.   

 
Resultaten: 

- Drie nieuwe RTC's in de provincie Groningen (eind 2019). 
- Meer kennisdeling tussen de RTC's onderling en met betrokken breedtesportverenigingen.  
- Meer opleidingen en scholing voor het technisch kader (10 RTC bijeenkomsten en kosten 

kennisdeling, ook voor implementatie van de leerlijnen voeding, mentaal, fysiek en anti-
doping).  

- Een management team dat ook toegerust is om bovengenoemde taken goed te organiseren.  
 
Financiën: 
Topsport Noord ontvangt in de jaren 2016 tot en met 2019 een subsidie van maximaal € 55.000,- per 
jaar.  
 

3.4 Sportevenementen 
Evenementen kunnen een stimulans zijn om deel te nemen aan sport of om te gaan bewegen en 
kennen daardoor een gezondheid bevorderend en participatie verhogend element. Hiervoor willen wij 
sportevenementen ondersteunen die extra inzetten op de maatschappelijke impact van het 
evenement door evenementen te subsidiëren die bijdragen aan een actieve sportdeelname in aanloop 
naar en na afloop van het evenementen en/of die hiervoor een side event programma willen 
ontwikkelen.  
 
Provinciale rol:  faciliteren en stimuleren 
 
We willen evenementen faciliteren en stimuleren die extra inzetten op de maatschappelijke impact van 
een evenement door in aanloop naar en na afloop van een evenement actieve sportdeelname te 
stimuleren en/of een side-event te organiseren. 
 
Doel: we willen niet actieve Groningers in beweging krijgen en houden door hun te stimuleren en 
motiveren deel te nemen aan een evenement. 
 
Instrumenten: 
Er komt een subsidieregeling van maximaal € 25.000,- per jaar voor sportevenementen. 
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Criteria voor de subsidieregeling sportevenementen: 
- Het is een bovenlokaal sportevenement, met een aanzuigende werking voor de hele regio. 
- Het is een evenement dat extra inzet op de maatschappelijke impact van het evenement (dus 

het evenement draagt bij aan een actieve sportdeelname in aanloop naar en na afloop van het 
evenement en/of het evenement organiseert een side event).  

- Er is gemeentelijke cofinanciering. 
- De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het side-event en/of 

het programma dat actieve deelname stimuleert. 
- Maximale subsidiebedrag is € 10.000,-, minimale subsidiebedrag is € 2.500,-. 
- De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het (te verwachten) aantal 

deelnemers, afgezet tegen andere evenementen. 
- Bij de beoordeling wordt gelet op de geografische spreiding van de evenementen. 
- Het evenement richt zich op het in beweging krijgen en houden van niet actieve Groningers.  
- Er wordt afstemming gezocht met Sportplein Groningen. 

 
Financiën: 
Per jaar is er € 25.000,- beschikbaar voor sportevenementen.  
 

3.5 Flexibel budget  
Omdat we binnen uitgangspunt 2 'sport en bewegen als middel voor participatie en gezondheidswinst' 
ruimte willen houden om nieuwe initiatieven aan te jagen die binnen dit uitgangspunt vallen. Is er een 
flexibel budget beschikbaar.  
 
Voorwaarden: 
Om voor subsidie vanuit dit budget in aanmerking te komen, moeten er aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan: 

- Het voornamelijk doel van het project/initiatief moet zijn: Groningers in beweging krijgen, 
waardoor gezondheidswinst wordt gerealiseerd. 

- Er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik 
duidelijk en concreet zijn benoemd. 

- Er is cofinanciering van minimaal één andere organisatie. 
- Er is sprake van regionale samenwerking en een regionaal bereik. 
- Het project/initiatief moet innovatief en vernieuwend zijn en/of een aanvulling op het 

bestaande aanbod in de provincie Groningen. 
- Projecten die uitvoering geven aan gemeentelijke/lokale taken, zijn uitgesloten van provinciale 

subsidie vanuit dit budget. 
- Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gelet op geografische spreiding en het bereik. 
- Initiatieven/projecten die aandacht hebben voor het vervolg en/of verdere uitrol, genieten bij 

de beoordeling voorkeur. 
 
Provinciale vrijwilligersprijs sport 
Elk jaar wordt de provinciale vrijwilligersprijzen uitgereikt aan personen, organisaties en gemeenten 
die zich op een bijzonder manier hebben ingezet binnen het vrijwilligerswerk. Afgelopen jaren zijn 
deze prijzen uitgereikt in de in de categorieën jeugd, leefbaarheid en zorg. Vanaf 2016 wordt daar de 
categorie sport aan toegevoegd om de vrijwilligers uit de sport extra in het zonnetje te zetten. Hiervoor 
reserveren wij per jaar € 6.000,- vanuit het flexibel budget. 
 
Financiën: 
Per jaar verschilt het bedrag dat als flexibel budget ingezet gaat worden: 
2016: € 44.000,-   
2017: € 79.000,- 
2018: n.t.b. (afhankelijk van de hoogte van subsidie kwetsbare groepen). 
2019: n.t.b. (afhankelijk van de hoogte van subsidie kwetsbare groepen). 
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4. Bewegen in de openbare ruimte 
 
Buitensport is in opkomst. Hardlopers en wandelaars zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld 
en ook bewegen in het groen is populair. Een beweegvriendelijke omgeving daagt uit tot sporten en 
bewegen in de openbare ruimte of openbaar groen. De aanleg van sport-, speel- en 
beweegvoorzieningen en het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte, is primair een 
gemeentelijke taak hier kan de provincie wel bij faciliteren. Naast de fysieke omgeving in de directe 
leefomgeving van inwoners is ook de sociale omgeving van belang. Niet alleen het op orde brengen 
van de ‘harde’ infrastructuur, ook juist ook de programmering ervan.  
 
Provinciale rol:  verbinden, faciliteren, stimuleren, aanjagen 
 
We willen samen met gemeenten de openbare ruimte beweegvriendelijker maken, door partijen met 
elkaar in verbinding te brengen, kennisdeling te stimuleren en door nieuwe innovaties of best practises 
aan te jagen. Uiteraard is gemeentelijke cofinanciering en commitment daarbij van belang. We hebben 
hierbij ook aandacht voor ander provinciaal beleid (leefbaarheid, recreatie & toerisme, verkeer & 
vervoer, accommodatiefonds etc.) en zullen daarmee nadrukkelijk verbinding zoeken.  
 
Doel: We willen samen met gemeenten de kansen voor het beweegvriendelijker maken van de 
openbare ruimte beter benutten, zodat meer mensen in beweging komen. Hierbij gaat het niet alleen 
om de harde infrastructuur, maar juist ook om de programmering ervan.  
 
Instrumenten: 

- Er is per jaar € 100.000,- beschikbaar voor projecten en initiatieven die de omgeving 
beweegvriendelijker maken en daardoor Groningers stimuleren om in beweging te komen en 
te blijven.  

- Na twee jaar (eind 2017) wordt dit budget geëvalueerd. 
 
Criteria voor projecten/initiatieven die voor een bijdrage in aanmerking komen: 
a. Het zijn lokale initiatieven die aansluiten bij het programma leefbaarheid en/of het 

accommodatiefonds die daarbij voldoen aan de volgende criteria:  
• Het is een lokaal sport- en/of beweeginitiatief. 
• Er is gemeentelijk cofinanciering. 
• Vanuit ofwel het leefbaarheidsprogramma of wel het accommodatiefonds wordt ook een 

subsidie/lening verstrekt.  
• Het betreffen geen kosten voor de harde infrastructuur. 
• Maximale subsidiebedrag is € 10.000,-. 

b. Het zijn initiatieven die aanzetten tot bewegen in de openbare ruimte die voldoen aan de volgende 
criteria:  

• Het project heeft als doel dat er meer mensen in beweging komen door een aantrekkelijke 
openbare ruimte, waardoor er uiteindelijk een gezondheidswinst wordt behaald. 

• Er is gemeentelijke cofinanciering. 
• Het maximale subsidiebedrag is € 10.000,-. 
• Maximaal twee projecten per gemeente per jaar (vanaf 2017). 

Financiën: 
Er is per jaar € 100.000,- beschikbaar. 
 
Na twee jaar (eind 2017) zullen we het uitgangspunt bewegen in de openbare ruime evalueren. Hoe 
functioneert het, ontvangen we de aanvragen die we graag zouden willen ontvangen, hoe is de 
samenwerking met gemeenten, hebben zij nog behoefte aan andere ondersteuning, etc.? Op basis 
daarvan wordt bepaald hoe het budget voor het uitgangspunt 'bewegen in de openbare ruimte' in de 
jaren 2018 en 2019 wordt weggezet. 
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5. Evaluatie, monitoring en onderzoek 
 
In deze notitie hebben we al eerder aangegeven dat we komende beleidsperiode graag de effecten 
van het sport- en beweegbeleid willen evalueren en monitoren. In de komende jaren wordt er onder 
andere een evaluatie uitgevoerd binnen Sportplein Groningen, het thema kwetsbare groepen en bij 
bewegen in de openbare ruimte. We willen graag onderzoek doen bij een aantal initiatieven/projecten 
zodat ze (waar nodig) verbeterd en doorontwikkeld kunnen worden. Daarbij zullen we ook kijken of we 
de gestelde beleidsdoelstellingen halen en zodat we ze eventueel kunnen bijstellen. 
 
We willen graag de nadruk leggen op dat de kennis die wordt opgedaan, beschikbaar is voor de hele 
provincie Groningen. Gemeenten hebben aangegeven dat ze graag gebruik willen maken van de 
kennis die er al is (ook die bij elkaar aanwezig is), zodat ze niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. 
Daarin willen we de komende jaren (ook via Sportplein Groningen) in voorzien. Kennisdeling is onder 
andere van toepassing bij de projecten die vanuit Sportplein Groningen worden geïnitieerd, bij de 
Sportief Gezonde School (zowel basisonderwijs als het (V)MBO), sportevenementen en bewegen in 
de openbare ruimte. 
 
Per jaar zullen we € 30.000,- beschikbaar stellen voor onderzoek naar de effecten van initiatieven, 
projecten en evenementen en ook voor het delen van de opgedane kennis en ervaringen.  
 
Budget: 
Per jaar is er € 30.000,- beschikbaar voor onderzoek naar de effecten van initiatieven, projecten en 
evenementen en voor het delen van de opgedane kennis en ervaringen. 
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6. Overzicht van de verdeling van de middelen van de sport- en 
beweegvisie 2016-2019 

 
1. Kennisdeling stimuleren en  
aanjagen van netwerkorganisaties 2016 2017 2018 2019 
Sportplein Groningen  75.000 75.000 75.000 75.000 
Opstart/aanjagen projecten Sportplein Groningen 25.000 25.000 25.000 25.000 

 
100.000 100.000 100.000 100.000 

     2. Sport en bewegen inzetten om de participatie  
te vergroten en om gezondheidswinst te behalen 2016 2017 2018 2019 
Sportief Gezonde School basisonderwijs  75.000 40.000 30.000 20.000 
Sportief Gezonde School VMBO en MBO  30.000 30.000 30.000 30.000 
Kwetsbare groepen 35.000 35.000 n.t.b. n.t.b. 
Talenten  55.000 55.000 55.000 55.000 
Sportevenementen 25.000 25.000 25.000 25.000 
Provinciale Vrijwilligersprijs Sport 6.000 6.000 6.000 6.000 
Nieuwe initiatieven flexibel budget  
(in 2018 en 2019 incl. kwetsbare groepen) 44.000 79.000 124.000 134.000 

 
270.000 270.000 270.000 270.000 

     3. Ondersteunen van gemeenten bij sporten  
en bewegen in de openbare ruimte 2016 2017 2018 2019 
Initiatieven/projecten die de omgeving  
beweegvriendelijker maken 100.000 100.000 100.000 100.000 

 
100.000 100.000 100.000 100.000 

     4. Evaluatie, monitoring en onderzoek 2016 2017 2018 2019 
Evaluatie, monitoring en onderzoek  30.000 30.000 30.000 30.000 

 
30.000 30.000 30.000 30.000 

     Totaal beschikbaar 500.000 500.000 500.000 500.000 
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