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20 april 2010  
Corr.nr. 2010-24.108, CW          Nummer 11/2010 
Zaaknr. 247707 
 

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 
Groningen betreffende de nieuwe sportnotitie provincie Groningen.  
 

SAMENVATTING: 
Gelet op het belang van de sport onder andere in relatie tot gezondheid en 
participatie, willen wij, nu de huidige sportnota 'Mitdoun=Goud!' bijna is 
afgelopen, blijven investeren in de sport. Doordat ten gevolge van de 
bezuinigingen het budget een stuk lager is dan voorheen, is het noodzakelijk 
dat wij nieuwe beleidskeuzes maken. In de sportnotitie leest u welke rol wij 
als provincie willen vervullen op het terrein van sport, welke keuzes wij 
maken en hoe wij daar uitvoering aan willen geven.  
 

Inleiding 
Sport is een belangrijke bindende factor in onze samenleving. Niet alleen het gezondheidsaspect is 
hierbij van groot belang maar ook het sociale aspect van sportbeoefening speelt een essentiële rol. 
Sport is immers een belangrijk middel voor participatie en integratie in de samenleving.  
Wij hebben een ronde gehouden langs het lokale, provincie en landelijk 'sportveld', waarbij 
ongeveer 40 personen zijn geconsulteerd onder andere over 'de rol' van provincie op het gebied 
van sport en bewegen. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen waaronder de demografische 
ontwikkelingen in de provincie Groningen en het Olympische Plan 2028, waarbij de focus ook ligt 
op de sport. De uitkomsten van de gesprekken en de trends en ontwikkelingen hebben mede  
bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe sportnotitie.  
 
Inhoud van de sportnotitie 
Naast de nieuwe beleidslijn, wordt in de sportnotitie eerst nog kort ingegaan op het, over het 
algemeen succesvol gevoerde sportbeleid van de afgelopen jaren. Verder leest u welke rol wij als 
provincie willen vervullen op het terrein van sport, welke keuzes wij maken en hoe wij daar 
uitvoering aan willen geven. Wij zijn daarbij tot de volgende beleidskeuzes gekomen: 

• ondersteunen van het kennis- en dienstencentrum 
• faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sport en 

sportvoorzieningen  
• ondersteunen van sport voor mensen met een beperking  
• ondersteunen en stimuleren van evenementen op het gebied van sport en bewegen 
• ondersteun de talenten (jeugd) als het gaat om topsport (topsportontwikkeling) 
• ondersteunen van het Olympisch Plan. 

Daarbij zetten wij niet meer in op de ondersteuning van de gemeentelijke taken, maar richten wij 
ons op regionaal en provinciaal niveau en zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking.  
 
Financiën 
Het sportbeleid is één van de onderdelen van de Sociale Agenda. En de looptijd daarvan eindigt 
eind 2012. Dat betekent dat er voor de periode 2011 - 2012 sprake is van een financiële 
overgangsperiode voor het onderdeel sport. Dat houdt in dat er voor de jaren 2011 en 2012 een 
bedrag beschikbaar is van 333.900 euro en vanaf 2013 een bedrag van ca. 200.000 euro. Dit 
benodigde middelen worden overigens meegenomen in het kader van de Voorjaarsnota.  
De middelen zullen we in 2011 en 2012 inzetten op de genoemde programmaonderdelen in de 
sportnotitie, naast de beschikbare middelen vanuit respectievelijk de Reserve Leefbaarheid en 
evenementenbeleid voor wat betreft de onderdelen B. en E. (zie hoofdstuk 4 van de sportnotitie). 
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Mocht uit de evaluatie van het Provinciaal Accommodatie Fonds blijken dat uw staten deze 
regeling willen continueren, dan zullen wij ruimte creëren binnen de middelen 2011 en 2012. 
 

Voorstel 
Wij stellen voor het bij deze voordracht gevoegde conceptbesluit vast te stellen. 
 
Groningen, 20 april 2010.  
 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 

M.J. van den Berg , voorzitter. 
 

H.J. Bolding , secretaris. 
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Nr.             11/2010 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010, nr. 2010-24.108, CW; 
 

BESLUITEN: 
 

1. vast te stellen de als bijlage bij dit besluit gevoegde "sportnotitie provincie Groningen". 
 
Groningen,  
 

Provinciale Staten voornoemd: 
 

, voorzitter. 
 

, griffier. 
 


