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VOORWOORD

25 jaar geleden reed ik in Olympia’s Tour een volle week in de 
bolletjestrui door Nederland. Dat klinkt mooier dan het is. Als 
pure sprinter kon ik in werkelijkheid geen molshoop op komen. 
Toch werd ik dag in dag uit als bergkoning gekroond. Niets is wat 
het lijkt in de wielersport. Misschien komt het wel doordat men-
sen bevangen raken door de wielerkoorts. Die steekt vooral op 
tijdens de voorjaarsklassiekers en de grote ronden. Stoere kerels, 
die op de fiets als beesten tekeer gaan, hullen zich bijvoorbeeld 
ineens met veel enthousiasme in een liefelijk roze kleurtje als ze in 
de Giro d’Italia zitten. Maar niet alleen de wielrenners of andere 
topsporters, ook bestuurders lijken er soms last van te hebben. Ze 
zijn bereid veel gemeenschapsgeld in topsporthallen en evene-
menten als de start van de Giro te stoppen.

Het kan ook anders. Voor hetzelfde geld kunnen op honderden plaatsen in Gelderland nieuwe 
sportieve initiatieven ontwikkeld worden voor jong en oud: een trapveldje, een uitgebreide speel-
plaats, een flitsende fietscross- of skatebaan op een braakliggend terrein bijvoorbeeld. In dit plan 
Gelderland Sport Mee laten de SP Gelderland zien hoe de provincie ervoor kan zorgen dat sport 
voor iedereen dichtbij komt. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen dan van die bolletjestrui 
die ooit om mijn schouders hing.

Peter de Vos, lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de SP, ex-wielrenner
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1. INLEIDING

Sport is goed voor de fysieke en de mentale gezondheid van mensen. Het vergroot de productivi-
teit en de schoolprestaties. Sport maakt lenig, geeft energie en vergroot het zelfvertrouwen. Hoe 
jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. 

Sporten en spelen is niet alleen belangrijk voor je lichaam of je geest. De sociale component van 
sport is net zo belangrijk. Sporten is bij uitstek geschikt om contacten leggen met andere mensen. 
Ook bij de meest individuele sport heb je iemand anders nodig als partner of als tegenstander om 
je aan te kunnen meten. Zonder verliezer geen winnaar. Zonder organisator geen sportevenement. 
Saamhorigheid en het verenigingsleven zijn een vast onderdeel bij veel sporten. In sommige dor-
pen en wijken is de sportvereniging en de sportkantine zelfs de enige overgebleven sociale ontmoe-
tingsplaats. 

Aan de andere kant brengen we steeds meer tijd zittend door tussen de muren van ons huis, op 
kantoor of op school. Het is tegenwoordig ‘binnen’ dan ook een stuk leuker dan vroeger. Via inter-
net staan we 24 uur per dag in contact met de wereld om ons heen. We halen de wereld naar bin-
nen in plaats dat we naar buiten gaan om de wereld op te zoeken. Ook bij kinderen heeft het buiten 
spelen in toenemende mate plaatsgemaakt voor de verlokking van het spelen van digitale games of 
thuis naar tv of internet kijken.

TOPSPORT

Het bevorderen van topsport draagt er niet of nauwelijks aan bij dat mensen meer gaan sporten. 
Natuurlijk is het goed dat individuele getalenteerde sporters de ambitie koesteren om verder te 
komen met hun sport en later ons land vertegenwoordigen of om hun beroep te maken van het 
sporten, maar dit trekt mensen niet van de bank. En wat de SP betreft investeert een overheid in 
sport voor iedereen en niet in de bevordering van topsport.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen ongeacht zijn/haar leeftijd kan meedoen aan spel en sport 
in de buurt. We zijn bereid, meer dan nu het geval is, te investeren in de breedte- en amateursport 
in Gelderland. Het geld dat op dit moment wordt besteed aan de topsport zou bijvoorbeeld beter 
besteed kunnen worden aan de breedte- en amateursport. 

Zonder fatsoenlijke breedtesport is er immers ook geen topsport mogelijk. De eerste contacten met 
de sport zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe talenten. De eerste stapjes als toekomstig 
topsporter vinden plaats op straat en op school. Pas daarna komt de sportvereniging in beeld. De 
overgang van sporten op straat of school naar de lokale sportvereniging is een belangrijk moment 
in de ontwikkeling. Door nu te investeren in ‘sport voor iedereen’ investeren we actief in meer 
mensen die gaan sporten en ook meer mensen die de overgang van sporten op straat naar sporten 
bij een sportvereniging kunnen maken. Zo steunen we niet de ‘kopgroep’ maar het hele peloton en 
vooral ook de achterblijvers, of te wel de kopgroep van de toekomst. 
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2. SPORT IN GELDERLAND; EEN TUSSENSTAND

2.1 PROVINCIAAL SPORTBELEID MET GROTE AMBITIES

De provincie Gelderland rekent sport tot één van haar taken. Dat doet zij grotendeels vanuit een 
ondersteunende rol. In de beleidsnota Gelderland Sportland uit 2010 wordt het als volgt omschre-
ven:

‘Zoals op veel sociale beleidsthema’s, heeft de provincie ook op het vlak van de sport een tweede-
lijnsfunctie en is daarbij ondersteunend aan gemeenten en uitvoerende maatschappelijke organisa-
ties. Dit vraagt om actieve samenwerking met gemeenten, regio’s en met (landelijke) sportkoepels/
organisaties, onder meer in regionaal verband. Daarmee wordt ook aangesloten bij het regionale 
werken, zoals dat is opgenomen in het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) van gemeenten 
en provincie. De verschillende partijen en partners in Gelderland uit de sport, het onderwijs, de 
overheden en het bedrijfsleven zullen wij bij elkaar brengen en stimuleren tot samenwerking.’

In het Uitvoeringsprogramma Gelderland Sport uit 2013 stelt de provincie zich enkele doelen als 
het gaat om sportbeleid:

Het doel van provinciaal sportbeleid in het bijzonder van het thema Vitale samenleving is: ‘In 2016 
is Gelderland een vitale sportprovincie geworden: meer Gelderse burgers met of zonder beperking 
(75%) sporten en bewegen ter bevordering van de gezondheid en sociale cohesie en ter verminde-
ring van overgewicht’. Het thema ‘Vitale samenleving’ focust op drie deelthema’s:  

1. Meer sportieve bewegingsruimte: ‘In 2016 zijn meer beweegvriendelijke sport- en beweegmo-
gelijkheden in de Gelderse openbare ruimte gerealiseerd, zodat aan de verwachte toenemende 
vraag worden voldaan.’

2. Meer mensen met een gezonde leefstijl: ‘In 2016 moet er in een aanzienlijk aantal Gelderse 
gemeenten (20 van de 56 gemeenten) ten minste één interventie, die gericht is op bevordering 
van lichamelijke activiteit en preventie van overgewicht, worden uitgevoerd.’

3. Meer mensen sporten en bewegen: ‘In 2016 doet minimaal 75% van de Gelderse burgers, met 
of zonder beperking, op de één of andere manier aan sport en bewegen.’

2.2 HOE ZIT HET MET HET BEWEEGGEDRAG VAN DE GELDERLANDER?

Op het gebied van bewegen zijn normen opgesteld om de gewenste hoeveelheid beweging te 
bepalen. De eerste norm is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), deze normeert de 
gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging om gezond te blijven of te worden. Voor volwassenen 
betekent dit dat ze op minimaal vijf dagen per week tenminste 30 minuten matig intensieve li-
chaamsbeweging dienen te hebben. Ongeveer de helft van de Gelderlanders voldoet hieraan (49%). 
In 2011 lag dit percentage op 56%. 
Daarnaast is er ook nog de fitnorm, die de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging normeert die 
nodig is voor een goede conditie van het hartvaatstelsel. Hiervoor is minimaal drie keer per week 
tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig. In Gelderland voldoet 38% aan deze 
fitnorm. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2011 toen 36% hieraan voldeed.
Investeren in de breedtesport is in meerdere gemeenten succesvol gebleken. Deze resultaten waren 
niet mogelijk geweest zonder de begeleiding van de Gelderse Sportfederatie (GSF) en financiële 
ondersteuning door de provincie. 
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2.3 MEEST BEOEFENDE SPORTEN
 
Fitness (conditie) komt als populairste sport naar voren gevolgd door hardlopen/joggen/trimmen, 
en fitness (kracht) staat op nummer drie. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken en zwemsport 
maken de top vijf compleet. Wat opvalt, is dat de meeste van deze sporten of ongeorganiseerd of bij 
een commerciële aanbieder worden beoefend.

De top 10 is nagenoeg gelijk aan 2011. In de top 5 hebben zwemsport en fietsen van plek gewisseld. 
Daarnaast is schaatsen in de top 10 gekomen voor skiën/langlaufen/snowboarden.

Sportvoorzieningen in de openbare ruimte zoals de skatebanen, basketbalpleintjes, trapveldjes of 
voetbalkooien worden vaker gebruikt. In 2013 was dat 16% tegen 13% in 2011.

2.4. OBESITAS EN OVERGEWICHT

Gelderlanders met overgewicht sporten en bewegen minder dan Gelderlanders met een gezond 
gewicht. 1 op de 10 Gelderlanders heeft obesitas (10%). Het percentage Gelderlanders met overge-
wicht en/of obesitas is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven (43%). Landelijk ligt het percentage 
met overgewicht of obesitas op 46%. 

Groepen die meer overgewicht hebben zijn mannen, ouderen (50 tot 65 jaar), Gelderlanders met 
een beperking en/of chronische aandoening, allochtonen, lager opgeleiden, niet werkenden, huis-
houdens zonder (thuiswonende) kind(eren) en Gelderlanders met een middeninkomen.
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3. TOPSPORTACCOMMODATIES GOED VOOR DE BREEDTESPORT?

Er zijn in het verleden grote topsportaccommodaties met steun van de provincie gefinancierd. Aan 
provinciale investeringen in topsportaccommodaties wordt als eis gesteld dat de accommodatie 
80% van tijd gebruikt wordt door breedtesporters. De suggestie zou kunnen worden gewekt dat 
hierdoor topsportaccommodaties goed voor de breedtesport zijn. Dat klopt echter niet. Met het-
zelfde geld was voor de breedtesport veel meer te realiseren geweest. Juist door topsport voorop te 
stellen zijn extra kosten gemaakt. Laten we eens kijken naar twee voorbeelden:

3.1 DE TOPSPORTHAL IN DOETINCHEM

De Topsporthal in Doetinchem is de opvolger van de gemeentelijke sporthal de Rozengaarde. De 
Rozengaarde werd tot voor kort gebruikt door de Doetinchemse topvolleybalvereniging Orion. 
Door het stellen van nieuwe eisen aan de hoogte van de hal en het ontstaan van achterstallig on-
derhoud van onder andere de kleedkamers voldeed de sporthal niet meer aan de laatste eisen als 
topsportlocatie. 
Met de Olympische aspiraties van de provincie Gelderland in het achterhoofd is door Doetinchem 
gekozen in te zetten op het naar haar gemeente halen van de kernsport volleybal. Samen met pri-
vate partijen en de provincie Gelderland heeft Doetinchem geïnvesteerd in een topsportaccommo-
datie waar op het hoogste (Olympisch) niveau volleybal gespeeld kan worden. 
Daar waar een verhoging van het dak in combinatie met een renovatie van de oude sporthal de 
Rozengaarde voor de hand lag, werd er gekozen voor de nieuwbouw van de Topsporthal. De Top-
sporthal wordt op dit moment voor een groot gedeelte gebruikt door breedtesporters en scholie-
ren. Dat is echter geen reden de Topsporthal in Doetinchem als breedtesportlocatie te bestempe-
len. 
De oude sporthal de Rozengaarde voldeed misschien niet meer aan de hoogste eisen van de top-
sport, maar als sporthal voor wedstrijd- en breedtesport functioneerde deze nog prima. Het was 
voor de breedtesport beter geweest om een gedeelte van het geld te investeren in de renovatie van 
sporthal de Rozengaarde en de rest te besteden aan het sporten in de buurten en dorpen. Juist het 
topsportwaardig maken van een zaal (in dit geval nieuwbouw) veroorzaakt hoge kosten. Dat deze 
later breder gebruikt wordt, maakt niet dat deze kosten dan aan breedtesport kunnen worden toe-
geschreven.

3.2 OMNISPORT APELDOORN

Als onderdeel van het megasportcomplex Omnisport in Apeldoorn is een wielerbaan van interna-
tionale allure gerealiseerd. De huidige wielerbaan is prachtig, maar voorheen werd er in Apeldoorn 
gefietst op een (buiten)wielerbaan van beton. 
In Alkmaar stond een vergelijkbare baan en daar is er in eerste instantie voor gekozen om de wie-
lerbaan te renoveren en gedeeltelijk te overkappen, zodat ook in regen en koude omstandigheden 
de baan gebruikt kan worden. 

Het is in Nederland niet mogelijk om op een gedeeltelijk overdekte wielerbaan zowel in de win-
ter als de zomer wedstrijden te fietsen. Dat is voor de beoefening van de topsport een probleem, 
maar niet voor de breedtesport. Op dit moment gebruiken vooral breedtesporters de wielerbaan 
van Apeldoorn. Maar de miljoenen overheidsgeld zijn dus geïnvesteerd in het professionele sport-
complex Omnisport voor de topsport. Voor een fractie van het geld was een (gedeeltelijke) over-
kapping en het opknappen van de oude wielerbaan in Apeldoorn te realiseren geweest en hadden 
dezelfde breedtesporters met even veel plezier hun rondjes gereden. 
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4. BREEDTESPORT IN DE VERDRUKKING 

Tegenover de goede intenties en plannen van de provincie Gelderland staat dat sport, en dan voor-
al breedtesport en het sporten op school, lijdt onder de crisis en de bezuinigingen van gemeenten. 
Laten we eens kijken naar twee voorbeelden: gym op de basisschool en schoolzwemmen.

4.1 GYM OP DE BASISSCHOOL

In het basisonderwijs staat geen verplicht aantal uren voor gymnastiek/bewegingsonderwijs. Vrij-
wel elke school geeft haar leerlingen twee keer per week drie kwartier les in bewegen en dat is te 
weinig. 
Maar 49% van de scholen had in 2010 een vakleerkracht gym in dienst. Buiten de Randstad ligt dat 
percentage vaak nog een stuk lager. In Limburg had bijvoorbeeld maar 12% van de basisscholen 
een gymleraar en in Friesland 7%. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut voor sociaal-
wetenschappelijk sportonderzoek.

Waarom lukt het toch maar niet om vakleerkrachten gym terug in het basisonderwijs te krij-
gen? Volgens Gert van Driel - voorzitter van de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding 
(KVLO) - ligt dat aan een aantal factoren. Ten eerste noemt hij het inhoudelijke en pedagogische 
tegenargument dat basisscholen vaak gebruiken: ‘Al jarenlang geldt de opvatting dat het beter voor 
kinderen zou zijn als ze alle lessen – of dit nu taal, rekenen of gym is – van dezelfde leraar krijgen.’ 
Van Driel kaart ook aan dat het financiële aspect basisscholen ervan weerhoudt om een vakleer-
kracht gym in dienst te nemen. ‘Ze menen dat het instellen van een vakleerkracht duurder is. Maar 
dat hoeft niet zo te zijn als je het goed organiseert.’ 

Gelukkig heeft een deel van het basisonderwijs de meerwaarde van vakleerkrachten gym erkend. 
Op ongeveer 40 % van de basisscholen is een leraar bewegingsonderwijs aanwezig. Vakleerkrach-
ten bieden een veel groter aanbod van bewegingsactiviteiten en kunnen kinderen beter motiveren 
om met bewegen bezig te zijn. Een gewone leerkracht heeft hiervoor te weinig kennis en kunde. 
Naast de komst van een vakleerkracht gym, vindt de KVLO dat er meer gymlessen op school moe-
ten worden gegeven. 

De KVLO pleit daarom voor drie uur gym op school met daarnaast, buiten de lesuren, nog twee 
uur bewegen en sport. Door vijf uren bewegen aan te bieden vanuit school komen kinderen sneller 
aan de beweegnorm van een uur per dag, zoals die door de overheid is vastgesteld.

4.2 SCHOOLZWEMMEN
Ieder jaar wijst de reddingsbrigade erop dat kinderen minder of zelfs helemaal niet meer kunnen 
zwemmen. De Reddingsbrigade vindt het behalen van een A-B-diploma onvoldoende. Het C-di-
ploma biedt meer zekerheid in noodsituaties. Het aantal kinderen met een A-B-C-diploma neemt 
af. Vanuit de samenleving en de politiek wordt al jaren gepleit voor verplicht schoolzwemmen. 
In zijn eerste brancherapport sport Zwemmen in Nederland (2013) schetst het Mulier Instituut een 
beeld van de stand van zaken. Nederland heeft een pracht van een zwemtraditie. Zwemmen heeft 
ons land veel gebracht, en niet alleen sportief. Maar de cijfers lijken erop te wijzen dat we steeds 
minder een zwemland worden. We zwemmen minder, overheidsorganisaties investeren minder in 
zwemonderwijs en de laatste jaren worden er minder volledige Zwem ABC’s afgenomen. 
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Enkele feiten uit Zwemmen in Nederland: 
•	 De grote meerderheid van de basisschoolkinderen (94%) haalt minimaal één zwemdiploma. 

Van de autochtone kinderen heeft 96% van de kinderen van 11-15 jaar een zwemdiploma. Bij 
de allochtone kinderen is dat 85%. Bij het volgen van zwemles is naast etniciteit ook het inko-
men van belang.

•	 In 2012 werd in 43% van de Nederlandse gemeenten schoolzwemmen gegeven. 89% van de 
Nederlanders vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen 
bij de ouders ligt. 91% van de Nederlanders vindt dat de landelijke politiek schoolzwemmen in 
het basisonderwijs verplicht moet stellen.

De rijksoverheid lijkt zich hier niet voor te interesseren. Regie wordt er niet gevoerd, succesvolle 
programma’s zijn stop gezet en van ondersteuning van lokale partijen met kennis is nauwelijks 
sprake.

In een waterrijk land als Nederland is dat een reden tot zorg. Dat media daar bovenop springen is 
begrijpelijk. Het is de paradox van water dat het zo herkenbaar wordt geassocieerd met plezier en 
tegelijk de veroorzaker kan zijn van zoveel tragiek. 
Schoolzwemmen en zwemdiploma’s kunnen niet voorkomen dat er mensen verdrinken, maar er 
kan en moet meer gedaan worden om onze zweminfrastructuur te behouden en iedereen de gele-
genheid te geven veilig te genieten van het vele moois dat water te bieden heeft.

ROL PROVINCIE

De provincie is niet de aangewezen instantie om de problemen rond het sporten op school en 
het verdwijnen van het schoolzwemmen op te lossen, maar zij kan wel ondersteuning bieden aan 
gemeenten en scholen. Meer bewegen, ook meer bewegen in het water, kan met relatief eenvoudige 
voorzieningen in de buurten en dorpen bevorderd worden. En we hoeven niet bij nul te starten. 
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5. INVESTEREN IN AMATEUR- EN BREEDTESPORT
 
Het is om de provinciale doelen te behalen en meer mensen meer te laten bewegen belangrijk om 
de breedtesport een krachtige impuls te geven. Uit onderzoek blijkt dat het succes van breedte-
sportvoorzieningen mede afhangt van de ondersteuning die wordt geboden op de sportlocatie zelf. 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) is een belangrijke partner voor gemeenten en provincie om het 
gebruik van sportaccommodaties optimaliseren. 
Met die ondersteuning is een scala aan mogelijkheden beschikbaar waar de provincie de amateur- 
en breedtesport kan stimuleren en waar nodig financieren. Enkele voorbeelden van breedtesport 
bevorderende investeringen zijn de Cruyff Courts, Gezond Schoolplein, mountainbikeroutes, 
outdoor fitnessvoorziening en woonzorgcentra. 

CRUYFF COURT (VOETBAL)

De kosten voor het aanleggen van een Cruyff Court liggen gemiddeld tussen de € 100.000,- tot € 
130.000,-. De Cruyff Foundation doet hierin een bijdrage ter waarde van € 35.000,-. Een Cruyff 
Court wordt altijd gerealiseerd in cofinanciering met de gemeente en/of de woningcorporatie(s). 
Daarnaast zijn er de kosten voor het onderhoud en de activiteiten op het Cruyff Court na realisatie.

GEZOND SCHOOLPLEIN
 
De ondersteuning voor het realiseren van een Gezond Schoolplein bestaat uit een financiële bij-
drage van € 50.000,- voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

•	 Ontwerp- en realisatieproces; 
•	 Organiseren van beheer en onderhoud;
•	 Behalen van het vignet Gezonde School (verankering in gezondheidsbeleid van de school);
•	 Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen, roken, alco-

hol, etc.;
•	 Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal, waarbij de school de educatieve buiten-

activiteiten verankert in het bestaande lesprogramma;
•	 Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

MOUNTAINBIKEROUTES
 
De kosten voor de aanleg van mountainbikeroutes lopen sterk uiteen. Het hangt ervan af of er ge-
bruik wordt gemaakt van het bestaande padenstelsel of dat er nieuwe paden worden aangelegd en/
of speciale voorzieningen worden gerealiseerd. In het geval van de Veluwezoom kostte het uitzet-
ten van de vaste route op het bestaande padennetwerk volgens Natuurmonumenten bijvoorbeeld 
€ 37.000,-. In 2003 heeft Het Geldersch Landschap een nieuw pad aangelegd, waarbij al het werk is 
uitbesteed. Dit geeft een goed beeld van de kosten van aanleg.

Het aanleggen van mountainbikeroutes kost simpelweg geld. Zeker als het gaat om nieuwe paden. 
Een geheel nieuwe route aanleggen kost zo’n € 5.000 – 10.000,- per km. Meestal zullen bestaande 
paden worden gebruikt. Maar ook dan zullen er kosten worden gemaakt om de paden om te vor-
men tot een route, zoals het plaatsen van routeaanduidingen. Het beheer kost ook geld. Uitgereden 
paden moeten soms hersteld worden.
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OUTDOOR FITNESSVOORZIENING

De voorziening heeft tot doel een actieve leefstijl en de gezondheid van de inwoners uit de om-
geving te bevorderen. De aanwezigheid van de voorziening leidt tot sociale communicatie tussen 
ouderen onderling, maar ook tussen jongeren en ouderen. De doelgroep van het project wordt ge-
vormd door alle inwoners met speciale aandacht voor senioren en mensen met een beperking. Op 
internet zien we voorbeelden van € 30.000,- (inclusief aanleg) tot € 50.000,-, waarbij er gesproken 
wordt over een jaarlijks onderhoud van € 6.000,- tot € 10.000,-.
Een professionele procesbegeleiding om te komen tot de realisatie van een outdoor fitnessvoorzie-
ning is noodzakelijk. De GSF, bijvoorbeeld, kan die begeleiding leveren. 

WOONZORGCENTRA

Om sport en bewegen te integreren in het alledaagse, kan de provincie samen met de GSF bijvoor-
beeld binnen woonzorgcentra de volgende zaken oppakken (kosten zijn indicatief):

•	 Procesbegeleiding om te komen tot een beweegtuin/outdoor fitnessvoorziening. € 4.400,-;
•	 Promotie en scholing ten aanzien van structureel gebruik van een beweegtuin (scholing en 

begeleiding van personeel): € 7.500,-;
•	 Zorgdragen dat bewegen in het alledaags leef– en beweegpatroon van bewoners een plek krijgt 

(trainingen personeel, management, etc.): vanaf € 2.000,-.

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in de Staat van de Gezondheidszorg 2012 zeven 
bouwstenen benoemd te weten: beleid, cliënten betrekken, structuur, scholing en voorlichting, 
zorgleefplan, mogelijkheden beweegstimulering en de buurt betrekken. Die bouwstenen moeten 
bijdragen aan de beweegstimulering van ouderen in verpleeg- en verzorghuizen.
Vanaf 2015 toetst IGZ de naleving van de bouwstenen en treedt zij waar nodig handhavend op.
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6. OM TE BEGINNEN: ELKE EURO VERDUBBELEN

In de afgelopen jaren zijn er door de provincie Gelderland grote bedragen uitgegeven aan evene-
menten, projecten en accommodaties voor de topsport. Tegelijkertijd zijn de doelen van het sport-
beleid nog lang niet bereikt. Te veel Gelderlanders bewegen te weinig.
Door voorstanders van die investeringen in de topsport wordt het argument gebruikt dat kijken 
naar topsport ‘niet sporters’ aanzet om zelf te gaan sporten. Spin-off onderzoeken van grote eve-
nementen zoals de start van de Giro d’Italia of de Tour de France bevestigen dat argument niet of 
nauwelijks. Juist op het gebied van het aanzetten tot sport wordt in de onderzoeken bijzonder laag 
gescoord.
De provincie Gelderland stelt voorwaarden aan subsidies ten behoeve van Gelderse topsportac-
commodaties. Een van die voorwaarden is dat breedtesporters en scholieren minimaal 80% ge-
bruik maken van provinciaal gesubsidieerde topsportaccommodaties. De SP vindt dat het geld 
efficiënter wordt besteed als het direct naar de breedtesport gaat in plaats van naar de topsport. 
Want juist de investeringen om bijvoorbeeld een hal topsportwaardig te maken, maken het een 
duur project. Door dit geld rechtsreeks aan breedtesport te geven, zou het beleid effectiever zijn en 
kunnen de doelstellingen van het Gelders sportbeleid meer in zicht komen. 
Het zou dan ook voor een effectief beleid het beste zijn om niet langer in topsportvoorzieningen en 
evenementen (al komen die uit andere posten) te investeren, maar in sportvoorzieningen dicht bij 
huis en voor iedereen. Met dat uitgangspunt zou bijvoorbeeld voor het geld dat naar komst van de 
Giro d’Italia gaat al veel gerealiseerd kunnen worden.

VERDUBBELEN

Vooralsnog is er voor deze lijn geen politieke meerderheid, zo bleek bij behandeling van amende-
ment 14A22. Een tweede optie is dan ook om in ieder geval voor elke euro die naar topsport gaat 
er eentje in breedtesport te stoppen. Dat idee ontlenen we aan collega-Statenlid Liebrand.
De uitspraak van PvdA Statenlid en fanatiek sporter Jeannine Liebrand in de Gelderlander met als 
titel ‘Een topsporter van 60’ sloeg de spijker op de kop. ‘De provincie Gelderland investeert 5 mil-
joen euro om de Giro d‘Italia volgend jaar binnen te halen. Zogenaamd om de sport te bevorderen. 
Dan vind ik dat minimaal eenzelfde bedrag vrijgemaakt moet worden voor de breedtesport in de 
regio.’

VOORSTEL

De SP stelt dus voor om, in kader van dat uitgangspunt, te beginnen met een extra investering 
in sport voor iedereen van 5 miljoen euro (geschatte provinciale bijdrage aan de Giro). Concreet 
kan dat door een bedrag van € 80.000,- te besteden in elk van de 54 Gelderse gemeenten voor de 
realisatie van een of meerdere extra, kleinschalige sportvoorzieningen. In dit voorstel ontvangt de 
GSF, of een vergelijkbare organisatie, € 680.000,- (ca. € 12.600,- per gemeente) voor advies, onder-
steuning bij de uitvoer en nazorg van de aan te leggen sportvoorzieningen. Zo kan er maatwerk 
geleverd worden. Denk hierbij aan de in hoofdstuk 5 genoemde voorzieningen voor breedtesport 
dicht bij huis.
De dekking voor de 5 miljoen euro kan, waar mogelijk, komen uit de onderbesteding van de Ro-
buuste investeringsimpuls, dan wel komen uit andere onderbestedingen.
Het gaat hierbij om extra voorzieningen die bij voorkeur worden aangeschaft en aangelegd door 
Gelderse bedrijven. Dit om niet alleen meer mensen laagdrempelig en dicht bij huis aan het spor-
ten te krijgen, maar ook om de Gelderse werknemers aan het werk te helpen.
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