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De commissie Cultuur en Samenleving is op de hoogte van de stand van zaken rond het Sportplan
Brabant 2016 en bespreekt haar aandachtspunten en ideeën voor de verdere uitwerking van het
sportbeleid.
1.

Leeswijzer

In deze commissienotitie blikken we eerst kort terug op het besluitvormingstraject rond het Sportplan
Brabant 2016. Vervolgens schetsen we de beweging die we op het gebied van sport in de periode tot
2016 willen maken, wat we in 2016 bereikt willen hebben, en wat we daarvoor gaan doen. Ook geven
we aan met welke instrumenten en middelen we ons beleid willen uitvoeren. Tenslotte geven we aan
hoe wij op dit onderwerp samen met uw commissie willen optrekken.
2.

Terugblik besluitvorming Sportplan Brabant 2016

In de Agenda van Brabant hebben we de ambitie uitgesproken om tot de Europese top van kennis- en
innovatieregio’s te blijven behoren. De kwaliteit van het leef- en vestigingsklimaat is hierbij een
doorslaggevende factor. We hebben met Provinciale Staten vastgesteld dat sport c.q. het beschikken
over een goede sportinfrastructuur, hierin een belangrijke rol vervult. Sport zorgt in de eerste plaats
voor een gezonde, actieve en sociale bevolking, maar biedt daarnaast op economisch, cultureel en
ruimtelijk vlak nieuwe kansen (innovatieve producten, slimme combinaties) en sluit dus ook direct aan
bij de provinciale kerntaken. Daarbij biedt sport als onderwerp bij uitstek de kans om Brabant als regio
nationaal en internationaal te profileren.
Op 10 december 2010 hebben PS ingestemd met het investeringsvoorstel “Olympisch Plan Brabant:
versterking sportinfrastructuur” (77/10A), dat onderdeel uitmaakt van de eerste tranche
investeringsstrategie van de Agenda van Brabant. Daarbij is een budget van € 40 mln. beschikbaar
gesteld. In het investeringsvoorstel hebben we aangegeven dat we de Brabantse sportinfrastructuur in
de periode tot 2016 via de vier sporen: breedtesport, talentontwikkeling, evenementen en
accommodaties willen versterken. Daarbij hebben we aangegeven dat deze sporen onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de realisatie van een topsportaccommodatie weinig nut
als er geen aansprekende evenementen (kunnen) worden gehouden of als talenten en breedtesporters
geen gebruik van de faciliteiten kunnen maken. Het investeringsvoorstel geeft aan dat het investeren in
de Brabantse ‘sportinfrastructuur’ dan ook breder is dan alleen investeren in accommodaties. Naast
het verbinden van de vier sporen, is ook een duidelijke bovengemeentelijke, regionale schaal van
initiatieven een belangrijke randvoorwaarde voor ons om te investeren.
Het investeringsvoorstel voor sport is getoetst aan de 9 ijkpunten van de investeringsstrategie Agenda
van Brabant. Bij twee ijkpunten is sprake van een afwijking. Zo hebben wij bewust de keuze gemaakt
zélf (dus niet via een externe ontwikkelmaatschappij) te investeren en dat te doen via subsidies in plaats
van participaties (waarbij de subsidieregeling slechts één van de instrumenten is die we voor het
Sportplan willen inzetten, zie 7. instrumentarium). Reden hiervoor is dat wij als provincie niet de
verantwoordelijkheid willen dragen voor langlopende verplichtingen op het gebied van beheers- en
exploitatielasten. De Zuidelijke Rekenkamer is met ons van mening dat in voorkomende gevallen het
geven van subsidie aan topsportaccommodaties en topsportevenementen een prima instrument kan
zijn1.
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Ons doel om duurzaam te investeren komt in de subsidieregeling tot uiting door van initiatieven te
vereisen dat zij een positief maatschappelijk effect opleveren . Zo wordt bij de financiering van
accommodaties van de aanvrager gevraagd om voor een periode van tenminste 10 jaar de functie van
de accommodatie voor topsport (in combinatie met breedtesport) te garanderen, en is er bij
evenementen meer dan voorheen aandacht voor de wisselwerking tussen evenement en omgeving
(side-events, economische spin-off, kennisdeling met andere organiserende partijen).
Op 18 februari 2011 heeft de commissie ZWC ingestemd met een uitwerking van het
investeringsvoorstel, waarin de te nemen stappen en bijbehorende planning zijn toegelicht (ZWC0981). In deze notitie hebben wij ook aangegeven vooruitlopend op de uitwerking van het sportbeleid,
3 accommodaties te willen ondersteunen die Brabant in beeld brengen als trainingslocatie voor de
Olympische Spelen in Londen in 2012. Inmiddels is hiervoor subsidie verstrekt en zijn de
(ver)bouwwerkzaamheden in volle gang.
In de afgelopen maanden is het Sportplan Brabant verder uitgewerkt en is de Subsidieregeling sport
Noord-Brabant 2011-2016 opgesteld. Tevens is in juli jl. het SER-advies2 “De economische waarde
van sport” verschenen. SER Brabant onderschrijft hierin op hoofdlijnen onze filosofie en aanpak, met
enkele nuanceverschillen in de mate van focus van beleid.
Op 15 september a.s. vindt een kick-off bijeenkomst van het sportbeleid plaats, waarvoor we zoveel
mogelijk bij sport betrokken partijen (inclusief uw Staten) hebben uitgenodigd. Met hen willen we de
mogelijkheden, ambities en doelen van het Sportplan, zoals beschreven in deze notitie, delen.
3.

Provincie Noord-Brabant zet sport op de Brabantse agenda

Sport is geweldig. Sport spreekt tot de verbeelding, inspireert, motiveert en emotioneert mensen en
maakt energie in hen los. Juist die energie van mensen is een essentieel ingrediënt voor een bruisend
leef- en vestigingsklimaat. Naast de energie die sport geeft, is sport ook gezond, verbroedert het en
roept het spin-off op in de vorm van bedrijvigheid en innovatie, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling.
Ofwel: sport katalyseert allerlei maatschappelijke processen. Ook geldt: hoe meer mensen in Brabant
aan sport doen, hoe groter de kweekvijver voor talenten en topsporters, die Brabant wereldwijd op de
kaart zetten.
Daarom zet de provincie sport op de Brabantse agenda, vanuit een bovenlokale en verbindende rol.
Met het Sportplan Brabant 2016 willen we sport in Brabant en onder de Brabanders stimuleren en
daarmee het leef- en vestigingsklimaat in Brabant op ‘Olympisch niveau’ brengen. Met dit doel sluiten
we niet alleen aan bij de Agenda van Brabant, maar ook bij de (acht) landelijke ambitie(s) uit het
Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF.
4.

Korte terugblik provinciaal sportbeleid 2008-2011

In ons beleid “Sport in Beeld; sportieve kansen en uitdagingen in Brabant” van de afgelopen
collegeperiode stond bevordering van gezondheid en sociale cohesie, en promotie van Brabant via
(top)sport centraal. Hiertoe hebben we geïnvesteerd in diverse breedtesportprojecten en
(top)sportevenementen (o.a EK Zwemmen 2008, WK veldrijden 2009 en WK Zwemmen
gehandicapten 2010) en hebben we de Stichting Sportservice Noord-Brabant/Olympisch Netwerk
Brabant in hun werkzaamheden (o.a. op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, onderwijs en
vrijwilligers) ondersteund. Tenslotte hebben we vanuit ons innovatiebeleid geholpen enkele
topsportaccommodaties te realiseren (o.a. Pieter van den Hoogenbandzwembad in Eindhoven, Flik
Flak hal in Den Bosch).
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5.

Agenda van Brabant en sport: Brabantse samenleving verbinden en profileren via de
sport

Onder invloed van de Agenda van Brabant ligt in ons sportbeleid de nadruk meer dan voorheen op
het verbeteren van het Brabantse leef- en vestigingsklimaat: door de sport zelf, maar juist ook via de
kansen die sport biedt voor bijvoorbeeld economie en ruimte, toerisme, zorg, cultuur en
regiobranding. Sport is dus niet alleen een doel, maar ook een kansrijk middel.
Samenwerking is de basis van het Sportplan Brabant 2016. Wij willen dat sportverenigingen,
Brabanders, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen
elkaar kunnen vinden, helpen en versterken. Daarom helpen we samen met Olympisch Netwerk
Brabant en andere partners netwerken en allianties te vormen.
Wij zien voor Brabant als industrie- en technologieregio veel perspectief in cross-overs op het gebied
van sport en innovatie. Ook SER Brabant wijst hierop in haar advies “De economische waarde van
sport”. Er gebeurt op dit vlak al het een en ander in Brabant, onder andere via de zogenaamde
‘fieldlabs’ voor zwemmen en aangepast sporten (beide in Eindhoven), turnen (Den Bosch) en
paardensport (Deurne). Wij zetten ons in om de samenwerking tussen (MKB-)bedrijven, onderwijs- en
kennisinstellingen, en de sportsector in de komende periode verder te stimuleren.
Maar ook de relaties tussen sport en domeinen als ruimte, cultuur en zorg hebben onze aandacht. Zo
zijn wij momenteel betrokken bij het project integrale gebiedsontwikkeling ‘Weelse Heide’, waarin het
hippisch topinstituut Academy Bartels uit Hooge Mierde een belangrijke partner is. In het kader van
dit project wordt een recreatieve poort aangelegd, van waaruit in nauwe samenwerking met de
hippische sportsector en het regionale bedrijfsleven nieuwe activiteiten voor de regio worden opgezet.
Een ander voorbeeld is de Special Olympics, een topevenement voor mensen met een verstandelijke
beperking. 2012 is het jaar van de Nationale Spelen in Den Bosch en het Jaar van de gehandicaptensport. Hierin leggen we de verbinding tussen sport, zorg en samenleving.

Sportplan Brabant 2016
Prettig sociaal klimaat:
Cultuur en samenleving
(ambitie 5)

LeefLeef- en vestigingsklimaat
Topsport/
talentontwikkeling
(ambitie 1)

BreedteBreedte-/
Gehandicaptenehandicaptensportontwikkeling
(ambitie 2)

Topsport

MediaMedia-aandacht en
regiobranding
(ambitie 8)
Hockey

Gezonde bevolking:
Gezondheidszorg en welzijn
(ambitie 6)

Voetbal

Paardensport

Atletiek

Zwemmen

Wielrennen

Turnen

Breedtesport
Goede
accommodaties
e.a. (ambitie 4)

Aansprekende
evenementen
(ambitie 3)

Sterke competitieve economie en
imago: economie, innovatie,
innovatie,
internationalisering & toerisme
(ambitie 7)
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Binnen de sportsector zetten we – net als in de vorige periode – in op 4 sporen: talentontwikkeling,
topsportevenementen, topaccommodaties en breedtesportontwikkeling. In het eerder genoemde SERrapport wordt geadviseerd om als provincie (vanuit economische optiek) exclusief voor topsport te
kiezen en breedtesport de verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten zijn. Wij delen de opvatting
dat breedtesport een gemeentelijke aangelegenheid is, maar zien voor de provincie wel een
faciliterende rol ten aanzien van breedtesportactiviteiten van bovenlokaal/regionaal niveau (met
specifieke aandacht voor de gehandicaptensport), uiteraard in nauwe afstemming met gemeenten.
Daarnaast vinden wij het van belang om de wisselwerking tussen topsport en breedtesport te
benadrukken; het zijn communicerende vaten. Eis en wens van ons college is om aan elk
topsportproject dat wij ondersteunen ook activiteiten gericht op een breed publiek te koppelen. Sport
moet iets zijn van en voor alle Brabanders.
Net als bij breedtesport brengen wij in vergelijking met het oude sportbeleid ook voor evenementen en
accommodaties een nadere focus aan. Binnen deze sporen richten we ons nu op 7 kernsporten die in
Brabant diep geworteld zijn: hockey, hippische sport, zwemmen, turnen, atletiek, wielrennen en
(dames)voetbal. Per kernsport bekijken we of we onze investeringen vooral richten op
talentontwikkeling, op evenementen of op accommodaties, met uiteenlopende financiële plaatjes tot
gevolg. Er is dus geen sprake van toepassing van het uitgangspunt van ‘verdelende rechtvaardigheid’.
Het advies van SER-Brabant om het aantal kernsporten te beperken tot 3 is in lijn met onze aanpak
als het gaat om investeringen in accommodaties. Omdat we werken met substantiële bedragen, zullen
hierbij niet alle kernsporten aan bod komen.
Door te investeren in verbindingen en netwerken binnen de sportsector en tussen sportsector en
samenleving ontstaat een dynamiek, die nieuwe ideeën, concepten en producten oplevert. Met deze
dynamiek en met op-en-top sportaccommodaties, toptalenten en -evenementen kan Brabant zich
landelijk en internationaal onderscheiden van andere regio’s en is ze aantrekkelijk om te wonen en te
recreëren en voor bedrijven om zich te vestigen. Dit onderscheidende karakter is van belang voor de
ambitie om tot de top van kennis- en innovatieregio’s te behoren.
6.

Wat willen we in 2016 hebben bereikt?

Hoofddoelstelling van het Sportplan Brabant is verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in
Brabant door het sportklimaat in Brabant op ‘Olympisch niveau’ te brengen. In onderstaand schema
staat onderverdeeld naar 6 actielijnen aangegeven welke subdoelen, prestaties en maatschappelijke
effecten we met het Sportplan in 2016 bereikt en gerealiseerd willen hebben.
Actie
-lijn

(Sub)Doelen

Output
(beleidsprestatie)

Outcome
(maatschappelijk effect)

1. Accommodaties
Brabant heeft uitnodigende,
gevarieerde en regionaal
gespreide
topsportaccommodaties die
breed toegankelijk zijn en
door (bijzondere) breedtesport
worden gebruikt.

-

-

Uiterlijk in 2016 circa 6-8 nieuwe/aangepaste
topsportaccommodaties, incl. faciliteiten voor
(bijzondere) breedtesport/gehandicaptensport
Uiterlijk in 2016 voor 5 kernsporten een
(regionaal) fieldlab

Burgers, sportorganisaties en
bedrijfsleven zijn zeer tevreden over
de Brabantse sportinfrastructuur en
topaccommodaties geven extra kleur
aan buurt, stad en regio door hun
functie als ‘landmark’ en hun
maatschappelijke functie.

Jaarlijks circa 5 grote topsportevenementen
(meer dan 50.000 bezoekers) incl. minimaal 1
EK/WK voor een kernsport
Aan elk topsportevenement zijn side-events

Brabantse sportevenementen
realiseren een groter bezoekers- en
mediabereik en economische spin-off,
binnen en buiten Brabant

2. Evenementen
Brabant heeft een
aansprekend aanbod van
topsportevenementen met een
duidelijke maatschappelijke

-

-
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(gezondheid, cohesie) en
economische spin-off

-

gekoppeld ten behoeve van:
•
stimulering breedtesport
•
zakelijke contacten/
businessplatforms
•
kennisuitwisseling binnen en buiten
de sportsector
Minimaal 2 topsportevenementen voor
gehandicaptensport in periode 2011-2016

3. Talent-ontwikkeling
Brabant is één van de
topregio’s voor de
ontwikkeling van topsporttalent

-

-

In elk van de 4 Brabantse regio’s bestaat er
een lineaire leerlijn van topsportvriendelijk
onderwijs
Brabant beschikt over 10 door de bond
erkende Regionale en Nationale
Trainingscentra waarin de 3 O’s (overheid,
ondernemers, en onderwijs) samen met de
sportsector werken aan talentontwikkeling
Het Centrum voor Topsport Onderwijs (CTO)
Eindhoven heeft haar functie/activiteiten
uitgebreid.

Brabantse talenten zijn zeer tevreden
over de mogelijkheden om onderwijs
en (top)sport te combineren en over
aanbod en kwaliteit van (individuele)
begeleiding

4. Breedtesport-/Gehandicaptensportontwikkeling
Ook mensen met een
beperking en speciale
doelgroepen (bijv. jeugd,
ouderen, kinderen met
obesitas) doen in Brabant aan
sport

-

Brabant kent een aaneengeschakeld systeem
van regionale sportloketten voor mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Meer Brabanders zijn in staat om te
sporten
Gehandicapten en gehandicapten
organisaties herkennen dat het
sportaanbod voor deze doelgroep is
verbeterd en regionaal beter op
elkaar is afgestemd

-

1-2 keer per jaar organiseert de provincie een
brede netwerkbijeenkomst rondom het thema
sport
Bij alle topsportevenementen die de provincie
ondersteunt is er specifieke aandacht voor
netwerkactiviteiten
In 2013 hebben minimaal 25 partners
(gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen)
het Convenant Sportplan ondertekend, in 2016
zijn dat er minimaal 40.

Er zijn nieuwe sportnetwerken
gevormd en bestaande netwerken zijn
versterkt

5. Sportnetwerken
Partijen die met sport te maken
hebben, weten elkaar beter te
vinden

-

-

6. Interactie sport en andere maatschappelijke domeinen (o.a. economie, media, toerisme, zorg, samenleving)
Sport is een katalysator voor
ontwikkelingen in aanpalende
beleidsterreinen (Sport als
middel)

-

-

De provincie is in de periode t/m 2016
betrokken bij 20 projecten met een cross-over
tussen sport en een ander maatschappelijk
domein
Vanaf 2012 zijn jaarlijks 10 bezoeken aan
(MKB-) bedrijven in Brabant gebracht om
samenwerking met de sportsector te verkennen
of te verdiepen

De maatschappelijke spin-off van sport
in de vorm van een meer gezonde
leefstijl door bewegen en grotere
sociale cohesie, is vergroot
Samenwerking binnen de sportsector
en tussen de sportsector en
bedrijfsleven, onderwijs, overheden,
toeristische sector etc. heeft
aantoonbaar geleid tot kennisdeling
en nieuwe ideeën/producten

6/11

7.

Wat gaan we daarvoor concreet doen?

Om te illustreren wat voor (typen) acties we gaan ondernemen om het bovenstaande te kunnen
realiseren, zijn in onderstaand schema 10 acties beschreven die we reeds hebben opgepakt of op korte
termijn gaan oppakken.

1

toe te lichten, hen te informeren over de Subsidieregeling

Brabant 2016

Planning

Domeinen

voor alle partners rond thema sport om het Sportplan Brabant

Sportplan

Netwerken

bijeenkomst

Breedte/gehamdicap

Op 15 september 2011 organiseren van een startbijeenkomst

Evenementen

Kick-off

Welke actielijn?

Accommodaties

Omschrijving (wat, met wie)

Talenten

Actie

Heden - 15
september
√ √

√

√

√

√

2011

Sport en een start te maken met het vormen/versterken van
Brabantse sportnetwerken.

2

2012: Jaar van

In aanloop naar Special Olympics 2012 op 1-3 juni in Den

Voor-bereiding

de

Bosch (de nationale kampioenschappen voor G-sporters

najaar 2011,

gehandicapten--

binnen diverse sportdisciplines) ondersteunen en deels zelf

activiteiten

sport in Brabant

organiseren van uiteenlopende evenementen rond

√

√

geheel 2012

gehandicaptensport (side-events, congres, etc.) in
verschillende Brabantse steden.
Hiermee visitekaartje afgeven voor gastheerschap World
Games 2019, waarvoor Nederland een bid wil gaan
uitbrengen.
Samen met Stichting Special Olympics Den Bosch, B5, andere
Brabantse gemeenten, Gehandicaptensport
Nederland/Special Olympics Nederland, Fieldlab aangepast
sporten Eindhoven, etc.
3

‘Road to

Brabant promoten als trainingslocatie ter voorbereiding op

Maart 2011-

Londen’

Olympische /Paralympische Spelen in Londen 2012. Hiervoor

Juni 2012

worden momenteel 3 toptrainingsaccommodaties aangepast:
de atletiekaccommodatie van A.V. Sprint Breda, de
roeiaccommodatie van Vidar in Tilburg en het Fieldlab
aangepast sporten in Eindhoven.

√

√

Inmiddels is bekend dat de Canadese roeiploeg interesse heeft
in de roeiaccommodatie in Tilburg, De Zuid-Afrikaanse
hockeyploeg is in beeld voor de hockeyaccommodatie van
HC Den Bosch. Tijdens de Paragames in Breda worden
paralympische atleten gepolst voor de atletiekaccommodatie
in Breda.
Niet alleen door acquisitie, maar ook via publieksevents
worden de Brabantse accommodaties onder de aandacht
gebracht, Zo vond in juni jl. een wedstrijd van Brabantse
roeiers tegen de Canadese damesploeg plaats.
Samen met de B5 en sportmarketingbureau Triple Double
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4

Welkom Thuis

Brabant ontvangt op 13 augustus 2012 (daags na de

event

Olympische spelen in Londen) in haar hoofdstad de

Olympische

Nederlandse Olympische sporters. Rondom deze ontvangst

Spelen 2012 in

worden in diverse Brabantse steden side-events (veelal

Den Bosch

breedtesportactiviteiten), georganiseerd.

Heden - 13
augustus 2012
√

√

√

Samen met Den Bosch e.o, overig B5, NOC*NSF, Merk
Brabant
5

Brabants

Vierjarig project waarin studenten van Fontys-

2011/

Onderwijs in

sporthogescholen worden ingezet op basisscholen en vmbo-

2012

Beweging

scholen in de B5-steden om (extra) bewegingslessen te
verzorgen en hierdoor mede de sportdeelname van jeugd

√

√

√

structureel te verhogen. Idee is om tussen de deelnemende
scholen een competitie op te zetten om de titel “Fitste school
van Brabant” te bemachtigen.
Samen met Fontys (sport)hogescholen en B5-gemeenten.
6

Samenwerken

In de periode tot 2016 worden diverse topsportevenementen

met organisaties

ondersteund. In 2011/2012 zijn dat o.a. Outdoor Brabant in

topsport-

Breda (Hippische sport), Eneco Tour in West-Brabant

evenementen

(Wielrennen), Marathon Eindhoven (Atletiek), EK waterpolo

voor opzet van

en schoonspringen in Eindhoven (Zwemmen) en EuroHockey

publieks-

Junior Championships in Den Bosch (Hockey). Wij werken

activiteiten/

samen met de organisatoren van deze evenementen om side-

sportstimulering

events voor het brede Brabantse publiek vorm te geven.

2011 - 2016

√

√

Samen met evenementorganisaties, steden.
7

Publieks-

Een activiteit rond het thema sport gericht op het brede publiek

2012/

campagne sport

om (breedte)sport te promoten en Brabanders in beweging te

2013

in Brabant

krijgen, met als ingrediënten een competitief element en
samenwerking met/gebruik van media, zoals Omroep

√

√

Brabant.
Voorbeelden/ideeën zijn:
•

Verkiezing van de gezelligste sportvereniging van
Brabant, de beste sportvrijwilliger van Brabant, ……

•

Een Brabantbrede Sportdag (gekoppeld aan de
Nationale Sportweek), eventueel gekoppeld aan een
record voor het guiness book of records, etc…

8

Sportprojecten

Uitvoering subsidieregeling vanaf 15 september 2011

15 september

talenten,

Naar verwachting zal eind 2011 worden gestart met de

accommodaties

realisatie van één of meerdere tophockey-accommodaties.

2016

Sport en

Faciliteren van netwerkvorming van sportsector, bedrijfsleven,

Voor-bereiding

innovatie

kennis(/onderwijs)instellingen en overheid om innovaties in de

√ √

√

√

2011-medio

, evenementen
en breedte/
gehandicaptensport
9

sport te bevorderen. Tevens ondersteuning van fieldlabinitiatieven.

najaar 2011,
√

√

√

uitvoering
2012 e.v.
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O.a. met koepelpartijen bedrijfsleven, SER-Brabant, bedrijven,
InnosportNL/Stichting Sports & Technology, gemeenten
10

Sport en

Om de potentiële toeristisch-recreatieve spin-off van

Najaar 2011

toerisme

sportevenementen en de acties om deze te daadwerkelijk te

– april 2012

realiseren/optimaliseren in kaart te brengen, laten we bij wijze
van eerste stap een profiel opstellen van bezoekers van

√

Brabantse kernsportevenementen (wie zijn dit, wat vinden ze
belangrijk en wat vinden ze recreatief leuk om te doen).
Samen met Vrijetijdshuis Brabant, NHTV, Recron,
organisatoren van sportevenementen, Mulier Instituut,
sportbonden

8.

Instrumentarium

Voor de uitvoering van het Sportplan Brabant maken we gebruik van onderstaande
‘beleidsinstrumenten’, die passen bij de bovenlokale en verbindende rol van de provincie.
Netwerkbijeenkomsten sport

Vanuit onze verbindende rol willen we de komende jaren sterk inzetten op het faciliteren en initiëren
van sportnetwerkbijeenkomsten. Hiervoor willen we in de eerste plaats slim gebruik maken van de
mogelijkheden die (top)sportevenementen en sportgerelateerde happenings zoals als het Welkom thuisevent in Den Bosch hiervoor bieden. Daarnaast gaan we zelf (twee)jaarlijks een netwerkbijeenkomst
organiseren, waarbij we breed diverse partners die met sport te maken (willen) hebben, bij elkaar
brengen en laten “kruisbestuiven”. Ook zullen we netwerken in kleiner verband, bijvoorbeeld rond
sport en innovatie, (helpen te) faciliteren. Naast het fysiek samenbrengen van partijen zullen we ook
netwerkvorming via digitale (social) media bevorderen.
Convenant

Belangrijk doel van het Sportplan is om zoveel mogelijk partijen aan sportontwikkeling in de provincie
te verbinden en hun onderlinge samenwerking te bevorderen. Om dit zichtbaar te maken, willen we in
het najaar van 2011 een convenant ondertekenen met in ieder geval de B5-gemeenten, Sportservice
Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Noord-Brabant, Topsport Noord-Brabant en een aantal andere
organisaties, zoals Vrijetijdshuis Brabant, Kennisinstituut Mulier, Fontys Hogeschool etc. Via onze
netwerkactiviteiten willen we het aantal convenantpartners in de periode daarna verder uitbreiden
(andere gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties etc.).
Subsidieregeling Sport 2011-2016

De subsidieregeling sport 2011-2016 ondersteunt projecten met een bovengemeentelijk/ regionaal
bereik die passen binnen de vier sporen topsportaccommodaties, topsportevenementen,
talentontwikkeling en gehandicaptensport/breedtesport.
In het investeringsvoorstel “versterking sportinfrastructuur” zijn uitgangspunten en criteria vastgesteld,
die wij in deze regeling hebben verwerkt. Een aantal belangrijke zijn:
• project heeft potentie voor Brabantpromotie/ internationale zichtbaarheid van Brabant;
• project heeft betrekking op een Brabantse kernsport: paardensport, zwemmen, hockey,
wielrennen, atletiek, turnen en voetbal (geldt voor accommodaties (m.u.v. voetbal) en
evenementen);
• project biedt mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de breedtesport;
• project is gericht op samenwerking tussen sportsector, overheid, bedrijfsleven en
onderwijs/kennisinstellingen (geldt voor accommodaties, evenementen en talentontwikkeling);
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•
•

er is sprake van samenwerking met/commitment van de betreffende landelijke bond(en);
er is sprake van een minimale bijdrage van 50% door de aanvragende partij (in het geval van
accommodaties is dat de gemeente).

De subsidieregeling wordt in de week van 12-16 september a.s. via verschillende kanalen
gecommuniceerd en treedt op 15 september in werking. Op die dag wordt de regeling tijdens de kickoff bijeenkomst van het sportplan Brabant toegelicht.
Kernsportplannen

In het investeringsvoorstel hebben wij aangegeven voor elke kernsport een kernsportplan te laten
opstellen. Doel van deze plannen is enerzijds een ‘foto’ van de huidige situatie rond de betreffende
kernsporten te schetsen (denk aan statistieken en sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen) en
anderzijds de investeringsbehoefte te schetsen (bijvoorbeeld ligt de focus op ondersteuning van
topevenementen of eerder op de realisatie van een topaccommodatie?).
Op dit moment zijn er twee kernsportplannen gereed: voor hockey en de hippische sport. Beide
plannen zijn in nauwe samenwerking met de landelijke bonden, grote verenigingen in Brabant en
andere belangrijke stakeholders tot stand gekomen. De volledige kernsportplannen zijn te vinden op
www.brabant.nl/sport.
Voor het maken van keuzes in investeringen voor beide takken van sport is advies gevraagd aan
(onafhankelijke) sportdeskundigen van de Universiteit van Utrecht. In september ontvangen wij hun
reactie. Deze zullen wij gebruiken bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor hockey en hippische
sport. De overige 5 kernsportplannen zijn in de tweede helft van 2011 gereed.
9.

Middelen

Voor het sportplan Brabant is een budget van €40 mln. beschikbaar. Hiervan is ruim 35 mln. bestemd
voor ondersteuning van projecten via de subsidieregeling sport. Ruim 3 miljoen is gereserveerd voor
activiteiten rond het vormen van sportnetwerken (bijeenkomsten, events, projecten) en eventuele
beleidswijzigingen/onvoorziene activiteiten. Uit het restant worden overhead/projectkosten betaald
(zie tabel).
Begroting
Brabantbrede events/
sportnetwerkvorming (incl.
verbinding met economie,
toerisme etc.)
beleidswijzigingen, onvoorzien
Subsidieregeling
- Bovenlokale breedtesport
- Talentontwikkeling
- Evenementen
- Accommodaties
Projectkosten
Totaal

Realisatie/Verplichtingen
per 0101-0808-2011
0,1 mln.

3,2 mln.

35,2 mln.

1,9 mln.
4,4 mln.
4,4 mln.
4,4 mln.
22,0 mln.

1,6 mln.
40,0 mln.

1,9 mln.
0,2 mln.
2,2 mln.
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10.

Meten van de voortgang

De doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan Brabant zoals in deze notitie aangegeven,
worden door Mulier Instituut gemonitoord. Op dit moment worden de indicatoren uitgewerkt,
waarna dit najaar een nulmeting wordt verricht. In 2013 vindt een tussenmeting plaats die zich met
name richt op het proces tot dan toe. Eind 2015 vindt een eindmeting plaats die vooral is gericht op
inhoud.
Overigens zullen de prestaties (output) van het Sportplan continue door het projectteam (i.s.m. Mulier)
worden gemonitoord en op de website (www.brabant.nl/sport) worden weergegeven. Dit geldt onder
andere voor de vanuit de subsidieregeling sport verleende beschikkingen.
11.

Vervolg

Sport leeft in Brabant, zo ook binnen Provinciale Staten. Graag betrekken wij u ook in het
vervolgproces nauw bij de verdere uitwerking en uitvoering.
Toekenning van subsidies gebeurt op basis van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016,
waarin de door PS vastgestelde uitgangspunten (investeringsvoorstel) zijn verwerkt. Wij zorgen voor
een continue bijgewerkt overzicht van gesubsidieerde projecten ten behoeve van uw commissie. Ook
organiseren we in overleg met uw Commissie op afzienbare termijn een werkbezoek aan een van de
projecten. Informatie over de stand van zaken en bereikte prestaties van ons beleid koppelen wij aan
de reguliere P&C Cyclus. Hierin zullen wij u op korte termijn informeren over onze monitoringaanpak
en bijbehorende nulmeting. Ook zullen wij na bespreking in de Commissie Cultuur en Samenleving
van 9 september het Sportplan Brabant 2016 en de subsidieregeling bundelen in een extern gerichte
publicatie.
Vraag aan de commissie

Kan uw commissie instemmen met de voorgestelde aanpak van het Sportplan Brabant 2016 en welke
aandachtspunten en ideeën wil de commissie het college meegeven?
’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2011,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
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