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Samenvatting
In de afgelopen bestuursperiode hebben we met het Sportplan Brabant 2016
bijgedragen aan een sterkere sportinfrastructuur in Brabant. Er is veel bereikt,
maar onze overtuiging (en die van externe partners) is dat er nog meer te
winnen is met sport. Dat kan door sport meer in te zetten als instrument voor
onze maatschappelijke opgaven. En door meer te focussen: we leggen in onze
rol het accent op netwerkvorming en kennisuitwisseling, en kiezen voor
‘innovatie’ als uitgangspunt voor de activiteiten die we ondernemen. In dit
voorstel en de bijlage “Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019”,
beschrijven wij de kaders voor het nieuwe sportbeleid.
Het voorstel
1. De voorliggende sportagenda 2016-2019 ‘Brabant Beweegt’ vast te
stellen;
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging 2016 (€ 250.000)
m.b.t. de sportagenda 2016-2019 betreffende de middelen voor
cultuur en samenleving zoals benoemd in het Bestuursakkoord 20152019;
3. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenraming 2017 t/m 2019 (€ 11.250.000) en hiertoe:
a. Besluiten de nog beschikbare middelen uit het Sportplan
Brabant 2016 à € 6,0 mln. in te zetten voor de uitvoering van
de sportagenda 2016-2019;
b. Vanuit de investeringsmiddelen cultuur en samenleving zoals
benoemd in het bestuursakkoord €5,5 mln. in te zetten voor
uitvoering van de sportagenda 2016-2019.
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Aanleiding
In de afgelopen jaren hebben we op het gebied van sport veel bereikt. We
hebben met het Sportplan Brabant 2016 bijgedragen aan moderne
topsportaccommodaties, een stevige Brabantse evenementenagenda en brede
ondersteuning van getalenteerde sporters. Ook hebben we mensen met een
beperking ondersteund bij het vinden van passende beweegactiviteiten.
Volgens experts in de sport hoort Brabant in de top drie sportprovincies van
Nederland.
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Het sportplan is intensief gemonitord en onlangs geëvalueerd. Ook hebben we
in het afgelopen jaar met diverse organisaties gesproken over ons beleid en
wat we zouden kunnen doen voor de toekomst. In het Bestuursakkoord (pag.
69) hebben wij aangegeven na afloop van het sportplan (formeel eind 2016)
verder te willen met een aangepast, meer gefocust beleid. De evaluatie en
externe gesprekken (zie kaders) geven ons daarvoor de nodige handvatten.
Overtuiging is dat er veel is bereikt, maar dat we nog meer kunnen winnen met
sport.
Evaluatie ex artikel 217a Sportplan Brabant 2016
In de Onderzoeks- en adviesagenda 2016 is de evaluatie van het Sportplan
Brabant 2016 opgenomen in het kader van Artikel 217a. Vanwege de korte
doorlooptijd, en het feit dat eind 2014 nog een uitgebreide tussenevaluatie
heeft plaatsgevonden, is gekozen voor een beknopte evaluatie.
Doel van het Sportplan Brabant 2016 was om via versterking van de
Brabantse sportinfrastructuur het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te
optimaliseren en zo bij te dragen aan de in de Agenda van Brabant
geformuleerde ambities.

Hoofdconclusies (op basis van de vijf onderzoeksvragen)
In hoeverre heeft de aanpak bijgedragen aan de realisatie van de doelen?
(onderzoeksvraag1)

De beoogde doelen op activiteitenniveau zijn - of worden in 2016 nog - ruim
behaald. De maatschappelijke effecten zijn (nog) niet goed meetbaar.
De meeste effecten manifesteren zich pas op een langere termijn en het
provinciaal beleid is hierop beperkt van invloed.
Is de beleidsinzet gedifferentieerd naar waar het handelen het grootste effect
kan sorteren? (onderzoeksvraag 2)

De beleidsinzet heeft zich gericht op het terrein waar de grootste effecten
verwacht konden worden. Het was een logische keuze om de meeste
middelen te bestemmen voor accommodaties. Ook de focus op zeven
kernsporten was voor accommodaties en talentontwikkeling begrijpelijk, maar
minder logisch voor evenementen.
Een sterk aanbod van accommodaties is een basisvoorwaarde voor
ontwikkeling op het vlak van talentontwikkeling, evenementen en bijzondere
breedtesport. De bijbehorende investeringen zijn nu eenmaal hoog.

2/13

De focus op kernsporten was logisch, want alleen door prioritering maak je
verschil. Voor evenementen blijkt deze focus echter beperkend: hier mis je de
mogelijkheid om op allerlei kansen tussendoor aan te haken.
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Is de provinciale rol van waaruit dit is gebeurd, nog steeds de meest
geëigende rol? (onderzoeksvraag 3)

PS: 3987277

In haar inzet op topsportaccommodaties, topsportevenementen,
talentontwikkeling en gehandicaptensport heeft de provincie een passende,
logische rol gekozen met een duidelijke toegevoegde waarde. Alleen ten
aanzien van breedtesport was en is deze rol niet helder.
Behalve bij breedtesport gaat het hier om projecten die op bovenregionaal
niveau zijn gericht. Bijvoorbeeld bij gehandicaptensport zijn de aantallen pas
op bovenregionaal niveau groot genoeg om voorzieningen te treffen. Bij jeugd
en ouderen bijvoorbeeld speelt dit niet.
Heeft het beleid bijgedragen aan het vergroten van duurzaamheid?
(onderzoeksvraag 4)

Er zijn keuzes gemaakt die de duurzaamheid van beleid ten goede komen,
maar ook keuzes die extra aandacht vragen voor een goede borging:
De keuze voor het model van cofinanciering heeft duurzame
samenwerkingsrelaties met partijen binnen de sport opgeleverd.
De keuze om sportbeleid ‘in huis’ uit te voeren vraagt extra inspanningen om
de ontwikkelde kennis en expertise in de Brabantse sportsector te borgen.
Zijn de provinciale middelen op een efficiënte en effectieve manier ingezet?
(onderzoeksvraag 5)

Over het algemeen zijn de sportplan-middelen efficiënt ingezet. De doelen zijn
behaald, terwijl de budgetten niet zijn overschreden. De middelen die zijn
ingezet om breedtesport te stimuleren hebben efficiëntie gemist.
Het beleid is effectief geweest: de doelen zijn behaald (zie ook vraag 1), de
Brabantse sportinfrastructuur is versterkt. Wanneer het gaat om netwerken en
de verbinding met andere sectoren, had het beleid effectiever kunnen zijn.
Er had meer ingezet kunnen worden op het maken van verbindingen met
andere beleidsvelden, op sport als middel om andere doelen te bereiken. Ook
een meer regisserende rol met het doel om kennis te ontwikkelen en te delen
had de inzet effectiever kunnen maken.

Aanbevelingen en verwerking hiervan in voorstel Sportagenda
1. Bepaal outcome-doelen samen met partners, en formuleer zelf vooral (op
basis van een goede nulmeting) output-doelen en maak deze SMART, zodat
duidelijker is waar de provincie heen en wil en het eenvoudiger wordt om de
effecten van het beleid te toetsen.
Verwerking: Zie de tekst onder de kopjes ‘effecten’ en ‘monitoring van
effecten’ in dit voorstel.
2. Overweeg om de uitvoering van het (top)sportbeleid meer op afstand van
de provinciale organisatie te zetten voor een duurzamere borging van kennis
en kunde in de Brabantse sport.
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Verwerking: dit nemen wij mee in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma
en bekijken daarbij zowel de argumenten ‘voor’ als ‘tegen’.
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3a. Behoud de regie ten aanzien van de bovenlokale infrastructuur
(accommodaties)
Verwerking: zie de tekst over accommodaties onder kanttekening 1.1
3b. Overweeg om de kernsportenfocus in het (evenementen)beleid los te laten
en te vervangen door een kader/aanpak waarbij ‘technologie en innovatie’
als Brabants’ onderscheidend vermogen leidend is.
Verwerking: zie derde bullet onder het kopje ‘doel’
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4. Zet meer in op sport als middel voor andere beleidsterreinen en maak
daarvoor verbindingen tussen sport, innovatie en technologie, onderwijs en
talentontwikkeling;
Verwerking: zie de tekst onder het kopje ‘doel’
De volledige resultaten van de evaluatie vindt u in de bijlage “Evaluatie
Sportplan Brabant 2016”. De conclusies en aanbevelingen staan op pag. 4147.
Leerpunten externe consultatie
Uit de externe adviezen komt naar voren dat de provincie zich het beste kan
richten op die vraagstukken en kansen die op een regionale schaal spelen,
zoals aangepast sporten, talentontwikkeling, sportevenementen en innovatie
en technologie. Advies is daarbij primair te kiezen voor een rol die zorgt voor
ontwikkeling en verspreiding van kennis en informatie in de regio, en voor een
rol als verbinder, degene die zorgt dat er in regionaal verband wordt
samengewerkt; secundair is ook cofinanciering aan de orde. Ook wordt de
provincie geadviseerd de focus op kernsporten los te laten en in plaats
daarvan een eigen ‘profiel’ te kiezen op basis waarvan zij in haar sportbeleid
acteert en keuzes maakt. Innovatie (technologische, sociale en
organisatorische) en kennis lijkt hier goed te passen.
Met name rondom evenementen ligt een opdracht om in B-5 verband de
krachten meer te bundelen. Wat betreft accommodaties is het beeld dat hier
geen dusdanige opgave (meer) ligt die een actieve rol van de provincie
vraagt. Op het gebied van generiek breedtesportbeleid is de toegevoegde
waarde van de provincie te beperkt en het risico groot dat we gemeenten
voor de voeten lopen.
De uitkomsten van de adviezen vindt u gebundeld in de bijlage.
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Bevoegdheid
 Provinciale Staten stellen kaders vast. Gedeputeerde staten voeren beleid
uit en dragen zorg voor een adequate en tijdige evaluatie. Aan de hand
hiervan doen zij voorstellen voor voortzetting, wijziging of beëindiging van
het betreffende beleid.
 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om een begrotingswijziging aan
Provinciale Staten voor te leggen. Provinciale Staten zijn via hun
budgetrecht bevoegd te besluiten over wijzigingen van de begroting.
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Doel
 Sport laat mensen meedoen aan de samenleving en houdt mensen vitaal.
Maar het is ook een middel om te zorgen dat Brabant bruist, dat talent de
ruimte krijgt om zich te ontplooien, dat mensen van binnen en buiten
Nederland hier graag willen wonen, bedrijven zich graag willen vestigen
en toeristen hier hun vrije tijd willen doorbrengen. Sport zorgt letterlijk en
figuurlijk voor beweging in Brabant. Wij willen sport daarom inzetten als
middel voor onze maatschappelijke opgaven op het gebied van sociale
veerkracht en arbeidsmarkt en economische ontwikkeling;

Probleem of kans/ambitie

Tekst Bestuursakkoord

Mensen met een beperking

“Wij hebben oog voor de

ervaren belemmeringen om ‘mee

bovengemeentelijke en

te doen’ in de samenleving

regionale aspecten van

Sport als middel

Aangepast

gehandicaptensport”

sporten

Inactiviteit en overgewicht is een

“Betekenisvolle technologische

groeiend maatschappelijk

en sociale innovaties die

probleem en bedreigt de vitaliteit

Brabant verduurzamen moeten

innovatie &

en veerkracht van mensen en

versneld mainstream worden”

technologie

daarmee ook van de economie.

“Sport- en cultuurvoorzieningen

Mensen moeten onder andere

dragen bij aan …, …, goede

worden verleid om meer te

gezondheid en een actieve

bewegen

deelname van Brabanders aan

Sportevenementen

de samenleving”
Brabant wil haar innovatieve

“We zoeken naar

profiel versterken en ook een

sportevenementen en –

impuls geven aan de

activiteiten met toegevoegde

vrijetijdseconomie

waarde voor het internationale

Talentontwikkeling

en innovatieve profiel van
Brabant”



Een sterke economie vraagt om

“We zetten actief in op

kundige mensen; Brabant wil

jongeren en jonge talenten om

talenten aantrekken en

hen meer te boeien en aan

behouden

Brabant te binden”

We zetten ons sportbeleid voort, maar brengen meer focus aan en
vernieuwen onze aanpak en rollen. Waar de buitenwereld ons in de
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uitvoering van het Sportplan vooral zag als financier, willen we nu in de
eerste plaats een verbindende rol vervullen in het ontwikkelen en
uitwisselen van kennis, en het vormen van netwerken. Wenselijke en
haalbare (maatschappelijke) business cases die uit deze netwerken
voortkomen, willen we via cofinanciering verder helpen.
We geven het beleid vorm langs de vier sportlijnen: Aangepast sporten,
Sportevenementen, Talentontwikkeling en Innovatie en technologie. Deze
zijn onderling met elkaar verweven en werken door naar andere
beleidsterreinen, zoals sociale veerkracht, gezondheid, zorgeconomie,
vrijetijdseconomie en regiobranding. Rode draad door de vier sportlijnen is
“de innovatieve aanpak”; door in onze inzet te streven naar vernieuwing
(sociaal, technologisch of organisatorisch), willen we ons onderscheiden en
profileren , conform de voor de regio gekozen profilering van Brabant als
kennis- en innovatieregio. De kernsportenfocus laten we los.
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Effecten
Met onze inzet willen we de volgende effecten bereiken:





Aangepast sporten

initiatieven in Brabant, gericht op het laten bewegen van mensen met een
beperking, zijn beter verbonden en op elkaar afgestemd (output);
de bekendheid van de Brabantse regionale steunpunten (voorheen
loketten) voor aangepast sporten is vergroot en via die steunpunten (en hun
netwerk) zijn meer mensen met een beperking aan een passende
beweegactiviteit geholpen (output);
de sportdeelname van mensen met een beperking, en hiermee de
acceptatie en deelname van mensen met een beperking in de Brabantse
samenleving, is verhoogd (outcome).

Key Performance Indicator 1:
Via (het netwerk van) de regionale steunpunten voor aangepast sporten zijn
XX%* meer mensen met een beperking aan het sporten/bewegen geholpen.
* Voor deze indicator is op dit moment geen uitgangswaarde bekend en kan

dus nog geen streefwaarde worden bepaald. Dit nemen we mee in onze
nulmeting. De streefwaarde kan dan worden vastgesteld bij de
begrotingswijziging 2017.




Sportevenementen

Brabant kent een beter afgestemd en meer onderscheidend aanbod van
sportevenementen;
Evenementen hebben een duidelijker sociaal-maatschappelijk en/of
economisch rendement (zie kader).
Evenementen hebben een duidelijkere ‘podiumfunctie’ voor andere
beleidsvelden (cross-overs).
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Sociaal-maatschappelijk rendement.

Datum

•

een sterkere maatschappelijke participatie van mensen met een beperking

19 april 2016

•

behoud van de inzet van grote groepen vrijwilligers

•

een gezondere leefstijl (door bewegen) voor de Brabantse burgers

Documentnummer
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Economisch rendement
•

additionele bestedingen in de vrijetijdseconomie (met name in de short break

markt)
•

ontwikkeling, validatie of vermarkting van innovaties in of via de sport/het

evenement
•

een sterkere profilering van Brabant als internationale en innovatieve regio,

waar talent volop de ruimte krijgt en waar iets te beleven valt; voor jong en oud, en
bijvoorbeeld ook voor de vele internationale kenniswerkers in onze regio

Key Performance indicator 2:
Door de provincie ondersteunde sportevenementen hebben geresulteerd in:
 additionele bestedingen voor Brabant van minimaal €XX* mln.;
 een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid (>XX%* van de
bezoekers ervaart dit);
 een sterker innovatief imago van Brabant (>XX% vind dat het evenement
positief bijdraagt aan het imago van Brabant);
 een prikkel om meer te bewegen (>XX%* van de bezoekers geeft aan door
het evenement meer te willen bewegen).

* Voor deze samengestelde indicator zijn op dit moment geen
uitgangswaarden bekend en kunnen dus nog geen streefwaarden worden
bepaald. Dit nemen we mee in onze nulmeting. De streefwaarden kunnen dan
worden vastgesteld bij de begrotingswijziging 2017.




Talentontwikkeling

Het Brabants aandeel in de landelijke populatie van topsporters en talenten
is gestegen (momenteel: 14%) (output);
Brabant wordt door sporttalenten gezien wordt als een aantrekkelijke regio
om jezelf te ontwikkelen; zowel op sportief vlak als in op het gebied van
scholing en maatschappelijke carrière (output);
Talent in Brabant wordt behouden of aangetrokken om onze ambitie van
economische topregio te kunnen waarmaken (outcome).

Key Performance Indicator 3:
Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe
aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen;


Innovatie & technologie

Vier Brabantse fieldlabs zijn landelijk geaccrediteerd en zijn via het cluster
sport & technology meer verbonden met samenwerkingspartners buiten
Brabant (output);
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Er zijn innovaties ontwikkeld die mensen verleiden om meer te bewegen,
die leiden tot een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven en die (inter)nationaal opvallen en Brabant op de kaart zetten (outcome).
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Key Performance Indicator 4:
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Het cluster Sport & Technologie is betrokken in vijf Europese projecten die ten
doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en
bedrijven nieuwe marktkansen te bieden.
In hoeverre we erin slagen de (output)effecten te bereiken, meten we aan de
hand van de vier genoemde key performance indicators.
Monitoring van effecten
Als provincie zijn wij een kleine speler in de sport. Hoewel ze duidelijk
aangeven waar we het voor doen, is onze invloed op en bijdrage aan de
hierboven beschreven outcome-doelen beperkt. Om de effecten van ons beleid
te kunnen toetsen, formuleren wij daarom - op advies van Mulier Instituut
(eindevaluatie sportplan) – key performance indicators op output-niveau. Deze
werken we verder uit in een nog op te stellen uitvoeringsplan sport inclusief
nulmeting. Wij streven ernaar om deze rond de zomer 2016 gereed te
hebben.

Voorbeeld van de samenhang tussen activiteiten – output - outcome
Activiteit: organisatie van een campagne om de bekendheid van regionale
sportsteunpunten voor mensen met een beperking te vergroten
Output: bekendheid regionale steunpunten is vergroot, meer mensen met een
beperking hebben zich gemeld bij een regionaal steunpunt en zijn daar
geholpen om te gaan bewegen
Outcome: sportparticipatie van mensen met een beperking is gestegen
Wij informeren u over de voortgang van de sportagenda via de P&C cyclus.
Eind 2018 evalueren we het sportbeleid, zodat we in 2019 op basis hiervan
voorstellen kunnen doen voor de nieuwe bestuursperiode.

Argumenten en kanttekeningen
1. De voorliggende sportagenda 2017-2019 ‘Brabant Beweegt’ vast te
stellen;
Argumenten:

1. Hiermee kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de
maatschappelijke opgaven op het gebied van sociale veerkracht
en arbeidsmarkt en economische ontwikkeling;
2. Op basis van de evaluatie van het Sportplan Brabant en een
aantal parallel daaraan geformuleerde externe adviezen is een
vervolg op onze inzet in het sportdomein aan de hand van de
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lijnen aangepast sporten, sportevenementen, talentontwikkeling en
sportinnovatie, logisch en gewenst.

Datum

Het gaat hierbij om bovenregionale vraagstukken, waarbij de
maatschappij vraagt om een verbindende rol gericht op
netwerkvorming en kennisdeling en ondersteuning van projecten
die de lokale schaal te boven gaan en die positief bijdragen aan
(de profilering van) Brabant als vooruitstrevende provincie waar
iedereen kan meedoen, waar wat te zien en beleven is, talent de
ruimte krijgt en volop kan worden geïnnoveerd.
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3. Met de sportagenda kunnen we meer focus in ons sportbeleid
aanbrengen en onze inbreng effectiever laten zijn.
Zo zullen we bijvoorbeeld minder sportevenementen dan voorheen
ondersteunen, maar in de evenementen die we wel steunen, sterker
sturen op en meewerken aan het bereiken van maatschappelijke
effecten en de gewenste beeldvorming over de regio conform de
opdracht van Brabant Branding. In onze inzet laten we de
sportieve waarde niet langer leidend zijn, maar maken we
nadrukkelijker verbinding met provinciale ambities en programma’s
op het vlak van vrijetijdseconomie, gezondheid en zorg(economie),
slimme mobiliteit (fiets), agrofood en regiobranding. We gebruiken
sport als middel;

4. Met de nieuwe agenda sluiten we formeel het Sportplan Brabant
2016 af. Alleen de verplichtingen die al vanuit dit kader zijn
aangegaan, voeren we nog uit. Ons streven is om de sportagenda
medio 2016 in werking te laten treden.
Kanttekeningen:

1.1 In de sportagenda zien wij voor onszelf geen directe rol (meer) op
het vlak van breedtesport en topsportaccommodaties;
T.a.v. breedtesport: Uit de evaluatie en de externe adviezen komt
duidelijk naar voren dat breedtesportstimulering primair een lokale
aangelegenheid is. Omdat wij niet op de stoel van de gemeenten
willen zitten, is directe ondersteuning van de breedtesport geen
logische rol voor ons. Dit betekent niet dat wij niets kunnen en
willen betekenen als het gaat om mensen in beweging krijgen. De
vier sportlijnen, met name de sportlijnen aangepast sporten en
sport & innovatie, kunnen hieraan een waardevolle bijdrage
leveren.
T.a.v. topsportaccommodaties: via een financiële impuls het
Sportplan Brabant 2016 zijn de Brabantse topsportaccommodaties
voor de komende jaren op orde gebracht. Omdat veel Brabantse
gemeenten hun aandacht verleggen van de ‘hardware’ naar de
‘software’ als het gaat om investeringen in de sport, voorzien wij in
deze beleidsperiode geen grote plannen voor
topsportaccommodaties. Wanneer er toch ambities of vraagstukken
op dit vlak bij gemeenten (en partners) leven, zullen wij zorg
dragen voor verbinding, kennisdeling en, waar nodig, regie in het
Brabantse netwerk;
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1.2 Als gevolg van onze focus in activiteiten, zullen wij een aantal
evenementenorganisaties moeten melden dat zij niet (langer)
kunnen rekenen op een (financiële) bijdrage van de provincie. Dat
zal teleurstelling met zich meebrengen;
Wij gaan in gesprek met de organisaties van een aantal jaarlijks
terugkerende evenementen die wij in de afgelopen bestuursperiode
hebben ondersteund en leggen uit hoe wij tot onze nadere focus
en selectie van evenementen (zijn ge)komen.
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1.3 Externe partijen zullen moeten wennen aan onze nieuwe manier
van werken, waarbij kennisuitwisseling en netwerkvorming voorop
staan en financiële ondersteuning van projecten alleen aan de
orde kan zijn als sprake is van haalbare en wenselijke
maatschappelijke business cases. In onze communicatie zullen we
hieraan aandacht schenken.
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging 2016 (€ 250.000)
m.b.t. de sportagenda 2016-2019 betreffende de middelen voor
cultuur en samenleving zoals benoemd in het Bestuursakkoord 20152019;
Argumenten:

2.1 Voor de opstart en eerste activiteiten/prestaties van de
sportagenda in de tweede helft van 2016, denken wij een budget
van €250.000 nodig te hebben. Vanuit de Sportplan Brabant
2016-middelen zijn de activiteiten met betrekking tot
talentontwikkeling, evenementen en innovatie en technologie al
voor heel 2016 gefinancierd.
3. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenraming 2017 t/m 2019 (€ 11.250.000) en hiertoe:
a. Besluiten de nog beschikbare middelen uit het Sportplan Brabant
2016 à € 6,0 mln. in te zetten voor de uitvoering van de
sportagenda 2016-2019;
b. Vanuit de investeringsmiddelen cultuur en samenleving zoals
benoemd in het bestuursakkoord €5,5 mln. in te zetten voor
uitvoering van de sportagenda 2016-2019.
Argumenten:

3.1 Om de doelen te behalen, zoals geformuleerd in de sportagenda,
verwachten wij een totaal budget van €11,5 mln. nodig te hebben.
3.2 De middelen, die - net als in het investeringsvoorstel Sportplan
Brabant 2016 - als investering gelden, voldoen grotendeels aan de
negen ijkpunten (zie bijlage). Ten aanzien van met name
‘aangepast sporten’ wordt wel maatschappelijke maar geen directe
economische waardecreatie verwacht; in deze sportlijn zal dan
ook geen revolverende investeringsaanpak kunnen worden
ontwikkeld;
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3.3 Bij a: De (kwantitatieve) doelen van het Sportplan Brabant 2016
zijn reeds behaald. Mede om die reden willen we graag het
nieuwe sportbeleid medio 2016 van kracht laten zijn en de looptijd
van het Sportplan met een half jaar verkorten. De middelen die
nog vanuit het sportplan beschikbaar zijn, houden we graag voor
‘sport’ beschikbaar;
3.4 Bij b: In het Bestuursakkoord zijn middelen bestemd voor de
portefeuille Leefbaarheid en cultuur. In de onderlinge afweging die
eerder dit jaar voor de onderdelen binnen deze portefeuille is
gemaakt, is rekening gehouden met een investering van €5,5 mln.
voor sport.

Datum

19 april 2016
Documentnummer

GS: 3939416
PS: 3987277

Kanttekeningen:

3.1 Wij zijn afhankelijk van initiatieven en investerings- en
samenwerkingsbereidheid vanuit de samenleving. Wij investeren alleen
als andere partijen (gemeenten, bedrijven) ook meedoen.
Financiën
Voor uitvoering van de sportagenda hebben we – passend bij de drie gekozen
rollen - kennis, netwerk en geld nodig. Het feit dat wij onze kennis- en
netwerkrol centraal stellen, heeft tot gevolg dat een groter deel van het budget
gaat naar de ureninzet van mensen, intern en extern georganiseerd. Daarnaast
zijn middelen nodig voor de co-financiering van activiteiten en projecten, zoals
de ondersteuning van sportevenementen of van Europese innovatieprojecten.
In elk van de vier sportlijnen vervullen we de drie rollen. In onderstaande figuur
geven wij aan welk bedrag wij beschikbaar willen stellen om de gewenste
effecten te bereiken. In totaal gaat het om een bedrag van €11,5 mln. voor
deze bestuursperiode (periode tot en met 2019).

Dekking van dit bedrag voorzien wij vanuit de huidige middelen voor het
Sportplan Brabant 2016 (nog €6,0 mln. beschikbaar) en de
Bestuursakkoordmiddelen (€5,5 mln. op basis van een integrale afweging
binnen de portefeuille Leefbaarheid en Cultuur).
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Datum

Voor hele grote evenementen (vergelijkbaar met Grand Départ Tour de France
of Wereldruiterspelen) die een begroting kennen van een aantal miljoen euro,
is het evenementenbudget ontoereikend. Wanneer zich kansen voordoen om
dit type evenementen in Brabant te laten plaatsvinden, zullen wij een apart
statenvoorstel uitwerken.

19 april 2016
Documentnummer

GS: 3939416
PS: 3987277

Tabel 1
Beleidsprestaties

Streefwaarden (cumulatief)

# netwerkbijeenkomsten aangepast sporten Brabant

2016

2017

2018

2019

1

3

5

7

# Brabantbrede projecten

3

?*

?*

# projecten (jaarprogramma’s) regionale steunpunten

7

14

21

# ondersteunde sportevenementen

8

16

24

# aansprekende internationale evenementen voor

1

3

aangepast sporten
# ondersteunde talentontwikkelingsprogramma’s

24**

24**

24**

24**

# aangesloten sporters Team Brabant Sport

25

29

33

35

# Europese projecten gericht op innovatieve toepassingen

1

3

4

5

0,25

3,55

3,825

3,875

om mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe
marktkansen te bieden.
Totaal (in mln. Euro)

* Het ondersteunen van Brabantbrede projecten voor aangepast sporten is een
nieuwe activiteit. In 2016 bereiden wij met externe partners de eerste paar
projecten voor. We kunnen op dit moment nog niet inschatten in hoeveel
projecten we in de jaren na 2017 partner kunnen zijn. We verwerken dit bij de
begroting van 2018.
** In de afgelopen jaren is het aantal talentontwikkelingsprogramma’s dat
wordt ondersteund, geleidelijk uitgebreid. Het streven is nu niet om nog meer
programma’s te ondersteunen, maar om de bestaande programma’s te
continueren en de kwaliteit ervan te verbeteren.
Tabel 2
Dekking voorstel

Sportplan 2016-2019
2016

Reserve Sportplan 2016
Investeringsmiddelen

Bestuursakkoord 2015-2019
Totaal

2017

2018

2019

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

250.000

1.550.000

1.825.000

1.875.000

5.500.000

250.000

3.550.000

3.825.000

3.875.000

11.500.000

1

Totaal

1

De beschikbare middelen Sportplan 2016 zijn in 2016 deels opgenomen in de begroting. Bij de
uitwerking van deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen in de begroting 2016
toegevoegd aan de reserve Sportplan 2016, waardoor er € 6,0 mln beschikbaar is voor de
uitvoering van sportagenda 2016-2019.
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Europese en internationale zaken
We denken de positionering van Brabant als Europese topregio op het gebied
van kennis en innovatie te kunnen versterken door middel van sport. Hier speelt
met name branding een belangrijke rol. Ook voor (Europese) lobby en
netwerkactiviteiten biedt sport een aantrekkelijk podium. Daarnaast kunnen we
onze positie in het Europese netwerk rond sport & technologie verstevigen en
via internationale samenwerkingsprojecten bijdragen aan kennisuitwisseling,
onderzoek en innovatie ten behoeve van sport, bewegen en vitaliteit.

Datum

19 april 2016
Documentnummer

GS: 3939416
PS: 3987277

Planning
Na vaststelling van de kaders voor het nieuwe sportbeleid, werken wij een
uitvoeringsprogramma uit. Medio 2016 willen wij starten met uitvoering van de
sportagenda.
Eind 2018 evalueren wij de doelen en prestaties. De prestaties lichten wij
jaarlijks toe via de P&C Cyclus.
Bijlagen
1. “Brabant Beweegt”, Sportagenda 2016-2019
2. Evaluatierapport Mulier Instituut
3. Externe adviezen sportbeleid
4. Begrotingswijziging
5. Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3e tranche
investeringsagenda

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Bert Doedens, adoedens@brabant.nl,
Cluster Cultuur en Samenleving en Afdeling Cultuur
Opdrachtnemer: Michel Reinders, mreinders@brabant.nl,
Cluster Cultuur en Samenleving en Afdeling Cultuur
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