
Drenthe - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
Drenthe  scoort ‘gemiddeld’ in de scan van verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten 
2019 (status medio februari). Hieronder zijn alle passages die aan sport- en bewegen relateren 
geselecteerd. Voor de analyse is gezocht op de volgende signaalwoorden: sport, bewegen, 
‘zwem’, ‘recr’(eatie), fiets, ‘wandel’(en) en water. Nationale politieke partijen als SGP, 50PLUS, 
PVV, FVD, PVD en lokale partijen hadden ten tijde van de scan nog geen 
verkiezingsprogramma’s uitgebracht en zijn daarom niet meegenomen. 
 

VVD (Hoge hoeveelheid sport)  

Sport 

- Drenthe heeft volop ruimte voor beweging. Sport en beweging zijn belangrijke 
steunpilaren voor de bevordering van sociale ontwikkeling en van vitaliteit en 
gezondheid. Zij dragen o.a. bij aan ‘healthy aging’ en aan het tegengaan van obesitas. De 
provincie Drenthe doet mee in  het ‘Nationaal Sportakkoord’. Dit Sportakkoord kent als 
belangrijkste thema’s: 
● iedere Drent moet plezier kunnen beleven aan sport, ongeacht welke 

belemmeringen dan ook; 
● duurzame sportinfrastructuur: eind 2019 zijn alle sportverenigingen benaderd en 

geholpen bij het energieneutraal maken van hun sportaccommodaties; 
● motorische vaardigheid is ook van belang voor een goede sociale en cognitieve 

ontwikkeling van onze inwoners;  
● wanneer we een samenleving willen die niet voor de zesjes-cultuur gaat, maar ook 

haar talent wil ontplooien, dan willen we dat breed in de samenleving omarmen. 
Met het ontplooien van sporttalent creëren we aansprekende rolmodellen. Die 
laten zien wat kan worden bereikt door veel te investeren in het ontwikkelen van 
talent. 

- Voor wat betreft de VVD: 
● wij onderkennen het belang van zowel topsport als breedtesport. Maar daarbij 

moet wel een heldere verdeling van verantwoordelijkheden in het oog worden 
gehouden. Breedtesport is vooral het terrein van de gemeenten. De provincie richt 
zich op het ondersteunen van grote topsportevenementen; 

● grote sportevenementen met een maatschappelijke en economische spin-off 
kunnen rekenen op steun van de VVD. Drenthe heeft inmiddels een traditie en 
naam en faam opgebouwd met de organisatie van grote sportevenementen voor 
gehandicapten. Wij zijn daarvan een zeer warm voorstander; 

● wij ondersteunen van harte de pogingen die gedaan worden om de F1 te laten 
plaatsvinden op het TT-circuit; 

● 64% van de inwoners van Drenthe wandelt. Bij de inrichting van het buitengebied 
vinden wij het belangrijk dat rekening wordt gehouden met een veilige en 
aantrekkelijke infrastructuur voor wandelaars; 

● de mogelijkheden die de ruimte in Drenthe biedt op het gebied van buitensporten 
kan als toeristisch product verder worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld fietsen op de 
VAM-berg en doorontwikkeling van paardrij-routes. 

- Natuurgebieden moeten toegankelijk zijn én blijven voor recreanten. 



- Nadrukkelijk inzetten op fietsen, wandelen en paardrijden als voorbeelden van 
activiteiten die in belangrijke mate bijdragen aan de vrijetijdsector. 

- Voorzetting van de extra aandacht voor fietsgebruik en fietspaden van de afgelopen 
jaren. Drenthe is en moet fietsprovincie blijven. 

CDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Sport is primair een gemeentelijke aangelegenheid, omdat het voortkomt uit en zich 

richt op de lokale gemeenschap. Het programma ‘Drenthe Beweegt’, het 
samenwerkingsverband van de provincie en de twaalf gemeenten, moet worden 
voortgezet. 

- Een financiële bijdrage aan eenmalige grote sportevenementen zal alleen plaatsvinden 
op basis van cofinanciering. Een goede balans van lasten en voordelen voor overheid en 
bedrijfsleven is daarbij van belang. Financiële bijdragen aan sportevenementen komen 
in beeld als er sprake is van een economische spin-off naast een spin-off op het terrein 
van gezondheid en bewegen. Het moet om een sportactiviteit gaan met een duidelijke 
uitstraling naar de breedtesport. 

- Het CDA wil samen met de gemeenten het Fietspadenfonds bij het Recreatieschap 
voortzetten. Hiermee is het lange termijn onderhoud van de aderen van de Drentse 
toeristische sector verzekerd. 

D66 (Weinig hoeveelheid sport)  
- D66 wil dat fietspaden en autowegen gescheiden van elkaar zijn omwille van de 

verkeersveiligheid. De provincie moet hier samen met gemeenten geld voor vrijmaken. 
- D66 wil dat er meer wandelroutes bijkomen en dat daarbij meer wordt samenwerkt 

met andere provincies en maatschappelijke organisaties. Daarbij wil D66 dat de 
toegankelijkheid van wandelpaden wordt verbeterd. 

PVDA (Hoge hoeveelheid sport)  
- Sporten hoort bij een gezonde levensstijl. Daarom stimuleren we sport van harte: de 

provincie is verbinder en helpt gemeenten en verenigingen om sport toegankelijk te 
maken voor iedereen. Instellingen die zich richten op ondersteuning van verenigingen 
moeten gesteund worden. Goede plannen die de breedtesport verder verbeteren 
kunnen op onze steun rekenen. We maken ons zorgen, nu steeds minder kinderen goed 
zwemonderwijs volgen. Grote evenementen zoals de Formule 1 zijn welkom, maar de 
prijs die we ervoor willen betalen is wel aan grenzen gebonden: we zijn geen 
hoofdsponsor. 

- Wat gaan we doen?  
● Sport(service) Drenthe blijven we volop steunen.  
● We blijven sportclubs helpen met het verduurzamen van hun accommodaties.  
● Het accent blijft liggen op de breedtesport. Fietsen heeft een streepje voor.  
● We gaan een plan maken waarmee het zwemonderwijs wordt versterkt. Dat doen 

we samen met gemeenten, zwembaden en zwemverenigingen. Daar steken we geld 
in. 

● We gaan een fonds instellen voor experimenten in sport en bewegen en stemmen 
dat af met gemeenten. 

- Mogelijkheden voor (sportief) fietsen en wandelen verbeteren we waar dat nodig is en 
waar dat kan. De aanleg van een netwerk van wandelknooppunten helpen we op weg. 



SP (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Iedereen die dat wil moet een sport kunnen beoefenen. We investeren in Breedtesport. 

We zijn terughoudend bij het subsidiëren van topsport, zeker in takken van sport waar 
de commercie toonaangevend is. 

- We blijven investeren in een veilig en aantrekkelijk fietspaden netwerk. Zowel voor de 
recreatieve fietser als woon/werk fietsers. 

- Om het wandelen aantrekkelijk te maken is een veilige en aantrekkelijke infrastructuur 
voor wandelaars nodig. De provincie werkt mee aan het behoud en uitbreiding van een 
samenhangend fijnmazig netwerk van wegen en paden. 

GroenLinks  (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- GroenLinks wil daarbij meer inhoud geven aan Drenthe als Regenboogprovincie en 

samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van sport, 
cultuur en onderwijs de sociale acceptatie van LHBTI+’ers bevorderen. 

- Ondersteuning bieden aan verenigingen en programma’s zodat sporten mogelijk is 
voor jong en oud, met of zonder beperking, voor elke inwoner van Drenthe. 

- Gezond gedrag, zoals fietsen en wandelen in de natuur, maar ook naar winkel, sport- of 
andere voorzieningen, wordt ondersteund door ruimtelijke ordening en beleid. 

Christenunie (Hoge hoeveelheid sport) 
- De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het 

sociale en het gezondheidsdomein. Zo is er in de sport ruimte voor iedereen: voor 
mensen met een laag inkomen, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere 
doelgroepen. 

- Sport is niet direct een provinciale taak. Toch kan de provincie een stimulerende en 
ondersteunende rol op het terrein van de (breedte)sport en gehandicaptensport 
hebben, bijvoorbeeld als er op dit gebied samen gewerkt moet worden tussen 
gemeenten. Hierbij gaat het om zaken als het afstemmen van accommodaties (wat 
komt waar), het stellen van prioriteiten bij het geven van subsidies voor 
sportactiviteiten en beleid, gericht op een gezonde levensstijl. 

- De provincie kan een rol spelen bij het ondersteunen van profsport en grootschalige 
sportevenementen die een positieve uitstraling hebben op de aantrekkelijkheid van 
Drenthe.We zijn kritisch op het bekostigen van voorzieningen voor professionele 
sporten waar veel geld in omgaat (Bijvoorbeeld de Formule 1 of Eredivisie voetbal met 
grote transfersommen). Van organisatoren verwachten wij aantoonbare inzet om de 
breedtesport in Drenthe te verbeteren. 

- Actiepunten (georganiseerde sport):  
● Gemeenten worden ondersteund bij het afstemmen van hun sportaccommodaties. 

We stimuleren lokale overheden om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 
gehandicaptensport.  

● Bovenregionale sportvoorzieningen kunnen zo nodig een laatste steuntje in de rug 
kunnen krijgen van de provincie. 

● De provincie kan een rol spelen als het gaat om het stimuleren van een gezonde 
leefstijl, bijvoorbeeld via het netwerk Drenthe beweegt en via SportDrenthe. 

● In een gezonde leefstijl gaan alcohol, roken en sport niet samen. Het alcoholgebruik 
in sportkantines en aansluitend aan activiteiten wordt ontmoedigd. 

● In het provinciale sportbeleid komt specifieke aandacht voor sport en bewegen, 
inclusief goede voorzieningen, voor ouderen. 



- We zorgen voor goede recreatieve buitensportvoorzieningen door een samenhangend 
netwerk voor fietsen, wandelen, hardlopen, skeeleren, paardrijden en varen dat goed 
op elkaar aansluit, veilig en goed onderhouden is. 

- De provincie geeft meer bekendheid aan de buitensportvoorzieningen in Drenthe. 
- Met de uitbreiding van fietssnelwegen willen we ruimte bieden aan de snelle fietsers 

(e-bikes, Speed pedelecs en racefietsers). In 2025 willen we een groei in het 
fietsgebruik van 25% bereiken. 

Dit is een toelichting bij de infographic ‘Sport en bewegen in de provincie: welke aandacht bij 
verkiezingen 2019’ van Kenniscentrum Sport.  


