
Flevoland - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
Flevoland scoort ‘lager dan 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 (Gemiddelde hoeveelheid sport)   
- Wij willen een sportieve provincie zijn. De provincie ondersteunt de gemeenten via 

Sportservice. Sport draagt bij aan de economie daarom steunen we grootschalige 
sportevenementen die passen bij dit gebied. 

- Fiets: Fietsen willen wij stimuleren. Fietspaden die of worden aangelegd of heringericht 
in de provincie moeten geschikt zijn voor e-bikes. Bij gevaarlijke verkeerssituaties 
pleiten wij voor ongelijkvloerse kruisingen. Bij recreatieve fietspaden zijn nieuwe 
routes nodig die aansluiten op recreatieve grootschalige ontwikkelingen in Flevoland. 

CDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Op het gebied van sport houden we een rol in de afstemming van de top- en 

breedtesport, het organiseren van evenementen en de ondersteuning van 
gehandicaptensport. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel voor een Talent 
Academie Almere, een servicecentrum voor sport. Dit vanwege het maatschappelijk 
belang van sport en het belang van de sociale ontwikkeling van Almere.  

- Voor het CDA is het vanzelfsprekend dat de provincie haar verantwoordelijkheid 
neemt als het gaat om de uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een 
handicap; de toegankelijkheid van de openbare ruimte, en bijvoorbeeld ook websites 
en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. 

- Ook natuur, bewegen (de Flevolander beweegt het minst van alle Nederlanders!) en 
gezondheid hebben een nadrukkelijke relatie. Wij willen een programma op het gebied 
van “vitaal en gezond Flevoland”. 

- Het CDA ondersteunt het vergroten van het aanbod in toerisme en reactie zodat de 
verblijfsduur voor de toerist en recreant wordt verlengd. Voorbeelden die worden 
genoemd zijn golfsurfsporten en het gebruik van een scoutinglandgoed.  

D66 (Weinig hoeveelheid sport) 
- Veilig fietsen is vinden wij heel belangrijk. Een sluitend netwerk van snelfietspaden 

tussen de Flevolandse kernen én als verbinding met de omliggende regio’s zijn 
onontbeerlijk. De elektrische fiets maakt het mogelijk steeds grotere afstanden per 
fiets te overbruggen, waardoor D66 dit ziet als een belangrijk alternatief voor de auto 
in de regionale vervoersbehoefte. 

SP (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Sport in de breedte wordt ondersteunt en gestimuleerd ook voor mensen met een 

beperking. Er worden in dit kader tenminste twee bovenregionale of landelijke 
sportevenement georganiseerd.  

- De provincie stimuleert gemeenten om ieder kind een zwemdiploma te laten halen, 
bijvoorbeeld door schoolzwemmen.  



PVDA (Lage hoeveelheid sport)  
- Als jonge provincie heeft Flevoland verhoudingsgewijs minder voorzieningen op het 

gebied van sport, welzijn, zorg, cultuur en onderwijs dan andere provincies. Dit soort 
voorzieningen kunnen, doordat ze voor iedereen toegankelijk zijn, ook een bijdrage 
leveren aan het “Sociaal welbevinden” van onze inwoners. Wij willen op deze terreinen 
dan ook zorgen voor een inhaalslag en zullen de gemeenten stimuleren en waar 
wenselijk en mogelijk ondersteunen. 

Groenlinks  (Lage hoeveelheid sport) 
- De Flevolandse natuur en landschap zijn geweldige plekken voor recreatie en toerisme. 

We hebben volop ruimte voor wandelen, fietsen, varen en vele andere sporten. 
Beperkingen zijn er alleen voor gevaarlijke moerassen of kwetsbare gebieden of 
gedurende bepaalde periodes, zoals bronst of broedseizoen. 

- De gebiedsbeheerders van de natuurgebieden zorgen dat er ruimte is voor iedereen - 
vogelaars en mountainbikers, wandelaars en picknickende families. We willen dat de 
natuurgebieden nog meer uitnodigen tot gastgebruik door middel van fiets-, ruiter- en 
wandelroutes, ontdekkingsmogelijkheden voor kinderen, parkeer- en pleisterplaatsen, 
uitnodigende horecagelegenheden voor iedere portemonnee, oplaadpunten voor 
e-bikes en natuurtoiletten. 

- GroenLinks staat voor inclusiviteit en wil stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek 
gaan, hun netwerk uitbreiden, hun horizon verbreden. Dit kan door jongeren te 
stimuleren de wijk uit te gaan, te sporten of de natuur in te gaan. 

- Investeringen in een hoogwaardige fietsinfrastructuur met doorfietsroutes tussen 
gemeentekernen, recreatieve routes en meer oplaadpunten voor e-fietsen 

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport) 
- Sport is niet direct een provinciale taak maar is wel van belang bij een gezonde 

samenleving waaraan mensen kunnen deelnemen, ook in de vorm van sportbeoefening. 
De provincie kan een stimulerende en ondersteunende rol op het terrein van de 
(breedte)sport en gehandicaptensport of talentontwikkeling hebben. Bijvoorbeeld als 
er op dit gebied samen gewerkt moet worden tussen gemeenten. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen van 
prioriteiten bij het geven van subsidies voor sportactiviteiten. 

- Voor het ondersteunen van de topsport ziet de ChristenUnie geen bijdrage weggelegd 
voor de provinciale overheid. De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten bij het 
deelnemen (financieel of anders) aan grootschalige (internationale) sportevenementen 
die qua uitstraling het niveau van de provincie overstijgen.  

- Samenvattend worden volgende uitgangspunten gehanteerd:  
● Het ondersteunen van gemeenten bij het afstemmen van hun sportaccommodaties 

(bijvoorbeeld sporthal versus zwembad). 
● Het stimuleren van lokale overheden om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 

gehandicaptensport. 
● Het investeren in jong sporttalent van de provincie bij grootschalige 

sportevenementen (nationaal en internationaal) die overheidsgeld ontvangen. 
Vooraf moet duidelijk zijn hoe zij zich hierdoor verder kunnen ontwikkelen. 

● De zondag is voor ons een rustdag grote sportevenementen horen daar niet bij. 
- In de komende jaren zal er een groeiende groep inwoners gebruik willen maken van 

voorzieningen op het gebied van sport en cultuur, fietsen, wandelen en andere vormen 
van vrije tijdsbeoefening zoals het toeristisch gebruik van parken en natuur. 



● Het ontwikkelen van goede recreatieve buitensportvoorzieningen zoals MTB 
ruiterpaden, skeelerroutes en kanoroutes. 

● Een goede ontsluiting van het landelijk gebied door het bevorderen en aanleggen 
van een netwerk van wandelroutes, fietspaden en kanoroutes et cetera. 

 

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


