
Gelderland - sport in verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten 2019  
 
Gelderland scoort ‘hoger 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)   
- De centrumgemeenten moeten we versterken waar het gaat om de centrumfunctie. 

Zeker wanneer dit de regio-overstijgende economische bedrijvigheid en culturele of 
sport landelijk erkende topvoorzieningen betreffen.  

- De VVD vindt het steunen van sport in de provincie cruciaal. Daarbij richten we ons op 
twee speerpunten: de breedtesport, talentontwikkeling en spraakmakende 
evenementen. Deze speerpunten moeten elkaar versterken. 

- De culturele en sportvoorzieningen versterken de aantrekkelijkheid van de regio en 
van Gelderland. 

- Recreatie: “Gelderland levert je mooie streken” is het motto van de campagne van de 
provincie Gelderland. De provincie is aantrekkelijk voor Gelderlanders en toeristen om 
te recreëren. Het aanleggen van een uitgebreid net van ruiterpaden, fietspaden en 
wandelpaden is bedoeld om in te spelen op wensen van bewoners en toeristen. Tevens 
speelt dit in op een gezonde manier van bewegen. 

- De Veluwe is nationaal een gewaardeerd recreatie- en natuurgebied. Wonen, 
ondernemen en recreatie staan voorop. Overlast voor verkeer en inwoners door wild 
moet worden aangepakt. 

CDA (Hoge hoeveelheid sport) 
- Het maatschappelijk belang van sport is groot: sport is gezond, verbindt, geeft plezier, 

draagt bij aan de identiteit en bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven. Grote 
sportevenementen hebben economische en promotionele waarde, zoals de start van de 
Giro d’Italia of het organiseren van EK’s en WK’s. Het CDA wil:  
● dat het voor iedereen mogelijk is om te kunnen sporten. 
● de breedtesport en talentontwikkeling binnen Gelderland ondersteunen.  
● Vrijwilligers blijven ondersteunen. 
● Culturele- en sportevenementen net dat kleine zetje geven om door te kunnen 

gaan, maar ook topsportevenementen binnenhalen die een grote economische 
spin off voor de regio’s of provincie kunnen hebben. 

● Aandacht voor kansen van watersport en waterrecreatie ook in relatie tot 
toerisme. 

- Het CDA ondersteunt initiatieven om dorps- en cultuurhuizen op te zetten en in stand 
te houden. Dit kunnen ook andere plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten, zoals 
een multifunctionele accommodatie, een wijkgebouw, een sporthal, een kerkgebouw, 
de bibliotheek of een plaatselijk café. De ondersteuning van de provincie kan onder 
andere plaatsvinden door een bijdrage te verstrekken voor de bouw/verbouw van een 
pand om het daarmee beter geschikt te maken voor de ontmoetingsfunctie.  

- Op de fiets gaan voorkomt niet alleen files, maar is ook aantoonbaar goed voor de eigen 
gezondheid. Voor zowel de scholier, forens als de toerist zetten wij sterk in op het 



onverminderd realiseren van een hoogwaardig bovenlokaal (snel-)fietsnetwerk van 
brede en daardoor ook (verkeers)veilige fietspaden. Verschillende doelgroepen vragen 
een andere kijk op de fietspaden. 

- De fiets- en voetpaden aanpakken door deze te verbreden en te vernieuwen en het 
mogelijk maken van nog meer mountainbikepaden, klompenpaden en struinpaden. 
Aanwezige natuur- en landschapswaarden willen we daarbij ondersteunen evenals 
aanhaken bij lokale initiatieven. 

- Investeren in natuur en beschermen wat echt van waarde is. Gebruik van natuur en 
landschap voor toerisme, recreatie, sport en landbouw gaan veelal goed samen. 

D66 (Hoge hoeveelheid sport)  
- Het aantal grootschalige sportevenementen efficiënt inzetten D66 erkent de kracht 

van grote sportevenementen, maar ziet hier ook de kosten van. Door in te zetten op 
maximaal twee grote topsportevenementen per jaar wil D66 de focus verschuiven van 
topsport naar breedtesport. Zo kan de provincie voldoende aandacht blijven besteden 
aan de economische, maatschappelijke en sportieve kracht van een breed sportaanbod. 

- Langetermijneffecten van sportevenementen in kaart brengen. Er is weinig bekend 
over de langetermijneffecten van topsportevenementen op de sport, het toerisme en 
de economie. Deze effecten willen we in kaart brengen. 

- Realistische ambities van gemeenten ondersteunen. Waar gemeenten realistische 
ambities hebben met betrekking tot topsport kan de provincie een rol spelen. Als er 
een topsportlocatie wordt gebouwd die gebruikt kan worden voor trainingsdoeleinden, 
dan zou de provincie bij kunnen dragen in de basisvoorzieningen voor deze 
sportlocatie. 

- Voorwaarden verbinden aan subsidies voor sportevenementen. Aan subsidies voor 
sportevenementen willen we voorwaarden verbinden. Lokale ondernemers moeten 
kansen krijgen om te profiteren en er zal aandacht gevraagd worden voor 
jeugdsporters en sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dit kan 
bijvoorbeeld door tijdens een volleybaltoernooi aandacht te vragen voor zitvolleybal. 
De voor subsidie in aanmerking komende sportevenementen dienen bovendien 
rookvrij te zijn. 

- Fietsen: D66 wil goede fietsinfrastructuur. Door als provincie fietsen maximaal te 
ondersteunen kunnen we het aantal fietsers laten toenemen. Ons doel is om 20% extra 
gefietste kilometers te realiseren in de provincie, zoals afgesproken in de Tour de 
Force. 

- Wandelen aantrekkelijk maken voor iedereen. D66 wil dat wandelen voor zoveel 
mogelijk mensen haalbaar is. Wandelgebieden zijn niet altijd toegankelijk voor 
rolstoelen, rollators en kinderwagens. Speciale routes kunnen de toegankelijkheid 
vergroten. 

PVDA (Hoge hoeveelheid sport)  
- Cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je inkomen, leeftijd 

en of je een beperking hebt. 
- Niet alle kinderen kunnen vanzelfsprekend meedoen. 1 op de 9 kinderen groeit op in 

armoede. De provincie zorgt ervoor dat via de instellingen die aangesloten zijn bij 
“Samen 4 alle Kinderen”, zoals het Sport- en Cultuurfonds en Stichting Leergeld, er 
geen financiële belemmeringen zijn om alle kinderen in Gelderland te kunnen laten 
sporten of mee te laten doen met bijvoorbeeld toneel of muziekles. 



- Culturele instellingen en topsport moeten wat de PvdA betreft altijd verbonden zijn 
aan hun wortels en talentontwikkeling en sport en cultuur op school mogelijk blijven 
maken. 

- De PvdA wil dat de provincie lokale sportaanbieders nog beter helpt om een duurzaam 
sportaanbod te verwezenlijken. 

- De PvdA wil dat de provincie extra gaat investeren om aangepast sporten mogelijk te 
maken. 

- De provincie moet ook meer geld investeren in lokale sportevenementen en 
breedtesport. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de sportevenementen, 
sporthallen, speeltuinen en natuurgebieden toegankelijk (rolstoelvriendelijk) zijn voor 
iedereen en dat verenigingen ondersteund worden bij het verduurzamen van 
accommodaties bijvoorbeeld door zonnepanelen. 

- Om te bouwen aan een sportief Gelderland komen er naast projectsubsidies meer 
mogelijkheden voor structurele subsidies.  

- Er komt extra budget om de Buurt- en Sportcoaches in te zetten om basisscholen te 
ontlasten en meer gymuren in te zetten.  

- Tenslotte zal de provincie zich inzetten om samen met het Rijk, gemeenten en het 
primair  onderwijs schoolzwemmen op iedere basisschool in Gelderland mogelijk te 
maken. Het doel is dat iedereen ‘gewoon’ een zwemdiploma heeft.  

- De PvdA is trots op de sportevenementen die in Gelderland zijn. We moeten daarin 
blijven investeren want het is goed voor de bekendheid van de regio’s en daarmee het 
toerisme en de economie 

- De huidige Gelderse kernsporten (atletiek, judo, paardensport, wielersport, tennis en 
volleybal) zijn sporten waar Gelderlanders goed in zijn. Wat de PvdA betreft is deze 
keuze echter te beperkt. Wij zien liever aandacht voor samen sporten, teamsporten, of 
sporten die socialiserend werken.  

- We willen blijven investeren in de recreatieve infrastructuur in combinatie met natuur- 
en landschapsontwikkeling. Een goed netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is 
daarbij essentieel. 

GroenLinks (Hoge hoeveelheid sport) 
- De provincie ondersteunt het jeugdsportfonds. 
- In de sportsubsidiëring komt de nadruk te liggen op breedtesport.  
- We willen populaire sporten betaalbaar houden, bijvoorbeeld door een sport als 

zwemmen goedkoop te houden door zwembaden te helpen hun energiekosten terug te 
brengen. Dit principe kan ook op andere sportclubs van toepassing zijn.  

- We geven prioriteit aan het toegankelijk en bereikbaar maken van reguliere 
sportverenigingen voor sporters met een beperking en stimuleren het samen sporten 
van mensen met en zonder beperking. 

- Verduurzaming van sportvelden en accommodaties is hard nodig. Veel clubs in de 
breedtesport hebben het moeilijk. Een provinciale impuls op dat vlak is essentieel.  

- Topsport In de uiterwaarden bij Brummen wordt door het huidige college van 
Gedeputeerde Staten gesteund. GroenLinks wil dit ombuigen naar breedtesporten, 
want dan stimuleren we sport voor iedereen.  

- Schone lucht, rust, veel groen en een omgeving die uitdaagt tot bewegen: dat is goed 
voor ons welzijn en onze gezondheid. Op veel plekken in Gelderland is dit realiteit, 
maar er zijn nog steeds gebieden waar die voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig 
zijn.  



- GroenLinks wil dat niet het economische belang, maar de gezondheid en het welzijn 
van onze inwoners voorop staat bij alle besluiten die de provincie neemt. 

- Provincies, waterbeheerders en gemeenten moeten samen zorgen voor veilig en 
gezond zwemwater en maatregelen treffen om blauwalg tegen te gaan. We zorgen 
ervoor dat vrijwel iedereen in onze provincie binnen een kwartier fietsen veilig kan 
zwemmen in open water of een zwembad. 

- Uitbreiding van snelfietsroutes, verbreding van bestaande fietspaden en het 
verbeteren van fietsonveilige knelpunten in het fietsnetwerk hebben hoge prioriteit. 
De provincie voorkomt daarnaast doorkruising van bestaande fietsinfrastructuur door 
nieuwe autowegen.  

SP (Hoge hoeveelheid sport)  
- Het Jeugdfonds Cultuur moet ook de komende vier jaar blijven bestaan. Sterker nog, de 

SP wil dat er meer geld gaat naar Cultuur en Sport voor kinderen met iets minder 
financiële mogelijkheden. De uitvoering daarvan ligt bij gemeenten. 

- De SP kiest nadrukkelijk voor sporten voor iedereen in plaats van provinciaal geld te 
stoppen in de sponsoring van topsport. 

- Wij zijn van mening dat de provincie samen met andere overheden de breedte- en 
amateursport in Gelderland financieel moet ondersteunen. 

- Als het aan de SP ligt stopt de provincie met het sponsoren van commerciële 
topsportevenementen. 

- Het ontwikkelen van topsporttalenten moet niet worden overgelaten aan de 
commercie. Het is verstandig jonge talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en 
bewust te maken van de negatieve kanten van topsport zoals dopinggebruik, 
matchfixing en machtsmisbruik. Wat de SP betreft heeft de provincie hier een 
voorlichtende rol. 

- SPEELRUIMTE In elke buurt moet voldoende vierkante meters aan buitenspeelruimte 
beschikbaar zijn. Stel ook schoolpleinen, onder buurttoezicht, open voor sport en 
spelen door kinderen. De provincie Gelderland gaat samen met gemeenten, scholen en 
bedrijven aan de slag om sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. 

- SPORTEN MET BEPERKING. De vergoeding van sporthulpmiddelen voor mensen met 
een beperking moet niet alleen sportrolstoelen, maar ook andere hulpmiddelen 
omvatten. Bij revalidatie, en vooral ook daarna, is naast dagelijkse hulp en begeleiding 
naar werk ook begeleiding naar sport van belang. Wat de SP betreft subsidieert de 
provincie alleen sportaccommodaties die ook voor mensen met een beperking 
toegankelijk zijn. 

- Teveel kinderen groeien tegenwoordig op zonder zwemdiploma’s. Wij willen geld 
beschikbaar stellen voor schoolzwemmen, zodat geen kind de basisschool verlaat 
zonder zwemdiploma. Sporten voor kinderen uit arme gezinnen is extra belangrijk, ook 
zij hoeven niet aan de kant te blijven staan. 

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- De provincie ondersteunt gemeenten met ontwikkelen van breedtesport met het oog 

op de sociale functie en de volksgezondheid. 
- De provincie ondersteunt sportclubs wanneer ze zich inzetten op gezonde voeding in 

sportkantines en in het verduurzamen van hun accommodaties. 
- Sport is geen directe provinciale taak. Wel kan de provincie een stimulerende en 

ondersteunende rol op het terrein van de breedtesport en gehandicaptensport hebben. 



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 profsport 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. 

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

- Een goede ontsluiting van het landelijk gebied door het bevorderen en aanleggen van 
een netwerk van fietspaden, wandelroutes, kerk- en klompenpaden, kanoroutes en 
dergelijke. 

- Wij willen ruimte bieden aan de snelle fietsers (e-bikes, Speed pedelecs en 
racefietsers). 

 

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


