
Noord-Holland - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
Noord-Holland 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)  
- Fietsen: Fietsen wint nog steeds aan populariteit en met de komst van de elektrische 

fiets verandert ook het gebruik. Fietsers leggen grotere afstanden af met hogere 
snelheid. De provincie Noord-Holland heeft mede door inbreng van de VVD een actief 
fietsbeleid.  ontwikkeld. Dit dient onverkort voorgezet te worden, met periodieke 
actualisering in overleg met de stakeholders. 

- Grote evenementen: Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD 
vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van 
(top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige 
exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting 
middelen vrij. De VVD staat positief tegenover de mogelijke organisatie van de 
Formule 1 op Circuitpark Zandvoort. 

- Recreatie betaalbaar houden: Goede exploitatie is essentieel om recreatiegebieden 
betaalbaar te houden. Hierdoor kunnen ze hun onderhoud beter financieren. Om een 
gezonde exploitatie mogelijk te maken, is het goed om meer economische 
ontwikkelingen toe te staan. Daarom is de VVD voorstander van het behouden van de 
mogelijkheid om evenementen in de recreatiegebieden te organiseren en 
ondernemerschap waar mogelijk de ruimte te geven. 

- Waterrecreatie als kans: Noord-Holland bestaat voor een groot deel uit water en is de 
watersportprovincie bij uitstek. Daarom heeft de provincie in de afgelopen vier jaar 
een waterrecreatievisie ontwikkeld. De VVD is van mening dat deze visie onverkort tot 
2030 moet worden uitgevoerd. Hiermee wordt ruimte geboden aan de waterrecreant 
en de sportvisser, in balans met de natuur en omgeving. De VVD gaat voor een robuust 
en aantrekkelijk waternetwerk. In Noord-Holland moeten we veilig kunnen zwemmen 
en varen. De kwaliteit van het zwemwater moet op peil zijn. 

D66 (Weinig hoeveelheid sport)  
- Ruim baan voor fietsers: D66 zet vol in op de fiets in het provinciaal mobiliteitsbeleid. 

De fiets heeft grote voordelen. Fietsen is schoon en gezond. Het gebruik van de fiets 
neemt bovendien weinig openbare ruimte in. ‘ 

- Mobiliteit: Eerst bewegen, dan bouwen. We koppelen nieuwe infrastructuur aan 
stedenbouwkundige plannen, waarbij de (OV-)infrastructuur in een vroegtijdig stadium 
bij de ontwikkeling van de wijk al aanwezig is.  

CDA  (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Geen verdere bebouwing van de Noord-Hollandse Kust: Het CDA steunt daarom de 

afspraken die zijn gemaakt in het Noord-Hollandse kustpact. We versterken daarmee 
zowel de natuur als de recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld via strandtenten, wandel- 
en fietsroutes door de duinen en de fantastische sportmogelijkheden aan de kust. 



- Waterkwaliteit: De kwaliteit van het water verdient aandacht. Ecologisch oeverbeheer 
en beheersing van waterplanten zijn van belang voor het gebruik van het water 
(watersport) en de waterkwaliteit. 

- Een leven lang bewegen: Iedereen erkent het belang van sport voor een gezonde 
manier van leven en ook ter bestrijding van volksziekte nummer één, namelijk 
overgewicht. Noord-Holland loopt voorop in het faciliteren hiervan dankzij haar 
Sportservice en dat moet zo blijven. Door ondersteuning van de georganiseerde sport 
speelt Sportservice een belangrijke rol in het uitvoeren van het beleid en versterkt ze 
de vrijwilligersorganisatie. Op deze manier vergroot Noord-Holland de 
maatschappelijke meerwaarde van sport. 

- Genieten van het water: Noord-Holland is een waterrijke provincie. Naast de 
uitdagingen en de economische kansen genieten veel inwoners van de mooie plassen 
en rivieren, bijvoorbeeld door te vissen, te varen of te zwemmen. Het CDA wil dat de 
provincie de verdere ontwikkeling van waterrecreatie blijft stimuleren 

- Fietsen en wandelen: De provincie moet blijven zorgen voor goede en veilige 
fietspaden. Vooral nu de toestroom van meer fietsers met verschillende snelheden 
groter wordt, is een goede infrastructuur van belang. 

PVDA (Weinig hoeveelheid sport)  
- Fietsers: We willen dat in heel Noord-Holland de fiets als volwaardig vervoersmiddel in 

het verkeersbeleid wordt meegenomen. De laatste decennia is er veel geïnvesteerd in 
goede wegen voor gemotoriseerd wegverkeer. De PvdA wil in de komende periode 
meer prioriteit voor fietsbeleid. Daarom zetten wij in op een goed provinciaal 
fietsnetwerk, met duidelijke bewegwijzering en brede fietspaden. Ook maken wij werk 
van de realisatie van meer en snellere doorfietsroutes. Daarnaast willen we 
maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond en andere belanghebbenden 
betrekken om een (nog) fietsinclusievere provincie te worden. 

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- 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. 

- 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. 

- Wij willen meer ruimte en voorzieningen bieden aan snelle fietsers (e-bikes, speed 
pedelecs en racefietsers). De provincie geeft daarom prioriteit aan de fiets. 

- 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 kerk- en klompenpaden, wandelroutes, fietspaden en kanoroutes 
etcetera 



GroenLinks  (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Sporten is goed voor de gezondheid en werkt verbindend. In de provincie zijn er veel 

kansen om buiten te sporten en het is belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in 
wandel-, fiets-, en ruiterpaden. 

- De kwaliteit van het zwemwater wordt zo verbeterd dat er geen zwemverboden meer 
hoeven te worden afgegeven. De provincie stelt een actieplan op om de bestrijding van 
blauwalg te verbeteren. 

- De ondersteuning van georganiseerde sporten dient volledig gericht te zijn op de 
breedtesport, zodat iedereen toegang heeft tot sport ongeacht leeftijd, inkomen, of 
handicap. 

- De provincie stopt met het sponsoren van sportevenementen. Wanneer 
sportevenementen voldoende aandacht en ruimte geven aan breedtesport, kunnen zij 
in aanmerking komen voor subsidie. 

- De provincie investeert in een hoogwaardige fietsinfrastructuur met doorfietsroutes 
tussen gemeentekernen, recreatieve routes en meer oplaadpunten voor e-fietsen. 

SP (Gemiddelde hoeveelheid)  
- De SP vindt dat ondersteuning van cultuur, sport en welzijn wel degelijk een taak van 

de provincie. De provincie is een ‘middenbestuur’ en dus dé geëigende overheid om 
daar waar de andere overheden gaten laten vallen, de helpende hand te bieden. 

- Een stimuleringsmaatregelen om bij te dragen aan het aanpassen van 
sportaccommodaties voor gehandicapten(sport). 

- Snelle aanpak van fietsknelpunten in de provincie – ‘eigen knelpunten’ snel verbeteren, 
de aanpak ‘lokale knelpunten’ versneld mede-financieren  

 

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


