
Overijssel - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
Overijssel  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 (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Sport is niet alleen leuk, maar ook heel gezond. We willen een doorontwikkeling van 

Sportservice Overijssel, als kennis –en informatiepunt voor de gemeentelijke 
sportbedrijven. Ook stimuleren wij breedtesport. 

- We willen dat de provincie haar nek uitsteekt om grootschalige sportevenementen 
naar Overijssel te halen. De grote Overijsselse evenementen, zoals CSI Twente, 
Military Boekelo en de Zwolse Halve Marathon blijven we ondersteunen. 

- Fietspaden worden verbeterd voor woon-werkverkeer en recreatie 
- Wij stimuleren recreatieve ondernemers door de natuur, daar waar mogelijk, open te 

stellen voor recreatie. 

CDA (Hoge hoeveelheid sport)  
- Sport- en culturele evenementen: Het CDA ondersteunt beeldbepalende evenementen 

op het gebied van sport en cultuur die voor ontmoeting en beweging zorgen, waardoor 
er een sterke samenleving ontstaat. 

- Jeugdsportfonds: We maken ons sterk voor het behoud van het jeugdsportfonds en het 
jeugdcultuurfonds. 

- Breedtesport en talentontwikkeling: Het CDA wil een meerjarig actieprogramma 
talentontwikkeling, met als onderdeel het organiseren van sportwedstrijden tussen 
scholen in de 3 regio’s en het faciliteren van Regionale Trainings Centra. Zo wordt de 
sociale kwaliteit versterkt. Wat het CDA betreft komt er weer provinciaal sportbeleid. 

- Recreatie, fiets- en wandelroutes: Het CDA wil de routestructuren zoals fiets- en 
wandelnetwerken goed ontsloten houden, met productvernieuwing langs deze routes 
en innovatie onderhoud en beheer. 

D66 (Hoge hoeveelheid sport)  
- Accommodaties die sportbeoefenaars aantrekken tot ver buiten de Provincie 

verdienen steun van de provincie. Dergelijke voorzieningen kosten veel geld en moeten 
met overheidsgeld beschikbaar blijven. D66 investeert structureel in sport en 
bewegen, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën te stimuleren (gaming en sport) en 
door verduurzaming van sportgebouwen mede mogelijk te maken.  

- D66 wil iedere inwoner verleiden om elke dag minimaal een half uur te bewegen of te 
sporten. Dat is preventie die leidt tot een gezondere samenleving. D66 wil een 
dynamisch Overijssels Sportakkoord, mede gedragen door alle gemeenten en 
sportorganisaties in Overijssel. In dat akkoord ligt vast wie wat waarvoor investeert en 
welke doelen we collectief nastreven. Elk jaar is een update beschikbaar en kunnen 
partijen - inclusief het bedrijfsleven -aansluiten bij (nieuwe) ontwikkelingen. 

- Topsport inspireert en heeft ook een economische waarde. D66 wil daarom dat de 
Provincie zich inzet om topsportlocaties zoals de ijsbaan in Enschede, de Scheg in 



Deventer en de atletiekbaan in Hengelo te behouden. D66 wil dat de Provincie bij regio 
overstijgende sportevenementen een van de ondersteunende partners is. Ook kan de 
Provincie zich inspannen om meer (inter)nationale sportevenementen naar de 
Provincie te halen.  

- Actiepunten  
● Het ondersteunen en verder stimuleren van projecten die kinderen en jongeren in 

aanraking laten komen met verschillende vormen van sport en cultuur.  
● Het stimuleren van gemeentelijke programma’s voor sport en bewegen. 
● Investeren in breedtesport en het stimuleren van innovaties op dit gebied.  
● Het verduurzamen van sportaccommodaties en het stimuleren van sporten en 

bewegen. 
● Het behouden van topsportlocaties. 
● Het steunen van regio-overstijgende sportevenementen. Samen met gemeenten en 

belangenorganisaties de promotie van ons mooie Overijssel versterken. 

PVDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Daarnaast springt de provincie gemeenten bij als de lokale sportinfrastructuur onder 

druk komt. De provincie kan bijvoorbeeld als onderdeel van haar 
duurzaamheidsambities helpen met het isoleren van zwembaden en sporthallen, 
waardoor exploitatiekosten gedrukt worden. 

- Topsport heeft een brede positieve uitstraling, inspireert en stimuleert mensen om zelf 
ook te gaan sporten. Daarom ondersteunen we evenementen die daarop gericht zijn. 

- De PvdA vindt het belangrijk dat Overijssel kinderen bewegen en dat alle kinderen 
leren zwemmen. Zwemlessen via school kunnen hier een belangrijke rol in spelen. We 
zien het schoolzwemmen op veel plekken verdwijnen vanwege financiële redenen. We 
willen deze trend omkeren door schoolzwemmen financieel te gaan ondersteunen. 

- Amateursport is belangrijk voor de volksgezondheid en voor zelfontplooiing. De PvdA 
wil een goede infrastructuur voor mensen die willen sporten en bewegen. We zorgen 
ervoor dat overal in Overijssel plekken dichtbij zijn waar onze inwoners kunnen fietsen, 
wandelen en watersporten. 

- We vergroten de aantrekkelijkheid van recreatieve fietsroutes door het weren van 
doorgaand gemotoriseerd verkeer en stimuleren dit bij andere wegbeheerders. 

- Vanwege de gezondheidsvoordelen worden budgetten voor 
fietsstimuleringsprogramma’s verhoogd. 

- We maken ons sterk voor Nederland als wandelland; met een routenetwerk van mooie 
en goede lange-afstands-wandelpaden. De verbinding van deze paden aan het 
openbaar vervoernetwerk moet verbeterd worden. 

Groenlinks (gemiddelde hoeveelheid sport)  
- GroenLinks geeft in het kader van het bevorderen van een gezonde levensstijl prioriteit 

aan preventie van overgewicht op jeugdige leeftijd en aan het stimuleren van de 
breedtesport. 

- De provincie neemt het voortouw om gemeenten en andere partijen bij elkaar te 
brengen en te mobiliseren om werk te maken van een gezonde provincie. Denk aan 
scholen, supermarkten, sportverenigingen en bedrijven. 

- Daarnaast moeten mensen zich prettig voelen in de publieke ruimte en die moet 
uitnodigen om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten. De provincie zorgt er met 
andere overheden voor dat er ruime mogelijkheden zijn om veilig te wandelen en te 
fietsen in het groen. 



- Het hoogwaardige openbare wandelnetwerk en het netwerk van fietsknooppunten 
worden voor de lange termijn geborgd. Bij ontwikkelingen op het gebied van 
(verblijfs)recreatie en toerisme wordt verbinding gelegd met de wandel- en 
fietsnetwerken. Actiepunten: 
➔ Grondeigenaren kunnen een financiële bijdrage krijgen wanneer ze wandelpaden 

op hun terrein aanleggen en in stand houden. 
➔ De provincie breidt de komende vier jaar wandel- en fietsnetwerken uit en 

ondersteunt verbeteringen en uitbreidingen van duurzame verblijfsmogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor duurzaam kamperen in het groen. 

➔ In het budget voor provinciale wegen wordt structureel geld voor fiets- en 
voetgangersvoorzieningen opgenomen. 

➔ De provincie neemt het voortouw om samen met alle wegbeheerders en 
buurprovincies en in overleg met de Fietsersbond een samenhangend 
fietshoofdnetwerk vast te stellen, met daarin snelfietsroutes als aparte categorie. 
De provincie neemt daarbij de coördinatie op zich van de planning, realisatie en het 
onderhoud van snelfietsroutes. 

SP (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Juist voor kinderen is het van belang dat zij kunnen sporten en bewegen. Samen met 

gemeenten en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat ieder kind toegang 
heeft tot een sportvereniging. We stimuleren buiten spelen in de natuur.  

- Ook met een beperking moet je gewoon kunnen sporten. De toegankelijkheid van sport 
is daarom voor de SP een belangrijke prioriteit. Zo moeten bijvoorbeeld 
sportaccommodaties goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  

- We maken ruim baan voor de fiets. Fietsen heeft op korte afstand altijd de voorkeur. 
We zetten ons in voor verbetering van bestaande fietspaden en het aanleggen van 
nieuwe fietspaden en fietssnelwegen zoals de F35.  

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Bij de afstemming over sporthallen en velden willen we meer aandacht voor 

gehandicapten. 
- De ChristenUnie vindt het aanmoedigen van sport geen taak voor de provincie, maar 

voor gemeenten. Toch betekent dit niet dat sport onbelangrijk is. Sporten is goed voor 
de gezondheid en het ontwikkelen van talent en respect voor elkaar. Het is echter een 
vooral taak van gemeenten om inwoners aan te moedigen om te gaan sporten en te 
zorgen voor sportvoorzieningen. 

- Een taak die de provincie wel past, is samen met gemeenten afstemmen waar 
sporthallen, -velden en zwembaden moeten komen. Daarbij moet ook de 
ondersteuning van de gehandicaptensport worden aangemoedigd. Verder bepaalt de 
provincie welke sportactiviteiten voorrang krijgen bij het geven van subsidies. De 
ChristenUnie wil géén overheidsgeld inzetten voor de profsport, of voor grootschalige 
(internationale) sportevenementen die niet direct gericht zijn op sport in de eigen 
provincie. 

 

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


