
Utrecht - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
De provincie Utrecht 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)  
- De VVD wil dat het zogenaamde ‘fonteinkruid’ in het water voor 

Bunschoten-Spakenburg wordt bestreden. Watersporters en vaartuigen vinden 
daarvan enorme hinder. 

- De recreatiegebieden Haarzuilens en Maarseveense plassen zijn belangrijk voor de 
inwoners van Utrecht. De VVD wil de recreatie gebieden rondom de stad beter 
onderling verbinden door een goede fietsroute en versterking van het ringpark. We zijn 
voor een goede roeibaan voor onze topsporters (in spé). 

- De KNVB is een zichtbepalende organisatie in Zeist en in onze regio. Op dit moment 
heeft de KNVB de ambitie om de Campus daadwerkelijk de middenstip van Nederland 
te laten zijn, waar ook alle vertegenwoordigende elftallen spelen en trainen. Dat vraagt 
om uitbreiding van de noordelijk gelegen sportvelden richting EHS en aanpassing van 
de infrastructuur (provinciale weg). 

- Dat betekent ook dat we onze natuur beter toegankelijk willen maken voor recreatie 
en toerisme en voor onze eigen inwoners, zonder dat we daarbij schade aanbrengen 
aan de natuurwaarden. 

CDA (Weinig hoeveelheid sport)  
- Met fietssnelroutes ben je met de fiets vaak sneller op je bestemming dan met de auto. 

Het aanleggen van deze fietssnelroutes heeft prioriteit.  
- Utrecht is qua oppervlakte een kleine provincie. Toch willen we met zijn allen graag 

gebruik maken van de ruimte om te ontspannen, te recreëren en te genieten van de 
mooie natuur. Dat vraagt om een goede verbinding tussen stad en platteland. 

PVDA (Weinig hoeveelheid sport)  
- Een natuurrijk landschap is van belang voor bewoners en bezoekers van de provincie. 

Ze genieten ervan en het nodigt uit tot bewegen, zoals wandelen en fietsen.  
- De toegang tot recreatieve voorzieningen zoals het Henschotermeer dient voor 

iedereen, het liefst gratis, toegankelijk te zijn. De provincie en gemeenten dienen 
daarin samen hun verantwoordelijkheid te nemen. 

- De PVDA wil een publiekscampagne om verschillende groepen fietsers, zoals 
amateurwielrenners en speedpedelec-gebruikers, te stimuleren tot veilig gedrag.  

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- Het ondersteunen van gemeenten bij het afstemmen van hun sportaccommodaties, 

zoals sporthallen en zwembaden. 
- Het stimuleren van lokale overheden om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 

gehandicaptensport. 



- Het investeren in jong sporttalent van de provincie bij hun weg naar nationale en 
internationale sportevenementen. Vooraf moet duidelijk zijn hoe zij zich hierdoor 
verder kunnen ontwikkelen. 

- 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. De 
ChristenUnie kiest ook voor mogelijkheden voor ondernemers om op het platteland 
voorzieningen te treffen voor eet- en drinkgelegenheden. 

- Een inventarisatie van nieuwe zwemwaterlocaties, waarvan de waterkwaliteit moet 
worden gecontroleerd. Er zijn in een ver verleden locaties aangewezen, maar door de 
groei van de bevolking en toenemende recreatiedruk is er behoefte aan nieuwe 
locaties. Het streven moet zijn om op meer plaatsen goede zwemwaterkwaliteit te 
realiseren. 

- Ook willen we ruimte bieden aan snelle fietsers zoals elektrische fietsen, speed 
pedelecs en wielrenners. Fietspaden buiten de bebouwde kom moeten breed genoeg 
zijn om aan deze verschillende gebruikers een veilige plek te bieden. 

- 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 en internationale 
sportevenementen die qua uitstraling het niveau van de provincie overstijgen.  

SP (Gemiddelde hoeveelheid sport) 
- Sportvoorzieningen met een bovenlokale betekenis kunnen ook bij de Provincie 

aankloppen voor ondersteuning. De Provincie zet zich – net zoals bij de regionale 
vogelopvang - in voor bijdragen vanuit de gemeentes aan zulke sportvoorzieningen.  

- We geven meer steun aan recreatieve activiteiten en projecten voor veilige 
omgevingen voor mensen met een beperking. Provinciale gebouwen en voorzieningen, 
waaronder zwemplassen en andere recreatie, maken we toegankelijk voor mensen met 
een beperking.  

- We werken verder aan het aanleggen van veilige en snelle fietsroutes. De 
prioriteitenlijst van de Fietsersbond is daarbij leidend.  

- We willen uitbreiding van snelfietsroutes, zodanig dat iedere gemeente binnen de 
provincie Utrecht is aangesloten op een snelfietsroute en daarmee op het provinciale 
netwerk van snelfietsroutes.  

D66 (Lage hoeveelheid sport) 
- D66 wil het fietsnetwerk in de provincie verder compleet maken. Naast fietssnelwegen 

zetten wij in op extra fietstunnels en fietsbruggen. Zo ontstaan echte doorfietsroutes. 
Dit betekent  meer rechte, veilige, goed verlichte en brede fietspaden met veelal 
voorrang op autoverkeer.  

- Zo wil D66 dat er in de polder Rijnenburg naast grootschalige hernieuwbare 
energieopwekking op termijn ook woningen komen. Er ligt hier een kans voor 
woningen die meer energie opwekken dan ze gebruiken, samen met recreatie en een 
watersportbaan. 

- D66 is ook voorstander van integrale kindcentra, waarbij onderwijs, kinderopvang, 
peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur samenkomen. 



GroenLinks (Lage hoeveelheid sport)  
- De provincie helpt met advies en collectieve inkoopacties. Het Utrechts Energiefonds 

dat mede dankzij GroenLinks is opgeschaald naar de hele provincie, wordt hierbij 
ingezet. We zorgen dat dit fonds leningen kan blijven verstrekken aan innovatieve 
ondernemers, sportclubs en woningcorporaties.  

- We leggen de focus bij gezond toerisme. We willen uitbreiding en meer onderhoud van 
de infrastructuur voor recreatief varen, wandelen en fietsen. Voor grote 
publiekstrekkers moet eerst een Toeristische Effectrapportage worden gemaakt, 
waarbij positieve en negatieve effecten worden afgewogen. 

 

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


