
Zeeland - sport in verkiezingsprogramma’s 2019  
 
Zeeland 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 (Weinig hoeveelheid sport) 
- De VVD is wel van mening dat het fietsvoetveer en veerpleinen veel meer als recreatief 

product moeten worden ontwikkeld met aandacht voor de toeristische beleving aan 
beide kanten van de Westerschelde. 

CDA (Hoge hoeveelheid sport) 
- Het Nationaal Sportakkoord wordt uitgewerkt in een Zeeuws Sport- en 

Beweegakkoord. 
- Samen met de Gemeenten moet de provincie investeren in sportvoorzieningen. Soms is 

het beter om geconcentreerd voorzieningen neer te zetten van goede kwaliteit, dan 
alleen maar meer voorzieningen te bouwen met onvoldoende kwaliteit.  

- Er zijn tal van stimuleringsprogramma’s om mensen in hun dagelijks leven in beweging 
te krijgen. Op de fiets naar het werk, tussendoor bewegen, programma’s die samen met 
werkgevers/gemeenten uitgewerkt zijn/worden.  

- Ook in Zeeland moet talent zich kunnen ontwikkelen. Om talent in Zeeland eerder te 
ontdekken en beter te ondersteunen is het programma TalentBoost opgezet. Wij willen 
dit programma voortzetten en uitbouwen.  

- Iedereen moet kunnen sporten. Daarom steunen we het Jeugdsportfonds Zeeland dat 
maakt dat kinderen van gezinnen in armoede kunnen sporten. Daarnaast zet het CDA 
zich in om gehandicapten beter toegankelijk en bereikbaar te maken.  

- Sportevenementen zetten mensen in beweging en vormen een bron voor inspiratie 
voor de jeugd om te gaan sporten. Zeeuwen kunnen zo dichtbij hun helden in actie zien. 
Talentvolle Zeeuwen kunnen zich meten met de wereldtop. Bovendien zetten grote 
evenement Zeeland op de kaart.  

- Mensen sporten graag in de natuur of gekoppeld aan evenementen. Benut daarom de 
mogelijkheid om actief te kunnen recreëren in de natuur optimaal. Routestructuren 
moeten op orde en veilig zijn.  

- Actiepunt 13: Het CDA wil een Zeeuws sportakkoord.  
- Actiepunt 14: Het CDA pleit voor meer aandacht voor gezonde voeding  

PVDA (Gemiddelde hoeveelheid sport)  
- De PvdA heeft de volgende standpunten over sport: 

● Grote sportevenementen die Zeeland op de kaart zetten worden gesteund, op 
voorwaarde dat burgers en / of bedrijven nadrukkelijk en substantieel participeren. 

● Vernieuwende en in het oog springende lokale en regionale sportactiviteiten die 
een impuls geven aan sport en bewegen in de brede zin van het woord kunnen 
aanvullend op bijdrage van gemeenten door de provincie worden gesteund. 

● De provincie en het waterschap moeten blijven investeren in een goed netwerk van 
fiets- en voetpaden. 



GroenLinks  (Weinig hoeveelheid sport)  
- De afstanden binnen Zeeland vragen om slim en duurzaam vervoer. GroenLinks wil 

goede fietsen overstap voorzieningen zowel voor recreëren als voor een 
energieneutraal en effectief woonwerkverkeer. 

- Wij willen een omslag in de manier waarop we in Zeeland met ons landschap omgaan. 
We willen méér natuurbeleving door bijvoorbeeld uitbreiding van wandel- en 
fietsmogelijkheden. 

D66 (Gemiddelde hoeveelheid sport) 
- Steunt sport en bewegen in brede zin eerder dan grote, commerciële en op 

economische promotie gerichte sportevenementen. 
- In waterrijk Zeeland is zwemles voor alle kinderen van levensbelang. 
- Wil blijven investeren in fietsroutes en schoon (openbaar) vervoer. 

SP (Gemiddelde hoeveelheid sport) 
- Er dient fors geïnvesteerd te worden in de regionale economie, in regionale zorg- en 

welzijnsvoorzieningen, in regionale cultuur en sport, in maatschappelijke 
voorzieningen, in opleidingen en in (het bouwen, renoveren, energiezuinig maken en 
betaalbaar houden van) huizen. Dat is een zware opgave waarbij de inzet nodig is van 
gemeenten, bedrijfsleven, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en 
onderwijsinstellingen. Maar ook en vooral van de provincie als mede-investeerder, 
stimulator en/of regisseur. 

- Grote evenementen die zichzelf kunnen bedruipen behoeven geen provinciale subsidie 
te ontvangen. Door de provincie behoort terughoudend te worden geïnvesteerd in 
grote topsportevenementen. Breedte- en gehandicaptensport krijgen hierop voorrang. 

- Er moet zo snel mogelijk een visie komen om ook de oevers van de Deltawateren te 
beschermen. Bij vertraging van dat proces door tegenstribbelende belanghebbenden 
moet de provincie het voortouw nemen om de vaart er in te houden. Het zijn gebieden 
waar veel bewoners en recreanten naar toe gaan om van natuur en landschap te 
genieten, te zeilen, te surfen, te lopen of anderszins te bewegen. Frisse lucht, rust en 
ruimte, een blik over open water moet voor iedereen gewaarborgd blijven. 

ChristenUnie (Gemiddelde hoeveelheid sport) 
- Het stimuleren van lokale overheden om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 

gehandicaptensport. 
- Stimulering van jongeren om kennis te maken met diverse watersporten. 
- Bij het binnenhalen van sportevenementen word de focus gelegd op sporten die goed 

in onze provincie passen. 
- Jachthavens krijgen de mogelijkheid om beperkte verblijfsrecreatie toe te staan. Dit 

om de leefbaarheid van jachthavens te bevorderen. 
- 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. 

- Er gaat geen provinciaal geld naar commerciële topsportevenementen. Dit is een taak 
voor bedrijven, provincie kan alleen faciliterende rol vervullen. 

- Door combinaties met cultuur, natuur, (water)sport en gezondheid en door inzet van 
digitale middelen kan Zeeland nog aantrekkelijker worden voor toeristen. 

- 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 enz. 

 

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


