
Provincie Groningen – sport in coalitieprogramma 2019-2023 
 
College:      GL, PvdA, CU, VVD, CDA, D66 
Gedeputeerde sport:     Fleur Gräper (D66) 
Staat ‘Sport’ genoemd?    Ja 
Is er een sport paragraaf?   Ja 
Ambitie tot sportakkoord?    Ja 

Budget:      €3.500.000 voor Welzijn, sport en bewegen 
 
Benoemde onderwerpen 
Inclusief Sport en bewegen   Ja  
Duurzame Sportinfrastructuur   Ja   
Vitale aanbieders / positieve sportcultuur Nee 
Vaardig in bewegen       Ja 
Topsport die inspireert    Ja 
 
Paragraaf  
5.5 Welzijn, sport en bewegen 
Bewegen draagt bij aan het welzijn van mensen. Bewegende mensen voelen zich gelukkiger, worden 
weerbaarder en gezamenlijk sporten versterkt de sociale cohesie in dorpen en wijken. Het belang 
van en het bevorderen van de sociale cohesie in buurten en dorpen vinden wij belangrijk. Daarbij 
willen wij dat ons beleid 'beweeg- en sociaal inclusief' moet zijn, zowel in mobiliteitsbeleid, 
ruimtelijke ordening, leefbaarheid, natuurbeleving, economie en toerisme. 
 
Sport valt primair onder het gemeentelijke domein, maar een aantal zaken vraagt juist om een 
provinciale ondersteuning omdat het helpt als het bovenlokaal georganiseerd wordt. Wij gaan in 
gesprek met gemeenten over een provinciaal sport-akkoord over wat er in Groningen nodig is om te 
gaan en blijven bewegen. Wij dragen bijvoorbeeld bij aan vervoer voor kwetsbare groepen sporters 
die daar ondersteuning bij nodig hebben. Maar ook aan jongeren die extra ondersteuning nodig 
hebben op weg naar een topsportcarrière. Wij brengen bestaande verduurzamingsprogramma’s voor 
de accommodaties van sportverenigingen, actief onder de aandacht. Gezond ouder worden begint 
bij kinderen en waar kan dat beter dan op school met sportprogramma’s. 
 
Ook voor oudere doelgroepen zetten wij in op programma’s om leefstijl gerelateerde ziektes te 
voorkomen. Deze ontwikkelen wij samen met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 
Om goede voorbeelden uit te lichten, maar ook om de eigenstandige sociaal-maatschappelijke 
waarde, faciliteren wij ook grote sportevenementen. Inwoners die niet genoeg geld hebben voor 
sportdeelname, ondersteunen wij via bestaande fondsen zoals het studiefonds, jeugdsport- en 
cultuurfonds en de stichting leergeld. De voedsel- en kledingbanken kunnen op onze steun rekenen. 
Iedereen moet zich ongeacht herkomst welkom voelen in Groningen. Wij ondersteunen initiatieven 
die 'nieuwkomers' daarbij op weg helpen. 
 



 

 


