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VOOrwOOrd
Topsport is onlosmakelijk verbonden met 
breedte sport. Het is het bekende piramide-
model, waarin de basis van de breedtesport de 
toeleverancier is voor de top (de topsport). De 
provincie Noord-Holland heeft de afgelopen 
jaren een stimulerende rol vervuld op het gebied 
van breedtesport. Echter, het alleen indirect 
voeden van topsport door middel van investeren 
in breedtesport is onvoldoende om binnen de 
provincie Noord-Holland een gunstig klimaat 
voor topsport te realiseren. We moeten ook 
investeren in de top van de piramide, die met 
zijn helden en (media-)aandacht participatie in 
de breedtesport bevordert en talenten inspireert 
zich optimaal te ontplooien. 

De provincie trekt de komende jaren een bedrag 
van ruim tien miljoen euro uit om een impuls te 

geven aan het Noord-Hollandse topsportklimaat. Om dit geld zo effectief mogelijk in te zetten, 
richten we ons op het hebben van hoogwaardige sportvoorzieningen die ook toegankelijk zijn 
voor de breedtesport, het verbeteren van de doorstroom van talent naar de topsport én het 
ondersteunen van topsportevenementen om de sportparticipatie te verhogen. Zo kunnen we de 
breedtesport en topsport in Noord-Holland dichter bij elkaar brengen. 
Daarbij geven we prioriteit aan de sporten judo, synchroonzwemmen, waterpolo, handbal, 
hockey, honkbal en softbal.
 
Ons provinciale topsportbeleid willen we in samenwerking met lokale overheden en (top) 
sportorganisaties realiseren. Wij willen nadrukkelijk niet treden in de verantwoordelijkheid 
van deze partijen. We willen deze partijen vooral ondersteunen. In de voorbereiding van deze 
nota is daarom uitvoerig gesproken met verschillende partners, waaronder Topsport Amsterdam, 
Topsport Kennemerland, gemeenten met topsportbeleid en Sportservice Noord-Holland in de 
vertegenwoordiging van het Olympisch Netwerk Noord-Holland. 

De inhoud van deze nota wordt gedragen door de partners en dat is de sleutel tot succes voor de 
uitvoering in komende jaren. Maar we kijken ook (nóg) verder. Nederland heeft de ambitie om 
in 2028, 100 jaar na dato, de Olympische Spelen weer naar Nederland te halen. Er is brede 
maatschappelijke steun voor dat ultieme doel. Ook wij steunen het Olympisch Plan 2028. Met 
ons topsportbeleid willen we daar graag een concrete bijdrage aanleveren. Laten we samen 
zorgen dat we er in 2028 klaar voor zijn! 
  

Rob Meerhof 
Gedeputeerde Zorg en Welzijn
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De provincie Noord-Holland heeft zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld tot 
een echte sportprovincie. Noord-Holland heeft de afgelopen jaren een stimulerende 
rol vervuld op het gebied van breedtesport en heeft daar mee een breed fundament 
neergezet. Daar naast gingen er in 2008 meer Noord-Hollandse deelnemers naar de 
Olympische en Paralym  pi sche Spelen (Beijing) dan ooit en werden er negen 
Olympische medailles door Noord-Hollanders in Beijing gewonnen.
Echter het alleen indirect voeden van topsport door middel van breedtesport is onvol-
doende om binnen de provincie Noord-Holland een topsportklimaat te scheppen. 

De provincie Noord-Holland vraagt daarom dan ook specifieke aandacht voor de 
breedte sport en de topsport in haar college programma’s Krachtig, in balans 2007-2011, 
Kort en Krachtig 2009-2011 en in haar programma Zorg en Welzijn Meedoen in Noord-Holland 
met het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Deze beleidsnotitie topsport is een uitwerking van het programma zorg en welzijn 
2009-2012 dat door Provinciale Staten is vastgesteld. In deze notitie wordt inzichtelijk 
op welke specifieke topsportvlakken de provincie Noord-Holland de komende twee 
jaar wil inzetten. 

In paragraaf 1 wordt een beeld gegeven van de speerpunten en van het provinciaal 
breedtesportbeleid. Vervolgens worden de landelijke en lokale ontwikkelingen op 
topsportgebied belicht en aansluitend worden in paragraaf 3 de provinciale 
topsport ambitie en speerpunten inzichtelijk gemaakt. De brug naar de uitvoering 
en de financiële consequenties zijn in paragraaf 4 en 5 opgenomen.

COllEGEprOGramma KraCHtiG, in Balans 2007-2011
‘Beweging is belangrijk voor het lichaam, maar ook voor sociale contacten. Zoveel 

mogelijk mensen moeten daarom in staat worden gesteld om te sporten. Wij zien voor de 

provincie een ondersteunende rol weggelegd bij de realisering van bovenregionale 

sportaccommodaties. Een van de grootste gezondheidsbedreigingen is over gewicht. 

Sport en beweging zijn daarom belangrijk, naast een gezonde levensstijl.’

COllEGEprOGramma KOrt En KraCHtiG 2009-2011
‘We streven naar een leefbare provincie voor iedereen. We stellen een Jeugdsportfonds in.’

prOGramma zOrG En wElzijn 2009-2012 mEEdOEn in nOOrd-HOlland
‘Daarnaast besteden wij aandacht aan het opzetten van een integraal topsportbeleid dat 

aansluit bij de werkwijze van het Olympisch Netwerk Noord-Holland en de nationale 

ambities zoals neergelegd in het Olympisch Plan 2028. Ons uiteindelijke doel is om in 

Noord-Holland een topsportklimaat te scheppen, waarin de breedtesport en de topsport 

optimaal kunnen floreren.’ 

UitVOErinGsprOGramma mEEdOEn in nOOrd-HOlland
‘Ontwikkelen van een topsportklimaat binnen Noord-Holland. Inventariseren van de 

benodigde acties ter stimulering van een topsportklimaat gekoppeld aan de ambities voor 

de Olympische Spelen 2028.’

‘BEWEgINg IS 
BElaNgrIJK 

vOOr HET 
lIcHaam, 

maar OOK 
vOOr 

SOcIalE 
cONTacTEN’
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1
HUidiGE spOrtBElEid 
Van dE prOVinCiE 
nOOrd-HOlland

de lancering van het jeugdsportfonds noord-Holland 18 februari 2009 in het az stadion met 

Harrie postma (directeur jeugdsportfonds nederland), jac zuurbier (voorzitter jeugdsportfonds 

noord-Holland), louis van Gaal en sascha Baggerman (gedeputeerde jeugd) 
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Binnen het programma Zorg en Welzijn 2009-2012 is het stimuleren van breedte-
sport een speer punt. De afgelopen jaren is veel ont wikkeld op breedtesportvlak en 
dat wordt de komende periode gecontinueerd door: 

Ondersteuning van sportservice noord-Holland 
Jaarlijks stelt Sportservice Noord-Holland een concept prestatieplan op, op basis van 
gezamen lijke prioriteiten die aansluiten bij het provin ciaal uitvoeringsprogramma. 
De activiteiten waarop de afgelopen jaren actief is ingezet met als doel de breedte-
sport te versterken zijn: bin  ding door sport, ondersteunen van sport verenigingen, 
sport en ruimte, gehandicapten sport, ouderen en bewegen, BOS-impuls (buurt-
onderwijs-sport), combinatiefuncties en sportparticipatie.

project sportinfrastructuur in  
noord-Holland
Tot en met 2010 loopt het project Sportinfra structuur in Noord-Holland (SPIN-H) 
via Sport service Noord-Holland. Het doel is om in elf Noord-Hollandse regio’s een 
laag drempelig sportloket te hebben (Huizen van de Sport) waarvan regionale sport -
bonden, gemeenten, sportverenigingen en inwoners gebruik kun nen maken. 
Denk hierbij aan advies, kennis overdracht, project onder steuning en –ont wikke ling 
gericht op breedtesport.

Het oprichten van een jeugdsportfonds noord-Holland 
De provincie Noord-Holland wil zoveel mogelijk Noord-Hollanders aan het sporten 
en bewegen krijgen en houden. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen sporten. 
Het provin ciaal Jeugdsportfonds biedt kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen 
een finan ciële bijdrage om te kunnen sporten.

project overgewichtbestrijding 
Overgewicht is een van de grootste gezond heidsbedreigingen. Met het uitwerken 
van de motie overgewichtbestrijding versterkt de provincie Noord-Holland bestaande 
initia tieven voor het bestrijden van overgewicht. De belangrijkste doelgroep zijn 
jongeren waarbij de thema’s fysieke leefomgeving, voeding en ketenontsluiting 
centraal staan. In juni 2009 is gestart met een 2,5-jarig project. Behalve het stimu-
leren van sporten en bewegen in verenigingsverband, wordt er ook gekeken naar 
mogelijkheden om overgewicht tegen te gaan binnen de ongeorganiseerde sport.

Extra media-aandacht 
Door meer media-aandacht voor sport zal het aantal mensen dat enthousiast wordt 
en regelmatig aan sport doet groeien. In 2009 heeft de provincie Noord-Holland 
sport meer in beeld gebracht met het programma ‘Sport in Noord-Holland’. Dit 
programma richt zich op de sportdeelname en laat Noord-Hollanders kennismaken 
met verschillende sporten. Dit programma is zowel op de nationale als op de regio-
nale televisie uitgezonden. 

agenda jeugd
Vanuit de Agenda Jeugd is een programma begonnen om de ontwikkeling van het 
positief zelfbeeld van jongeren in Noord-Holland te bevorderen. Met ruim 90% van 
de jongeren gaat het goed, maar dat zien en horen jongeren zelf te weinig. 

‘OvErgEWIcHT  
IS EEN vaN  

DE grOOTSTE 
gEZOND HEIDS
BEDrEIgINgEN’
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Breedtesport en topsport zijn in dit programma 
onderkend als terreinen waar jongeren zichtbaar op een 
positieve wijze bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en 
die van anderen.

sportevenementen
Binnen het sponsorbeleid van de provincie is een sterke 
focus op sportieve evenementen terug te vinden. Noord-
Holland heeft veel mogelijkheden voor sportieve recreatie 
(breedtesport) en staat bekend als een belangrijke 
watersportprovincie. Daarom is binnen het sponsorbeleid 
gekozen voor de volgende sporten:
•	 Wandelen	 (o.a.	wandel	4-daagse)
•	 Fietsen	 (o.a.	NH	–	wielerronde)
•	 Hardlopen	 (o.a.	Dam	tot	Dam	loop)
•	 Paardrijden	 (o.a.	Jumping	Amsterdam)
•	 Zeilen	 (o.a.	Regatta)
•	 Schaatsen	 (o.a.	NH	schaatsweekend)
Uit bovengenoemde wordt duidelijk dat de provincie 
Noord-Holland al veel stimuleert op het gebied van 
breedtesport en blijft daarin ook investeren. Deze 
activiteiten sluiten aan bij de ambitie breedtesport, 
sociaal maatschappelijk en de welzijnsambitie uit het 
Olympisch Plan 2028.

Enerzijds stimuleren topsporters mensen om meer te 
gaan sporten, anderzijds is duidelijk dat de topsport 
afhankelijk is van de breedtesport: deze zorgt voor de 
continue opleiding van talenten en aanvoer van nieuwe 
topsporters. ‘Van breedtesport gaat een innovatieve kracht uit. 
Steeds opnieuw komen vanuit de breedtesport nieuwe sporten tot 
ontwikkeling, zoals de laatste decennia beachvolleybal, mountain-
biken en snowboarden. Deze sporten beginnen in het klein en op een 
laag prestatieniveau. Na verloop van tijd bereiken deze sporten een 
steeds hoger niveau en groeien uiteindelijk uit tot een volwaardige 
sport, met breedte- en topsportniveau. Kortom: zonder breedtesport 
geen topsport.’ 1)

‘mET ruIm 90%  
vaN DE JONgErEN 

gaaT HET gOED, 
maar DaT ZIEN EN 
HOrEN JONgErEN 

ZElF TE WEINIg’

8 | 

1)   maarten van Bottenburg, ‘Top- en breedtesport: een siamese tweeling?’, 
W.J.H. mulier Instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk 
sportonderzoek, 2003.
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Foto: Topsportfotografie.nl



Vanuit de sport en de overheid is er de ambitie om alle 
mensen een ‘leven lang te binden aan de sport’. Of het 
nu gaat om sport in de breedte, talentontwikkeling of 
topsport. Er wordt steeds meer belang gehecht aan de 
waarde van sport op zowel lokaal, regionaal als landelijk 
niveau.

Sport heeft primair een hoge intrinsieke waarde: sport is 
leuk om te doen, om naar te kijken en om in te werken. 
Maar sport heeft ook belangrijke maatschappelijke waar-
den in zich en kan een positieve bijdrage leveren aan 
bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, 
sociale cohesie, participatie en ontwikkeling van talent.
De afgelopen jaren wordt er vanuit de overheid (ministerie 
van VWS, gemeenten en provin cies) en vanuit de sport 
(NOC*NSF	en	sport	bonden)	dan	ook	steeds	meer	geïnves-
teerd in sport. Dit ‘sportinclusief denken’ zet over heden 
aan tot het verbinden van diverse beleids thema’s die 
elkaar versterken. Onderwijs, zorg, economie, recreatie 
en ruimte zijn bijvoor beeld beleidsterreinen van waaruit 
interessante samenwerking mogelijk is met sport. 

Olympisch plan 2028
Een andere belangrijke trend betreft het ‘Olympisch 
Plan 2028’ (OP28)2). Het OP28 heeft de ambitie om met 
sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan 
Nederland Sportland 2016, met veel positieve effecten voor 
nú en in de toekomst. Met als inspirerend perspectief de 
mogelijke organisatie van de Olympische en Para-
lympische Spelen van 2028 in Nederland. Om in 2016 een 
weloverwogen beslissing te nemen voor wat betreft een 
kandidatuur stelling voor de Olympische Spelen 2028 wil 
Nederland zich ontwikkelen tot sportland op Olympisch 
niveau. Dit geldt nadrukkelijk niet alleen voor topsport 
maar ook voor sport ontwikkeling/ breedtesport.

Er is brede steun voor het Olympisch Plan. Nadat de sport 
(via	de	Algemene	Leden	vergadering	NOC*NSF)	‘ja’	heeft	
gezegd tegen het Olym pisch Plan 2028, schaarden ook het 
kabinet Balkenende en de overige maatschap pelijke en 
bestuurlijke organisaties zich achter dit plan en vormden 
een alliantie Olympisch Plan 2028 (juli 2009). De volgende 
partners hebben de alliantie ondertekend: 
•	 Ministerie	van	VWS	namens	het	kabinet
•	 IPO	(Interprovinciaal	Overleg)	
•	 	VNG	(Vereniging	Nederlandse	Gemeenten)	

•	 	G4	(Amsterdam,	Den	Haag,	Rotterdam,	Utrecht)	
•	 NOC*NSF	
•	 FNV/ABVAKABO	
•	 	VNO-NCW		mede	namens	MKB	Nederland

Staatssecretaris Bussemaker van VWS stelde in mei 2009 
een subsidie van 1 miljoen euro beschikbaar voor het 
Program	Office	van	het	NOC*NSF	voor	de	uitvoering	van	
het Olympisch Plan 2028. Bij de instelling van de alliantie 
Olympisch Plan 2028 liet het kabinet weten 13,5 miljoen 
euro te investeren tot en met 20113).

Het Olympisch plan biedt aanknopingspunten voor 
keuzes op lokaal en regionaal niveau voor gemeenten en 
provincies. Op concrete thema’s, ‘de bouwstenen uit het 
OP28’, kunnen gemeenten en provincies inhaken, 
passend bij de eigen identiteit. 
De ambities waarop wordt ingezet zijn: 
•	 topsport;
•	 breedtesport;
•	 sociaal	maatschappelijk;
•	 welzijn;
•	 economisch;
•	 evenementen;
•	 media	aandacht;
•	 ruimtelijk.

De provincie Noord-Holland kiest ervoor om binnen het 
topsportbeleid in te haken op de ambitie topsport en 
evenementen.  De andere ambities zijn al verweven 
binnen de verschillende beleids- en uitvoerings-
programma’s van de provincie Noord-Holland. 

Gemeenten en topsport
Veel gemeenten in Noord-Holland hebben de afgelopen 
jaren met hun sportbeleid ingezet op het stimuleren van 
sport en bewegen. Op lokaal niveau wordt door steeds 
meer verschillende gemeenten nu ook ingezet op topsport 
en talentontwikkeling4). Gemeenten overwegen 
bijvoorbeeld om topsportloketten te ontwikkelen voor de 
uitvoering van hun topsportbeleid en talentenfondsen op 
te richten. De reikwijdte waarop wordt ingezet is vooral 
lokaal en soms regionaal.

10 | 

2)  Olympisch Plan 2028, NOc*NSF/ bijlage 2.

3)  Kabinetsstandpunt bij het OP2028, ‘Uitblinken op alle niveaus’, juli 2009.
4)   Een overzicht van gemeenten die actief topsportbeleid voeren is 

opgenomen in bijlage 1. 

SPOrT IS lEuK Om TE DOEN,  
Om Naar TE KIJKEN EN Om IN TE WErKEN
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Het Olympisch Plan 2028 is onderverdeeld in fasen. Pas als er 

een is afgerond en het gewenste resultaat is bereikt, wordt 

er over een vervolg besloten.  

De Nederlandse aanpak is uniek omdat die de Olympische 

Spelen aan het einde van deze gefaseerde werk wijze plaatst. 

In het verleden haalden landen immers eerst de Spelen 

binnen, waarna er pas werd nagedacht over de periode tot, 

en de tijd na de Spelen. Nederland bewandelt nu nieuwe 

wegen en buitenlandse experts spreken al over the Dutch 

approach. 

Het IPO heeft op 8 juli 2009 het charter Olympisch Plan 2028 

mede ondertekend.

Foto: NOc*NSF
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3
prOVinCiaal  
tOpspOrtBElEid,  
dE FOCUs

Foto: KNZB
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Uitgangspunt bij het provinciaal sportbeleid is dat alle Noord-Hollanders de 
mogelijkheid hebben te sporten, waarbij een ieder zelf de keuze maakt om te 
presteren op topsport niveau of deel te nemen aan de breedtesport (mede bepaald 
door zijn of haar kwaliteiten). De afgelopen jaren is vooral ingezet op het versterken 
van de breedtesport. De breedte sport is het fundament, hoe breder de basis, hoe 
meer kans dat uit deze basis talenten en topsporters komen.

ambitie beleidsnotitie topsport
De provinciale ambitie richt zich op de rand voorwaarden die het mogelijk  
maken om naast breedtesport,talenten op te leiden en topsport te kunnen 
bedrijven. Het resultaat is een pro vincie waar (top)sporters zich willen vestigen  
en behouden kunnen worden, talenten tot ontplooiing kunnen komen en waar 
steeds meer inwoners actief aan sport doen. De om schreven ambitie willen we 
vormgeven	door	middel	van	inzet	op	de	drie	speerpunten;	accom	modaties,	talent-
ontwikkeling en top sport evenementen, die later in deze paragraaf worden 
toegelicht.

Wat is topsport?
NOC/NSF	hanteert	de	volgende	definitie:	Topsport is sportbeoefening op het hoogste niveau 
in een bepaalde tak van sport, met de ambitie te presteren op het internationale niveau van Europese 
kampioenschappen, Wereldkampioenschappen, Olympische spelen, Para lympische spelen of met 
deze kampioenschappen ver gelijkbare toernooien (bij de beste 10 van de wereld behoren). 

De provincie ondersteunt topsportontwikkeling op bovenlokaal niveau.Alleen door 
schaal vergroting en door keuzes te maken kunnen op termijn merkbare resultaten op 
provinciaal niveau worden geboekt. Om te focussen is een keuze gemaakt voor 
provinciale kernsporten. 

provinciale kernsporten
Met het benoemen van provinciale kern sporten zorgt de provincie ervoor dat haar 
beleid niet versnippert en dat gericht bepaalde sporten ondersteund worden.
De keuze voor de kernsporten is gemaakt aan de hand van een onderzoek5) waarin 
de volgende vier criteria zijn gehanteerd. 

Criteria
1	 	Het	betreffen	door	NOC*NSF	erkende	sporten.
2  Het zijn sporten waarin Noord-Hollandse teams of atleten structureel op 

topniveau presteren, dit wil zeggen dat de sporten relatief veel (internationale) 
titels en medailles opleveren.

3  Het zijn sporten waarin Nederlandse selecties, teams of atleten structureel tot 
de wereldtop behoren, dan wel zeer dicht tegen deze top aanzitten.

4  Het gaat om sporten waarbij sprake is van talentherkenning en waar talen-
tontwikkeling een centrale rol inneemt binnen de Noord-Hollandse sport.

‘TOPSPOrT IS 
SPOrTBEOEFENINg 

OP HET HOOgSTE 
NIvEau’

5)  Onderzoek kernsporten in Noord-Holland door Sport2B in opdracht van de provincie Noord-Holland. 
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Op basis van deze criteria is gekozen voor sporten waar 
Noord-Holland goed in is. 

Bij de selectie van de provinciale kernsporten zijn ook de 
volgende twee randvoorwaarden in acht genomen:
A  De provincie ziet graag dat het topsport beleid in de 

gehele provincie zijn uit wer king heeft. (In het 
onderzoek ‘kernsporten in Noord-Holland’ is daarom 
gekeken naar de prestaties van Noord-Holland in 
totaal, en is een uitsplitsing gemaakt voor 
Amsterdam, aangezien Amsterdam al meerdere 
jaren een hoogwaardig topsportbeleid heeft).

B  Er is voor gekozen voetbal niet tot de kernsporten te 
laten behoren. Dit omdat voetbal al een groot onder-
steuningsnetwerk heeft. 

Op basis van bovenstaande criteria en randvoorwaarden 
krijgen de volgende sporten de kernsportstatus van de 
provincie Noord-Holland:
•	 Honkbal	en	softbal	
•	 Judo	
•	 Synchroonzwemmen	en	waterpolo	
•	 Handbal	
•	 Hockey

De keuze voor een aantal kernsporten betekent nadruk-
kelijk niet dat er voor andere takken van sport geen 
ruimte en aan  dacht meer is. De provinciale kernsporten 
krijgen prioriteit.

Omdat sport dynamisch is en ontwikkelingen binnen de 
sport ertoe kunnen leiden dat kernsporten op enig 
moment op basis van de gestelde criteria niet meer in 
aanmerking komen voor de kernportstatus, of juist 
omdat andere sporten rijp zijn voor de status van kern-
sport wordt bekeken hoe hiermee op (langere) termijn 
moet worden omgegaan. Mogelijk wordt aangesloten bij 
de	Olympische	cyclus	van	vier	jaar	van	het	NOC*NSF.	Dit	
om ook andere sporten de mogelijkheid te geven zich te 
ontwikkelen tot een provinciale kernsport. De focus voor 
de komende twee jaren ligt op bovengenoemde kern-
sporten.

Op die takken van sport wordt de komende twee jaar 
ingezet op de volgende drie speerpunten:
•	 (inter)nationale	sportaccommodaties
•	 talentontwikkeling
•	 topsportevenementen

De speerpunten worden in deze paragraaf afzonderlijk 
behandeld.	Er	is	samenhang	tussen	de	speerpunten;	
zonder topaccommodaties geen topsportevenementen en 
zonder talentenontwikkeling geen talenten en geen 
topsport evenementen.

speerpunt 1: (inter)nationale 
sportaccommodaties
Om ook daadwerkelijk topsport te kunnen beoefenen en 
talenten te kunnen opleiden zijn topsportaccommodaties 
nodig. In het collegeprogramma ‘Krachtig, in balans’ is het 
belang van het hebben van hoogwaardige sport voor-
zieningen die niet alleen een regionale of provinciale 
betekenis hebben, maar die ook een (inter)nationale 
uitstraling hebben, erkend. 
 
Goede topsportaccommodaties zijn een randvoorwaarde 
voor een goed topsportklimaat. Om de ontwikkeling van 
topsportaccommodaties te stimuleren, is vooruitlopend 
op deze topsportnotitie op 14 oktober 2008 een plan van 
aanpak, ‘stimulering sportaccommodaties met (inter)nationale 
uitstraling’, opgesteld. Met dat plan wil de provincie de 
topsportaccommodaties voor de provinciale kernsporten 
een eenmalige extra impuls geven zodat de voorzieningen 
voor de kernsporten geoptimaliseerd worden. Om in 
aanmerking te komen voor provinciale ondersteuning in 
de vorm van een subsidie moet voldaan worden aan 
onderstaande criteria:
•	 	De	investering	moet	aantoonbaar	bijdragen	aan	een	

sportaccommodatie met een internationale uit-
straling.

•	 	De	betreffende	sportbond	moet	aangeven	dat	zij	deze	
sportaccommodatie als een landelijke A-accommo-
datie zien6).

•	 	De	plannen	worden	getoetst	aan	het	‘witte-	vlekken-
plan	Sportaccommodaties’	van	NOC*NSF	waarin	
naar spreiding van sportaccommodaties wordt 
gekeken (dit plan is nog in ontwikkeling). 

•	 	Er	is	sprake	van	een	cofinanciering	door	gemeenten	
of private partijen.

•	 	De	accommodatie	moet	ook	geschikt	zijn	voor	de	
breedtesport en gehandicaptensport.

•	 	In	de	begroting	van	het	project	is	aantoonbaar	dat	de	

14 | 

6)   A-Accommodatie: een sportaccommodatie die door een landelijke 
sportbond is aangewezen als een nationale en internationale 
trainings- en wedstrijdaccommodatie voor een of meer bepaalde 
sporten.

‘gOEDE TOPSPOrTaccOmmODaTIES ZIJN  
EEN raNDvOOrWaarDE vOOr EEN  

gOED TOPSPOrTKlImaaT’
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Het NOc*NSF heeft criteria voor het aanmerken van 

talentvolle sporters opgesteld in samenwerking met de 

sportbonden.  aan de hand van tussen de bond en NOc*NSF 

afgesproken meetmomenten kan NOc*NSF besluiten om 

een topsporter een status toe te kennen. Bij een a-status 

levert de sporter een prestatie die er op duidt dat hij/zij bij de 

top8 van de wereld behoort. Bij een B-status levert de 

sporter een prestatie die er op duidt dat hij/zij bij de top16 van 

de wereld behoort. Bij een HP-status (high potential) wordt 

verwacht dat de sporter op termijn tot de top 8 van de wereld 

behoort. Daarnaast bestaan er de talentstatus, internationaal 

talent, nationaal talent of belofte.

Hiervoor worden talentprofielen gebruikt. Sporters die aan 

de criteria voldoen worden voor de duur van één jaar 

opgenomen op een lijst. Zij komen in aan merking voor 

ondersteuning van het Olympisch Netwerk.

Foto: Evsportfoto.nl



meerjarenexploitatie van de accommodatie voor 
minimaal tien jaar is gegarandeerd. 

•	 	De	bijdrage	van	de	provincie	wordt	zichtbaar	gemaakt	
in de gerealiseerde accommodatie. 

Dit	plan	wordt	nu	geïntegreerd	in	het	topsportbeleid.	In	
Noord-Holland zijn al meerdere topsport accommo da ties 
en in de toekomst worden mogelijk ook nieuwe initia-
tieven tot ontwikkeling gebracht. Om een goed beeld te 
hebben van alle topsportaccommodaties in Noord-Holland 
worden	deze	samen	met	de	partners	geïnventariseerd.	

Pim Mulier Honkbalstadion
Aan de gemeente Haarlem is in 2008 subsidie ter 
beschikking gesteld voor het Pim Mulier Honkbalstadion 
in Haarlem. Deze investering zorgt ervoor dat de A-status 
voor het stadion behouden blijft en wedstrijden op het 
EBL-niveau (European Baseball League) gespeeld kunnen 
worden.

Wagener Hockeystadion
De gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de 
Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) hebben 
plannen om een nieuw Wagener Hockeystadion te 
bouwen in het Amsterdamse Bos dat voldoet aan de eisen 

om een WK te organiseren. De hockeybond heeft aan-
gegeven dat dit het nationale stadion wordt en de A-status 
krijgt. De provincie heeft bij hoge uitzondering een sub-
sidie verstrekt voor een verkenning. Momenteel wordt er 
met een projectgroep gewerkt aan het opstellen van een 
projectplan voor het totale gebied. 

Naast deze twee initiatieven kunnen andere gemeenten 
en sportbonden een plan indienen (mits aan boven-
genoemde criteria wordt voldaan) voor een subsidie voor 
een accommodatie met een (inter)nationale uitstraling. 

speerpunt 2: talentontwikkeling
Zonder talenten en topsporters geen topsport. De ont-
wikkeling van talent naar topsporter is een lange weg. 
Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van talent tot topsporter. Waar op landelijk 
niveau	sportbonden	en	NOC*NSF	opereren	zijn	dat	op	
regionaal niveau in principe de afdelingen van de sport-
bonden, Olympische netwerken en de provincie. Op lokaal 
niveau geldt primair een rol voor sportorganisaties die 
gericht zijn op topsport, onderwijsinstellingen (bijv. loot-
scholen) en gemeenten. De provincie Noord-Holland wil 
zich vooral focussen op de tussenlaag: de aan stormende 
talenten en verbindingen leggen op regionaal niveau.
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Talenten hebben goede faciliteiten en voorzieningen 
nodig waardoor zij de vele vereiste trainingsuren kunnen 
maken (onder leiding van gespecialiseerde coaches en 
begeleiding) en hun onderwijsactiviteiten kunnen 
combineren met een topsportprogramma. De opleidings-
weg is essentieel en verreist een programmatische 
aanpak.

Landelijk wordt dan ook gewerkt aan:
•	 	het	certificeren	van	opleidingsprogramma’s	(ook	op	

basis van leeftijd en ontwikkelingsfases van 
talenten);

•	 	de	aanstelling	van	talentcoaches	(om	het	rendement	
van	talentopleidingen	sterk	te	verhogen);	

•	 	de	vaststelling	van	talentprofielen;	
•	 	de	ontwikkeling	van	de	verschillende	talentcentra	

(zoals o.a. de vier Centra voor Topsport en Onderwijs 
en Nationale- en Regionale TrainingsCentra).

Dit om de aansluiting op internationaal niveau te kunnen 
realiseren en om de weg naar de top voor talenten te opti-
maliseren en de factoren van uitval te minimaliseren.

De eerste drie punten vallen grotendeels onder verant-
woor	delijkheid	van	NOC*NSF	en	de	sportbonden.	Op	het	

gebied van het verbeteren van de doorstroom van talent 
naar topsporter wil de provincie een versterkende rol 
vervullen. 

Landelijke Talentencentra
De Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) en de Nationale 
TrainingsCentra (NTC)  moeten zorgen voor de optimale 
randvoorwaarden voor de hoogste nationale topsport-
programma’s van sportbonden. In deze centra bereiden 
topsporters en talenten uit de hoogste selectie van de 
sportbonden zich voor op de Olympisch spelen en de Wereld- 
en Europese kampioenschappen. De CTO’s en NTC’s zijn 
plekken waar trainen, studeren en wonen optimaal te 
combineren zijn. Daarnaast zijn er voor zieningen als 
medische begeleiding. De sport en de over heid hebben 
bepaald dat er landelijk op dit moment maxi maal vier 
CTO’s worden gerealiseerd. Dit gelet op de omvang van het 
aantal sportbonden en de programma’s, Nederland is klein 
en versnippering moet worden voorkomen. De CTO’s bieden 
onderdak aan verschillende sporten terwijl de NTC’s 
gespecialiseerd zijn in één bepaalde sport. 

In Amsterdam is één van de vier CTO’s gevestigd. Momen-
teel bieden 7 sportbonden er diverse trainings program ma’s 
aan. 
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De volleybalbond met het HvA talentteam (Hogeschool 
van Amsterdam), de honkbalbond met de Baseball 
Academy, de voetbalbond met het vrouwenvoetbalteam, 
de zwembond met het Nationaal Training Centrum 
Amsterdam, damesbasketbal door de basketbalbond,  
de squashbond met het nationale programma en de roei-
bond. Mogelijk worden in de toekomst judo en atletiek 
ontwikkeld tot CTO sport.

Ongeveer 145 topsporters en talenten maken nu gebruik 
van de voorzieningen van het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs in Amsterdam.
De CTO ontwikkeling is van belang voor de topsport-
ontwikkeling in Noord-Holland. De provincie wil de CTO 
ontwikkeling met betrekking tot de provinciale kern-
sporten ondersteunen.

In de gemeente Haarlemmermeer is de zwembond samen 
met de gemeente gestart met een NTC voor synchroon-
zwemmen. De certificering van dit Nationale Trainings-
centrum loopt nog. 

Regionaal TrainingsCentrum (RTC)
Naast de bovengenoemde opleidingsmogelijkheden voor 
de erkende talenten als voorbereiding op het bereiken van 
de (inter)nationale top is het belangrijk de doorstroom 
van talent op regionaal niveau naar topniveau te ver-
beteren. Hoe kan de aansluiting tussen de verschillende 
niveaus lokaal naar regionaal niveau en vervolgens naar 
nationaal niveau geoptimaliseerd worden? De provincie 
wil daarin investeren.
Dit kan door de beste talenten en de beste coaches bij 
elkaar te brengen en kennis, voorzieningen en begelei ding 
te bundelen in een regionaal trainingscentrum. De 
provincie wil dan ook onderzoeken of voor meer kern-
sporten regionale trainingscentra kunnen worden ont-
wikkeld. De baseball academy Kennermerland of het 
handbal talentencentrum in de kop van Noord-Holland 
zijn voorbeelden van RTC’s. Het is een samenwerkings-
verband dat wordt ondersteund door de sportbond en 
waarin nu vaak gemeenten en sportverenigingen 
participeren. 

Een Regionaal Trainingscentrum is een structuur van 
faciliteiten voor talentvolle sporters, geen fysieke voor-
ziening. Voor talenten een aanvulling van activiteiten die 
op clubniveau worden aangeboden. Voor de breedtesport 
of talent kan een RTC de brug zijn naar topsport.

De provincie wil als regisseur optreden om de ontwikke-
ling van RTC’s voor in ieder geval de kernsporten aan te 
jagen en provinciebreed op te pakken. Het is de kracht 
van de provincie partijen bijeen te brengen en te 
stimuleren om samen te gaan werken. 

Faciliteitennetwerk voor talenten en topsporters
Het Olympisch Netwerk Noord-Holland en het 
Olympisch Netwerk Amsterdam maken deel uit van het 
Olympisch Netwerk Nederland dat bestaat uit drie 
stedelijke en tien Provinciale Olympische Netwerken. 
Het Olympisch net werk is een ondersteuningsnetwerk 
van personen en orga nisaties die op verschillende 
vlakken	de	door	NOC*NSF	erkende	talenten	en	
topsporters (met een status) kunnen ondersteunen in 
hun weg naar de top. Dit voor zowel sporters met en 
zonder beperking.

Talenten die nog niet een officiële status hebben van 
internationaal talent, nationaal talent of belofte kunnen 
geen gebruik maken van het faciliteitennetwerk. Om 
talentontwikkeling naar een hoger niveau te tillen wil de 
provincie onderzoeken op welke wijze talenten onder-
steund kunnen worden om zich door te ontwikkelen van 
talent tot statustalent of topsporter.
Directe financiële ondersteuning van individuele 
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talenten en topsporters past niet binnen ons topsport-
beleid.

Ondersteuning topsportorganisaties
Topsportverenigingen zijn de kweekvijver van talent. Een 
stap in het structureel verbeteren van het topsport klimaat 
in Noord-Holland, is het behouden en versterken van deze 
topsportverenigingen. Er zijn veel topsportverenigingen 
in Noord-Holland. Hun professionele werkwijze kan als 
voorbeeld dienen voor andere topsportverenigingen en 
voor sportverenigingen die zich op dat vlak willen ont-
wikkelen. Uitrol en ondersteuning van topsport-
verenigingen kan door de bestaande structuren zoals 
Stichting Sportservice Noord-Holland, stichting Topsport 
Amsterdam en Stichting Topsport Kennemerland te 
faciliteren in het uitvoeren van deze ondersteuning.  
De provincie wil daarin investeren. 

speerpunt 3: topsportevenementen
Topsportevenementen zoals WK’s, EK’s en NK’s (alleen 
voor de kernsporten) en eenmalige internationale sport-
evenementen zijn een podium waarop topsporters en 
talenten kunnen presteren op hoog niveau en waar zij 
zich kunnen presenteren aan een breed publiek. 
Topsport evenementen kunnen rekenen op veel publiek 
en het van dichtbij beleven van sport en ontmoeten van 
topsporters is een inspiratiebron om te gaan sporten. 

De provincie Noord-Holland heeft de intentie om het 
aantal topsportevenementen in Noord-Holland de 
komende twee jaar te ondersteunen en op die wijze te 
laten toenemen. De organisatie van meer topsport-
evenementen is een van ambities binnen het 
Olympisch plan 2028 om te komen tot Nederland 
Sportland 2016. 

Met het ondersteunen van topsportevenementen die ook 
daad  werkelijk plaatsvinden in Noord-Holland, wil de 
provincie:
•	 	Sporters	die	een	provinciale	kernsport	beoefenen	de	

mogelijkheid bieden te excellereren voor eigen publiek.
•	 	Noord-Hollanders	een	sportbeleving	te	laten	ervaren	

waardoor mogelijk de sportparticipatie van de 
Noord-Hollanders wordt vergroot. 

•	 	Laten	zien	dat	Noord-Holland	veel	te	bieden	heeft	op	
topsportvlak en een sportieve provincie wil zijn.

•	 	De	toevoer	van	talent	vanuit	de	breedtesport	naar	de	
topsport stimuleren.

Naast de waarde voor de sport zijn topsportevenementen 
ook van belang voor de economische en maatschappelijke 
waarden. Internationaal gezien is het goed voor het beeld 
van Nederland als evenementenland. 
In onze provincie hebben het afgelopen jaar meerdere 
internationale evenementen plaatsgevonden, zoals het 
EK hockey, de voorrondes voor de baseball world Cup, de 
Wheelchair Tennis Masters en het EK springen (paard-
rijden) voor junioren en young riders. Op nationaal 
niveau gaat het om nationale kampioenschappen, soms 
op initiatief van gemeenten, sportbonden en sport-
verenigingen.

De keuze welke (top)evenementen de provincie Noord-
Holland gaat ondersteunen wordt uitgewerkt. Het onder-
steunen van topsportevenementen is maatwerk en per 
evenement wordt dan ook een afweging gemaakt. De 
basis is als volgt:
•	 Het	betreffen	door	NOC*NSF	erkende	sporten.
•	 	Het	betreft	een	WK	of	EK	bij	voorkeur	voor	een	van	de	

vijf kernsporten.
•	 	Het	betreft	een	NK	(hoogste	niveau)	van	een	van	de	

vijf kernsporten.
•	 	Het	betreft	een	eenmalig	groot	internationaal	

evenement.
•	 	Het	evenement	moet	plaatsvinden	of	verworven	zijn	

in 2010 en/of 2011.
•	 	Het	evenement	biedt	mogelijkheden	voor	koppeling	

met breedtesport en gehandicaptensport.
•	 De	tak	van	sport	moet	aangesloten	zijn	bij	NOC*NSF.

Jaarlijks terugkerende evenementen komen niet voor 
ondersteuning in aanmerking. Daar ligt vooral een rol 
voor de gemeenten zelf. 

Deze specifieke criteria worden in afstemming met het 
provinciaal sponsorbeleid (met als doel de zichtbaarheid 
van de provincie te vergroten) uitgewerkt. Bij de uit-
werking van de specifieke criteria worden partners 
betrokken en zal de provincie nadere keuzes maken.
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‘TOPSPOrT EvENEmENTEN KuNNEN rEKENEN OP vEEl 
PuBlIEK EN HET ONTmOETEN vaN TOPSPOrTErS  
IS EEN INSPIraTIE BrON Om TE gaaN SPOrTEN’
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Als het provinciale topsportbeleid een goede aan vulling op en versterking van het 
gemeen telijke topsportbeleid is, ontstaat er op termijn een toegevoegde waarde en 
synergie voor de sport in Noord-Holland. 

rol van de provincie noord-Holland
De provincie Noord-Holland streeft ernaar deze impuls op topsportgebied 
samen met gemeen ten, sportbonden, topsportorganisaties en andere 
organisatie op het gebied van sport te realiseren. Mogelijk kunnen er in de 
toekomst allianties worden aangegaan. De provincie wil nadrukkelijk niet 
treden in de verantwoorde lijkheid van de lokale overheden, commerciële 
organisaties en (top)sportorganisaties.

Om een impuls te kunnen geven aan de doel stellingen zal de provincie een 
ondersteunende, dan wel aanjagende rol en/ of regierol op zich nemen op 
specifieke onderdelen, die het lokale niveau overstijgen. Daarnaast 
verbinden we op bovenlokaal niveau partijen met elkaar om te stimuleren 
tot samenwerking (bundeling van krachten).

Oprichten van een provinciaal platform 
Bij de uitwerking van de doelstellingen worden de samenwerkende partners dan 
ook nadrukkelijk betrokken. Partijen zullen elkaar hierdoor regelmatig ontmoeten 
en de samenwerking wordt gestimuleerd. Mogelijk worden er samenwerkings-
overeenkomsten gesloten. Daarnaast wordt er ingezet op kennis ontwikkeling en 
kunnen ervaringen op topsport vlak in Noord-Holland worden uitgewisseld.

Uitvoering
Onderstaande tabel maakt inzichtelijk op welke activiteiten binnen de drie 
speerpunten wordt ingezet.

‘ElKaar 
rEgElmaTIg 

ONTmOETEN  
EN DE 

SamENWErKINg 
STImulErEN’

tabel 1 |  activiteiten

speerpunten Uitwerking
(Inter)nationale topsport • Afwikkeling Pim Mulier

accommodaties • Afwikkeling subsidie Wagener Stadion 

• Beoordelen subsidie aanvraag Gemeente Haarlemmermeer

• Inventarisatie topsportaccommodaties Noord-Holland

Talentontwikkeling • Onderzoeken mogelijke ondersteuning CTO voor de kernsporten

• Verkenning uitvoeren naar ontwikkeling RTC voor kernsporten

• Onderzoeken uitbreiding talentondersteuning

• Uitzetten ondersteuning en kennisuitwisseling topsportverenigingen

Topsportevenementen • Criteria en randvoorwaarden opstellen 

• Beoordelen verzoeken van gemeenten en andere organisaties Fo
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Om de ambities op topsportvlak te realiseren hebben provinciale staten in 
november 2008 voor uitlopend op de kaders van het topsport beleid besloten  
1 miljoen euro te reserveren (voor het OP2028) vanuit de gelden voor ‘sport-
accommodaties met (inter) nationale uit straling’. Voor 2010 en 2011 wordt de  
dekking van het topsportbeleid uit het budget Olympisch Plan gehaald. 
De begrote topsportbudgetten staan in tabel 2. 

Onderwerp topsport Budget dekking 2010 dekking 2011

(Inter)nationale topsport
accommodaties 

€ 9.966.342,–  
Eenmalig, loopt t/m 2011 

EXINH EXINH

Talentontwikkeling € 300.000,– per jaar uit: Olympisch plan uit: Olympisch Plan

Topsportevenementen € 200.000,– per jaar uit: Olympisch plan uit: Olympisch plan

tabel 2 | Begroting topsportbeleid

‘SPOrT accOmmODaTIES  
mET  

(INTEr)NaTIONalE uIT STralINg’
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Dit overzicht is gemaakt aan de hand van de informatie op de gemeentelijke websites en mogelijk niet volledig of actueel. 
Gemeenten die niet worden opgenoemd hebben geen informatie over topsport op de website gepubliceerd.

Bijlage 1 | Overzicht van noord Hollandse gemeenten en hun topsportbeleid

Gemeente speerpunten topsport Uitwerking/ in ontwikkeling

aalsmeer 1   aansluiten bij de expertise en kennis van het nog te  
realiseren topsportloket in Haarlemmermeer

2   Financieel ondersteunen van evenementen en kampioen
schappen op (inter)nationaal niveau

•  uitwerken aansluiting topsportloket Haarlemmermeer 
•  Talentenopleiding handbalvereniging FIQAS Aalsmeer

alkmaar 1   Bevorderen topsportvriendelijk klimaat voor talentontwik
keling 

2   Evaluatie van sportevenementen en subsidiecriteria samen 
met partners 

3  Inzetten van sport voor stadspromotie

•  Uitvoering topsportconvenant  
•  Herontwikkeling de Meent  
•  Verhogen inzet stadspromotie en topsportevenementen

amstelveen 1   Faciliteren van topsportverenigingen en topsporters in  
combinatie met een tegenprestatie in de vorm van de  
stimulering van de breedtesport

•  Oprichting st. topsport Amstelveen 
•  Ontwikkeling nieuw topsport/ kenniscentrum (volleybal) 
•  Ontwikkelen volleybalacademie

amsterdam 1   Inzetten op topsport driehoek, talentontwikkeling,  
evenementen en accommodaties 

2   focus op de 8 a’damse kernsporten en specifieke  
cTO sporten 

3  Sport inzetten binnen citymarketing 
4   amsterdam in 2016 op Olympisch niveau 
5 Participeren in alliantie van het Olympisch Plan 2028

•  Doorontwikkelen CTO (judo en atletiek) 
•  Ontwikkelen Nieuw Wagener stadion 
•  Uitbreiden sportas 
•   Faciliteren van de Giro d’Italia, EK streetdance, Jumping  

amsterdam en andere EK en WK’s in de komende jaren

Den Helder 1   inzetten op topsportpromotie beleid (vergroten van  
naamsbekendheid en verbeteren imago Den Helder) 

2   ondersteunen van jeugdige topsporters in het kader van  
talentontwikkeling 

•  Verstrekken subsidies voor evenementen 
•  Uitvoeren topsport jeugdfonds

Haarlem 1  Inzet op topsportevenementen 
2   Stimuleren ontwikkeling speciale schoolprogramma’s voor 

Sport en onderwijs 
3  Talentontwikkeling

•  Opening nieuw Pim Mulier stadion 
•  Ondertekenen convenant talentontwikkeling 
•  Ondersteuning CTO ontwikkeling Judo

Haarlemmermeer 1   focus op 3 kernsporten: honkbal, synchroon zwemmen, 
 turnen/ritmisch gymnastiek 

2  inzetten op talentontwikkeling, evenementen en topsport
accommodaties

•  Ontwikkelen NTC voor synchroon zwemmen 
•   Realisatie topsportcentrum (synchroon zwemmen en 

turnen) 
•  Installeren topsportloket en topsportplatform 
•   Mogelijk ontwikkelen Haarlemmermeer lyceum tot  

lootschool 
•  Aansluiten bij alliantie OP 2028

Hilversum 1  Organiseren van meer sportevenementen 
2  Sportevenementen inzetten als stadspromotie 
3  Inzetten op sporttalenten 
4  aandacht voor sportprestaties 

•  Verstrekken van subsidies voor evenementen 
•  Contacten onderhouden met Loot school CVO ’t Gooi 
•  Opzetten jaarlijks sportverkiezing

Zaanstad 1   Topsportinitiatieven moeten een positief effect hebben op 
de breedtesport 

2   Bij nieuwe sportaccommodaties kijken of zij kunnen voldoen 
aan de eisen die gelden voor nationale wedstrijden

•  Instellen topsportfonds 
•  Ontwikkelen nieuw zwembad

tabel 3 |  Gemeenten en topsportbeleid
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Bijlage 2 | de ambities Olympisch plan 2028

De eerste zeven ambities horen bij de tweede fase van het OP2028 Nederland Sportland 2016. Ambitie 8 (de Ruimtelijke ambitie) 
wordt hier voor de volledigheid ook genoemd. Het beleid van de provincie Noord-Holland heeft vooral veel overeenkomsten en 
aanknopingspunten met de ambities van de tweede fase van OP2028:

1 ambitie topsport
‘Nederland heeft in 2016 een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen presteren. Nederland bezet structureel een toptienpositie op 
de diverse wereldranglijsten. Dit willen we bereiken door onder meer een excellerende omgeving te creëren. Te beginnen door topsporters betere 
mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen via Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en Nationale Topsportcentra. Wonen, trainen en 
onderwijs onder één dak. Hiernaast ook door het creëren van een topsportcultuur, te beginnen met topsporters via een tweede-carrièrebeleid voldoende 
mogelijkheden te bieden om behalve hun topsportcarrière ook een passende maatschappelijke loopbaan op te bouwen.’ 

2 ambitie breedtesport
‘Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 
75% van de Nederlanders uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving doet in 2016 regelmatig aan sport. Door het creëren van een faciliterende 
omgeving en een echte breedtesportcultuur kan dit bereikt worden.’

3 sociaal-maatschappelijke ambitie
‘Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin men met plezier samenleeft, trots is Nederlander te zijn en graag iets bijdraagt aan de 
maatschappij. Het vergroten van sportparticipatie in achterstandswijken, bruggen te slaan naar het sportverenigingsleven en sportverenigingen te 
ontwikkelen tot maatschappelijke organisaties kunnen hieraan bijdragen.’ 

4 ambitie welzijn
‘Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder mensen (en vooral kinderen!) met overgewicht. Voldoende 
beweging en gezonde voeding zijn de norm. Dit willen we bereiken door het stimuleren van meer sport en beweging en door gezonde voeding te stimuleren 
in sportkantines, op sportevenementen en op scholen.’ 

5 Economische ambitie
‘Nederland heeft in 2016 een sterke, competitieve economie, mede dankzij een grotere arbeidsparticipatie, een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer 
aandacht voor innovatie en een sterk internationaal imago. Dit willen we bereiken door onder meer leerlingen en studenten uitdagend onderwijs te 
bieden en innovatie en wetenschap te stimuleren.’

6 ambitie evenementen
‘Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het organiseren van grote sport- en culturele evenementen. Dit willen we 
bereiken door onder meer het creëren van excellente voorwaarden voor een proactief evenementenbeleid en het naar Nederland halen van meer sport- en 
culturele evenementen met een grotere diversiteit aan takken van sport.’

7 ambitie media-aandacht
‘Door het vergroten en verbreden van de media-aandacht voor sport is in 2016 de sportbeleving in Nederland dusdanig toegenomen dat we een top drie 
positie bezetten in Europa. Mede daardoor groeit het aantal mensen dat regelmatig aan sport doet. Dit willen we bereiken door onder meer het 
realiseren van een rijk aanbod in de breedte en in de diepte, te beginnen met het voorbereiden, bouwen en lanceren van een Crossmedia Platform Sport.’

8 ruimtelijke ambitie
‘Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische 
en Paralympische Spelen nog beter mogelijk is. Dit willen we bereiken door onder meer het uitwerken van de Olympische Hoofdstructuur, het 
doortrekken van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 2020) naar een MIRT 2028 én het opstellen en in praktijk 
brengen van een visie op groen en gezondheid.’ 

‘NEDErlaND HEEFT IN 2016 EEN gEZONDE 
BEvOlKINg. vOlDOENDE BEWEgINg EN 

gEZONDE vOEDINg ZIJN DE NOrm.’
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‘OOK WIJ alS PrOvINcIE STEuNEN HET 
OlymPIScH PlaN 2028. laTEN WE SamEN 

ZOrgEN DaT WE Er IN 2028 Klaar vOOr ZIJN!’
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