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1. Aanleiding 
 
Sport is een sterk verbindend element in onze samenleving. Het leert ons winnen, verliezen 
en samenwerken en zorgt voor sociale cohesie in dorpen en wijken. Bovendien draagt sport 
bij aan een gezond en vitaal leven, en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 
Brede Welvaart. 
 
Het huidige provinciale sportbeleid is beschreven in de beleidsbrief en uitvoeringsnotitie Mei 
Hert, Holle en Hannen voor de periode 2017 t/m 2020. De beleidsperiode loopt dus af en 
vanaf 2021 is een nieuw beleidskader sport nodig. In deze startnotitie Sport wordt het proces 
geschetst om te komen tot een beleidsbrief Sport.  
 
Actualisatie sportbeleid  
Regelmatig bewegen en sporten draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Samen met 
gezond eten en drinken, is het belangrijk voor onze kwaliteit van leven. Om nog meer Friese 
inwoners enthousiast te maken voor sport, als belangrijke bouwsteen voor Fryslân als Blue 
Zone (Bloeizone) én om enkele sporten als wereldwijd visitekaartje in (top)sport te 
presenteren is een actualisatie en op onderdelen versteviging van ons Friese sportbeleid 
nodig. 
 
Het huidig provinciaal sportbeleid bestaat uit de onderdelen breedtesport, Friese sporten, 
talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we via een kennis- en 
expertisecentrum, Sport Fryslân. Voor het behoud van de Fryske cultuursporten subsidiëren 
we verschillende specifieke organisaties. Onze inspanningen op het gebied van 
talentontwikkeling en topsport zijn in het bijzonder gericht op Thialf, Topsport Noord (TSN) 
en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Sportevenementen stimuleren wij met 
inzet van de regelingen Grootschalige Sportevenementen en de regeling Fryske Sporten. De 
provinciale inzet op het gebied van sport in Fryslân vormt een bescheiden deel van de totale 
inzet van vele andere betrokken en enthousiaste partijen.  
 
In deze startnotitie geven wij kort enkele inspiratiebronnen voor de actualisatie van het 
provinciaal sportbeleid. Vervolgens schetsen wij relevante trends en ontwikkelingen.  
Op basis hiervan formuleren wij een aantal ambities waarop we ons sportbeleid de komende 
jaren willen inzetten. Voor deze startnotitie Sport is dankbaar gebruik gemaakt van de input 
die stakeholders tijdens een bijeenkomst op 4 maart 2020 hebben geleverd. 
 
Door middel van deze startnotitie Sport gaan wij graag met u in gesprek over de volgende 
vragen: 

• Zijn de in deze notitie geschetste uitgangspunten de goede kaders voor het 
actualiseren van ons sportbeleid? 

• Deelt u de geschetste ambities? 

• Welke rol voorziet u voor de provincie in de komende vier jaar? 

• Wat wilt u ons meegeven in de verdere uitwerking? 
 
 

2. Inspiratie voor de nieuwe beleidsbrief Sport 
 
Brede Welvaart 
Mensen tonen zich steeds meer bewust van het belang van een gezonde leefstijl. 
Onder het motto van ons bestuursakkoord “Geluk op 1“ werken wij aan een ‘Leefbaar 
Fryslân’. Dat sluit aan bij het belang dat Gedeputeerde Staten hechten aan ‘Brede Welvaart’. 
Vanuit Brede Welvaart worden verschillende beleids- en kennisdisciplines beter met elkaar 
verbonden en wordt, meer dan voorheen, een balans gezocht tussen ons economisch, 
natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal.   
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Fryslân is een provincie met hart voor sport en daar zijn we trots op. Door in beweging te zijn 
en deel te nemen aan sporten, alleen of met anderen, werken we aan een beter Fryslân. De 
provincie wil met haar inzet op sportgebied een duurzame bijdrage leveren aan het geluk van 
onze Friese inwoners en de leefbaarheid van Fryslân.  

 
Ontmoeting en gezondheid zijn cruciaal voor onze leefbaarheid. Hoewel Friezen de 
leefbaarheid van hun omgeving hoog waarderen (gemiddeld wordt een 8 gegeven) zijn er 
knelpunten. Veel kinderen bewegen te weinig en doen niet aan sport. Veel volwassenen zijn 
te zwaar, hebben chronische aandoeningen, en, mede door de vergrijzing, is de vraag naar 
huisartsenzorg de afgelopen jaren fors gestegen.  
(bron: www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning). 

 
Bloei Zone Fryslân 
Een Blue Zone is een gebied waar mensen bovengemiddeld gezond en vitaal oud worden, 
onder meer door onderlinge verbondenheid. Een gezonde leefstijl en Sport verbind mensen 
op een spontane manier. Hierdoor wordt de sociale cohesie in de samenleving versterkt. De 
provincie wil de mogelijkheden verkennen of elementen uit de ‘Bloei Zone’ aanpak passen bij 
Fryslân en kunnen helpen om de gezondheid van veel Friezen te vergroten: Bloei Zone 
Fryslân. Door bewegen vanzelfsprekend te maken wordt een basis gelegd voor een 
gezondere leefstijl. Bovendien levert een goede sportinfrastructuur een grote bijdrage aan de 
aantrekkelijkheid van Fryslân als sportprovincie, en ondersteunt dit het provinciaal beleid 
voor Toerisme en Recreatie. 
 
Fryslân Brede Sportprovincie 
Schaatsen en Skutsjesilen zijn voorbeelden van (top)sporten waardoor Fryslân wereldwijd 
bekendheid geniet. Mede door Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 is Fryslân 
internationaal in de picture komen te staan als geschikte plek voor grootschalige 
sportevenementen. Het internationale sportevenement European Sports for All Games in 
2018 heeft Fryslân in beeld gebracht voor de Ultimate Frisbee World Championships 2021. 
Topsport en grootschalige sportevenementen inspireren en kunnen een groot gevoel van 
verbondenheid geven. Zowel voor sporters als voor enthousiaste toeschouwers. 
 
Sportevenementen hebben naast een maatschappelijk effect ook een gunstig economisch 
effect. Sport kan een heel mooie marketingtool zijn om Fryslân wereldwijd te promoten voor 
bijvoorbeeld Bloei Zone Fryslân. 
De provincie wil kansen benutten om sportevenementen met internationale allure naar 
Fryslân te halen, en daarbij een relatie leggen met LF2028. 
 
Speciale aandacht is er voor de Fryske Sporten: skûtsjesilen, kaatsen, Frysk damjen en 
fierljippen. Ze zijn onderdeel van “it Frysk eigene”, ons cultureel erfgoed. 
Deze Fryske Sporten worden niet alleen binnen onze provincie maar soms tot ver buiten de 
Friese grens beoefend. De positieve bekendheid/uitstraling en de digitalisering bieden 
daarbij veel nieuwe mogelijkheden. 
 
Fryslân zou zich positief kunnen profileren als brede sportprovincie: alle Friezen in beweging, 
met en voor de sport! 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning
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3. Trends en ontwikkelingen 
 
Sport bereikbaar voor iedereen 
Meedoen aan sport en plezier kunnen beleven aan sport is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. In Nederland is de sportparticipatie stabiel, maar er zijn bepaalde groepen 
die onvoldoende mee (kunnen) doen. Een deel van de Nederlanders, waaronder veel 
kinderen in Fryslân, doen weinig of niets aan sport. Veel organisatie en het onderwijs willen 
graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken 
(inclusief sport- en beweegaanbod). Het gaat er om dat iedereen met plezier mee kan doen, 
zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd wordt, niet uitgesloten wordt en eigen 
sportkeuzes kan maken. Mensen een leven lang sport- en beweegplezier laten ervaren in 
een inclusieve sport- en beweegomgeving.  
 
Gezondheid 
Er zijn nog teveel volwassenen die te zwaar zijn en de vraag naar huisartsenzorg is ook in 
Fryslân de afgelopen jaren gestegen. Daarom is het van belang dat kinderen en 
volwassenen meer bewegen en de gelegenheid hebben om te (kunnen gaan) sporten. Dat 
bevordert enerzijds de gezondheid, en geeft anderzijds mogelijkheden voor uitbreiding van 
het sociale netwerk van inwoners. Meer inzetten op bewustwording en preventie. Juist om te 
voorkomen dat je ziek wordt.  
 
Individualisering en digitalisering 
Mensen gaan steeds vaker individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sporten en minder 
in verenigingsverband. Steeds vaker wil iemand zelf bepalen wanneer, waar en met wie 
gesport wordt. Er worden nieuwe manieren gevonden om elkaar te stimuleren om te gaan 
sporten. Denk aan WhatsApp groepen die voor hardlopen of wielrennen gebruikt worden, 
sporten in de openbare ruimte of het geven van lessen via internet en YouTube. 
Digitalisering, sociale media en flexibilisering spelen een steeds belangrijkere rol in ons 
leven. Andere varianten van sporten en nieuwe sporten zijn in opkomst. Het aantal mensen 
dat individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sport of beweegt, zal dan ook verder 
toenemen. Het ledental van diverse verenigingen komt hierdoor onder druk te staan  
(bron: www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstvisie).  
Deze ontwikkelingen betekenen niet per definitie dat de sportdeelname zal afnemen, maar 
wel dat het een andere vorm zal krijgen. 
 
Vrijwilligers 
Fryslân kent een rijk verenigingsleven met vele vrijwilligers die heel veel organiseren. Dit 
geeft mogelijkheden tot verbinding in de samenleving.  
Er wordt in deze tijd meer gevraagd van bestuurders om vrijwilliger en leden betrokken te 
houden bij een vereniging. Vrijwilligers laten een ander gedrag zien. Zij willen vaak wel 
incidenteel helpen, bijvoorbeeld bij projecten, maar minder vaak in een vaste structuur. 
Leden en vrijwilligers willen zich soms minder binden aan één vereniging en zoeken meer de 
beleving van sport op.  
 
De provincie wil nadenken hoe we verenigingen kunnen stimuleren om open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe manieren van organiseren, en hoe zij hierop kunnen 
anticiperen. We ondersteunen de professionalisering van besturen.  
 
Nieuwe samenwerkingsvormen 
De genoemde ontwikkelingen maken dat veel sportverenigingen meer dan voorheen een 
gezamenlijk belang hebben en nieuwe samenwerkingsvormen moeten zoeken. Omni- 
sportverenigingen kunnen hierbij een rol vervullen. 
Ook kan een gezamenlijke inzet van 1 bedrijfje voor de financiële administratie een 
professionaliseringsslag opleveren. 
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We willen samen op een  andere manier naar sportverenigingen en manieren van 
organisatie kijken. Daarbij moeten we open staan voor vernieuwingen en elkaar wat gunnen. 
Door deel uit te maken van een groter geheel, met behoud van eigenheid/herkenbaarheid, 
kun je met elkaar meer bereiken.  
 
Friese identiteit 
Fryske Sporten dragen zeker bij aan de identiteit van Fryslân. Met de Fryske Sporten kunnen 
wij ons extra profileren als brede sportprovincie. De meeste sporten liggen in de zomer stil, 
waar in Fryslân juist dan (Fryske) sporten actief worden beoefend, zoals het Skûtsjesilen en 
Fierljeppen. Fryske Sporten kunnen als exportproduct worden ingezet. Zo werd in Rusland 
een groot toernooi Frysk Damjen gehouden, en biedt internet allerlei mogelijkheden voor 
internationale denksporttoernooien.  
 
Er zijn vanuit Fryske sporten veel initiatieven voor nieuwe activiteiten, zoals een 
bekerpromotie van Fierljeppen of het bouwen van een jeugdskâns in zoveel mogelijk Friese 
dorpen. Vanuit de kaatsverenigingen ontwikkelen zich nieuwe vormen voor de individuele 
sporter, zoals het muurkaatsen. Wij onderscheiden ons met de Fryske Sporten. Er zijn veel 
Fryske sportevenementen waarmee de sporten en Fryslân op de kaart worden gezet. We 
kunnen ze nog meer positioneren door ze bijvoorbeeld als groep te promoten. 
 
Topsport inspireert en verbindt 
Topsport en topsport evenementen inspireren en kunnen een groot gevoel van 
verbondenheid geven. Zowel voor sporters als voor enthousiaste toeschouwers. 
Met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) is vanuit de visie dat ‘een leven lang 
sporten’ goed is voor een gezond en vitaal leven, gewerkt aan een piramidale 
opbouwstructuur. Binnen deze structuur maakt TSN de logische stappen van fun, naar leren, 
naar trainen, naar winnen en naar gezond doorgaan inzichtelijk.  
 
Grootschalige sportevenementen 
Naast positieve uitstraling op de aantrekkelijkheid van sport hebben sportevenementen van 
internationale allure ook een gunstig economisch effect. Bovendien kunnen ze worden 
omlijst met een breed (participatie) programma zodat dergelijke evenementen werken als 
katalysator en verschillende maatschappelijke thema’s kan koppelen. De provincie wil 
kansen benutten om deze evenementen naar Fryslân te halen, waarbij een relatie wordt 
gelegd met LF2028. 
 
Rol van de Provincie en Gemeenten 
Het gemeentelijk beleid richt zich met name op ondersteuning van plaatselijke verenigingen, 
het bieden van vervoersmogelijkheden aan jonge sporters, accommodatiebeleid en sport in 
de openbare ruimte. Gemeenten hebben extra taken gekregen op het terrein van 
gezondheid en jeugdzorg. Dit betekent ook een focus op preventie en meer bewegen.  
Verduurzaming van gebouwen is opgenomen als onderdeel van het nationaal sportakkoord, 
ondertekend door zowel rijk, provincies als gemeenten. 
 
Het provinciaal sportbeleid richt zich met name op ondersteuning van de Fryske Sporten, de 
infrastructuur voor topsportaccommodaties (zoals Thialf, De Welle en de 11 stedenhal) en 
grootschalige (top)sportevenementen. Ook is er aandacht voor aangepast sporten. 
 
Met het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân ondersteunen en stimuleren we de 
breedtesport in Fryslân. Er wordt ingezet op gemeentelijk sport- en beweegbeleid, jeugd en 
plezier, mensen die drempels ervaren, aangepast sporten, werkgeverschap en scholing, 
verenigingsprojecten en kenniscentrum. 
De Fryske cultuursporten ondersteunen we door subsidiëring aan specifieke verenigingen, 
en jongeren via het onderwijs kennis te laten maken met deze Fryske sporten.  
Doel is om de Fryske cultuursporten te behouden en op de (inter)nationale kaart te zetten.   
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We ondersteunen het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen, en bevorderen 
talentontwikkeling door ondersteuning van sporttalenten 
 
In Fryslân constateren we bij betrokken partners op het gebied van sport draagvlak voor een 
provinciale rol. Deze rol kan variëren van het ondersteunen met kennis en advies, het 
inzetten van instrumenten als subsidieverlening, verbinder tussen verschillende 
beleidsvelden tot een internationale positionering en lobby voor grootschalige 
sportevenementen. De provincie kan een rol hebben bij heel grote evenementen. 
 
Het is van belang provinciaal en gemeentelijk sportbeleid goed op elkaar aan te laten sluiten. 
Bij gemeente-overstijgende dossiers wordt ingezet op goede onderlinge samenwerking. De 
(bestuurlijke) lijnen in Fryslân zijn vaak kort. 
Ook wordt op andere niveaus afstemming gezocht, zoals met de provincies Groningen en 
Drenthe t.a.v. de Noordelijke Topsportagenda, en met NOC/NSF. 
 
  

4. Ambities: 
 
Welk (sport)verhaal wil Fryslân vertellen? Heel veel begint met ambitie. Als wij een 
aansprekende en gezamenlijk ambitie uitdragen waarvan we allemaal eigenaar zijn, en 
waarbij we ons thuis voelen, heeft dat grote effecten.  
Hoe mooi zou het zijn als Fryslân wordt gezien als brede sportprovincie: “Kom je uit Fryslân? 
Spreek je ook Fries? En welke sport beoefen jij?”. 
De maatschappelijke waarde van sport is evident: Sport draagt bij aan thema’s als 
gezondheid, sociale cohesie, integratie, lokale, regionale en (inter)nationale trots en 
verbondenheid. 
 
In het Bestuursakkoord 2019-2023 en het huidig sportbeleid zijn de volgende ambities 
geformuleerd: 

 
Fryslân brede sportprovincie: 

1) De sportdeelname in Fryslân wordt verhoogd, met het oog op gezondheid en 
ontmoeting; 

2) We willen de beoefening van breedtesport én topsport in Fryslân stimuleren; 
3) We willen breedtesport stimuleren door de hiervoor benodigde structuur te 

ondersteunen zoals het stimuleren van vitale sportverenigingen; 
4) Er zijn goede faciliteiten voor de breedtesport en de topsport aanwezig in Fryslân 

(TSN/CTO, Thialf, De Welle); 
5) Bij het stimuleren van beoefening van de breedtesport is er speciaal aandacht voor 

aangepast sporten en doelgroepen als ouderen; 
 
Fryske Sporten: 
6) De Fryske cultuursporten worden doorgegeven, onze inzet is dat elk kind op de 

basisschool kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten; 
 
Fryslân op de kaart:  
7) De positie van topsport in Fryslân is structureel verankerd, zodat de internationale 

topsportinfrastructuur verder uitgebouwd kan worden (resultaat 33 BA); 
8) Er vinden internationale topsportevenementen in Fryslân plaats, waaronder een 

internationale wielerronde (resultaat 34 BA). 
 
Alle ambities dragen in elk geval bij aan de resultaten 31 (sociale leefbaarheid) en 32 (Blue 
Zone) van het Bestuursakkoord. Voor zover van toepassing zijn bij bovenstaande ambities 
de resultaten van het Bestuursakkoord benoemd.  
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We willen mogelijkheden verkennen om sporten voor meer mensen toegankelijk en 
bereikbaar te maken. Dit kan variëren van kennismaking met (Fryske) sporten door 
lesprogramma’s op scholen, financiële ondersteuning voor lagere inkomensgroepen, en het 
in brede zin uitdragen van sport- en beweegplezier. 
 
Daarnaast willen we verkennen op welke wijze we de topsport in Fryslân zo effectief mogelijk 
kunnen ondersteunen, en we willen kansen benutten om grootschalige 
(top)sportevenementen naar Fryslân te halen, waarbij een relatie wordt gelegd met LF2028. 
 

 
5. Proces 
 
Deze startnotitie is de opmaak naar een beleidsbrief Sport waarin wordt aangegeven welke 
doelen we ten aanzien van sport stellen en welke bijdrage we als provincie daaraan leveren. 
De uitwerking van de Beleidsbrief Sport vindt plaats in nauwe afstemming met de eveneens 
in 2020 te presenteren Beleidsbrief Fiets. 
 
De Beleidsbrief Fiets wordt hét document dat beschrijft hoe de provincie Fryslân 
koppelkansen wil benutten om de fiets in Fryslân onder de aandacht te brengen. In de 
beleidsbrief wordt genoemd hoe de fiets op actuele ontwikkelingen uit verschillende 
domeinen een rol kan spelen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om hier op aan 
te haken. 
 
Voor de beleidsbrief Sport vragen wij breed input van diverse stakeholders. Op 4 maart 2020 
is reeds een eerste bijeenkomst met stakeholders geweest waarbij veel informatie is 
opgehaald. Gezamenlijk kan gekeken worden op welke wijze zoveel mogelijk inwoners 
gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en te sporten. 
Er zullen, onder meer met alle sportbonden in Fryslân, gesprekken plaatsvinden om 
daarmee inbreng en aandachtspunten vanuit zoveel mogelijk partijen mee te kunnen nemen 
in de Beleidsbrief Sport. Dit met het uitgangspunt gelijkwaardigheid en een  gezamenlijk 
optrekken (de Friese Aanpak). 
 
We adviseren GS aan PS een expertmeeting voor te stellen om de visies en vergezichten 
van stakeholders samen te verkennen. Vervolgens vindt de uitwerking in de beleidsbrief 
Sport plaats. In de tweede helft van 2020 wordt de beleidsnotitie voorgelegd aan PS. 
 
Startnotitie Sport: 
 
5 februari 2020: strategische sessie Opgaveraad 
10 februari:   1e aanzet startnotitie in PO 
4 maart:  1e sessie met stakeholders 
9 april:   1e aangepaste startnotitie in PO 
11 mei:  2e aangepaste startnotitie voor PO 
12 mei:  1e reactie VFG (sport) op startnotitie   
25 mei:  startnotitie in GS 
Juni:   startnotitie plus input stakeholders in PS 
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Beleidsbrief Sport: 
 
Maart t/m juni   input stakeholders 
Juni: sessies met aanpalende beleidsvelden (mobiliteit, sociaal beleid, 

onderwijs, energie) 
September:  beleidsbrief in GS   
Okt./nov.:  beleidsbrief in PS  
Nov.:   Begrotingsbehandeling PS. 
Nov./dec.:  Vervolgens nieuwe, 4-jaarlijkse afspraken met budgetinstellingen 
Na nov.:  aanpassen subsidieregelingen 


