
  

    Statenvragen 

 
 
De nieuwe Atlas voor gemeenten met als thema sport is dinsdag 18 november jl. gelanceerd. Hierin 
wordt het sportaanbod en sportdeelname voor Nederlandse gemeenten vergeleken.  
Waar is het aantal sportvoorzieningen hoog? In welke gemeenten beoefenen veel mensen sport? En 
hoe verhouden aanbod en participatie zich tot elkaar? Speciaal voor deze Atlas ontwikkelden de 
onderzoekers van Atlas voor gemeenten samen met de Academie Sport en Bewegen (Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen) de Sportindex van Nederland. 
Steden met veel aanbod van sportaccommodaties zijn niet per se de steden met de meest sportieve 
inwoners. Sportdeelname blijkt minder sterk samen te hangen met sportaanbod dan op voorhand 
wellicht verwacht zou worden.  
Relatie tussen aanbod en deelname is ook lager. Dit heeft, zo is te lezen in de atlas, te maken met de 
sociaaleconomische status van mensen (inkomen & opleidingsniveau). 
 
Sport is enorm belangrijk. Zeker op dit moment nu sporten wat minder kan.  
Wat opvalt is dat er maar één Brabantse gemeente in de Nederlandse top 10 staat. 
Om de deelname aan sport te vergroten is voldoende aanbod een randvoorwaarde en sportbeleid 
gericht op het activeren van specifieke doelgroepen cruciaal. 
 
Vragen:  

1. Hoe kan het dat het verschil, in deelname aan sport, tussen de grootste 5 gemeenten van 

Brabant zo ontzettend groot is? 

2. Wat gaat GS eraan doen om deze verschillen tussen steden (B5) en regio's (West-Brabant 

t.o.v. Noordoost-Brabant) voor heel Brabant recht te trekken? 

3. Wat is de verklaring van GS over de onder gemiddelde deelname aan sport in Brabant? 

4. Hoe willen Gedeputeerde Staten de uitkomsten van de atlas specifiek vertalen naar het 

nieuwe beleidskader sport? 

 

 
Gaby Scholder 
Woordvoerder sport VVD Brabant 
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