Investeringsagenda Sport en Cultuureducatie Noord-Holland
De Provincie Noord-Holland kan, door te investeren op de volgende ambities, maatschappelijke
kansen verzilveren met cultuur(educatie) en sport. Deze ambities zijn complementair aan de
kerntaken van de provincie.
De provincies hebben zich landelijk gecommitteerd aan provinciaal cultuur- en sportbeleid.
Onderstaande ambities zijn mede tot stand gekomen op grond van deze landelijke afspraken*. Met
deze ambities beweegt de Provincie Noord-Holland zich in vergelijking met de andere 11 provincies
vanuit de achterhoede naar de voorhoede, als het gaat om provinciaal cultuur- en sportbeleid!
1. Een goede spreiding van het cultuuraanbod en een gezonde en beweegvriendelijke
leefomgeving kenmerken voor ons Noord-Holland als een provincie die aantrekkelijk is om in te
wonen, te werken en te recreëren. De provincie is verantwoordelijk voor het voeden en
onderhouden van de creatieve en sportieve humuslaag, zowel in de stad als op het platteland.
2. Meedoen in sport en cultuur stimuleert de motorische ontwikkeling, geestelijke en fysieke
gezondheid, samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Deze eigenschappen ziet de
provincie als onontbeerlijk voor burgers en werknemers in de inclusieve Noord-Hollandse
kennissamenleving van de 21e eeuw.
3. Elk kind heeft, ongeacht de plek van opgroeien, recht op goed cultuuronderwijs en kansen om te
sporten. Dit stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot nieuwsgierige burgers en
ondernemende, flexibele denkers, die in staat zijn de uitdagingen van de toekomst aan te
pakken. Cultuureducatie en sport verdienen blijvende ondersteuning vanuit de provincie.
4. We stimuleren verduurzaming van culturele voorzieningen en sportaccommodaties.
Beheerders en verenigingen verdienen een stimulans vanuit de provincie bij het realiseren van
hun ambitie om deze voorzieningen uit te rusten met led-verlichting, isolatie en zonnepanelen.
5. Vrijwilligers zijn voor ons het onmisbare kapitaal voor goed functionerende sportverenigingen
en cultuurorganisaties. Verenigingen en culturele organisaties verdienen ondersteuning van de
provincie (b.v. deskundigheidsbevordering) bij het vitaliseren van hun (vrijwilligers)organisatie.
6. Talentontwikkeling in sport en cultuur leveren een bijdrage aan de ontplooiing van alle inwoners
van Noord-Holland. Vanwege het bovenlokale karakter van talentontwikkeling is voor de
ondersteuning een rol weggelegd voor de provincie.
7. Gemeenten, instellingen en scholen hebben bij het aanpakken van bovenlokale uitdagingen in
cultuur en sport een blijvende behoefte aan provinciale kennismakelaars en verbinders.
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Landelijke Akkoorden Cultuur en Sport
* Cultuur: De IPO-brief d.d. 13 februari 2019 aan de Raad voor Cultuur wijst o.a. op het Algemeen
Kader Interbestuurlijke Verhoudingen (“Cultuur is een kerntaak van provincies waar dit lokale
belangen overstijgt. Provincie zijn verantwoordelijk voor bovengemeentelijke coördinatie op regionaal
niveau.”), het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023 (Daarin is afgesproken “dat Rijk,
provincies en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de kennismaking met
cultuur van alle kinderen en jongeren”.) en Kompas 2020.
De IPO-brief ziet op grond van deze afspraken voor de provincies een belangrijke rol weggelegd: “in
het coördineren, ontwikkelen, verbinden en het verbreden van het culturele ecosysteem” en “in het
faciliteren van onderzoek en kennisuitwisseling”.
* Sport: Op 29 juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord op uitnodiging van de minister van VWS door
de provincies ondertekend: “Met trots presenteren wij het Nationale Sportakkoord. Trots omdat de
sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties de handen ineen hebben geslagen om de kracht van sport in
Nederland de komende jaren nóg beter te benutten.
De ambitie van het Sportakkoord: “Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht
iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde
omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer”.

