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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie  

 

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij ontvangt u als bijlage het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie. Dit onderzoek kunt u

benutten bij de bespreking van de Startnotitie sport en recreatie, die op 17 juni 2020 in de

Statencommissie KNM zal worden behandeld. Dit onderzoek zal worden gebruikt bij de verdere

uitwerking van het provinciale sport- en recreatiebeleid. Ook de Startnotitie Sport en Recreatie

bevat veel informatie over sport en recreatie. Zo wordt in hoofdstuk drie van deze notitie (en in de

diverse bijlagen) ingegaan op het sportbeleid van andere provincies en Zuid-Hollandse

gemeenten en o.a. ook ingegaan op de spreiding, bereikbaarheid en duurzaamheid van

sportvoorzieningen in Zuid-Holland. In deze coronatijd geldt dat ook meer behoefte aan ruimte is

voor sport en recreatie, zowel op land als in, aan en op het water in deze drukke en dichtbevolkte

provincie. 

 

Dit kwantitatieve en kwalitatieve behoeftenonderzoek, dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut

en het Bureau voor Ruimte & Vrijetijd, is gericht op het inzichtelijk maken van de behoeften van

onze inwoners aan sport en recreatie en hun sport- en recreatiegedrag en dat van zes groepen

hierbinnen die hierin qua deelname mogelijk ondervertegenwoordigd zijn of specifieke wensen

hebben. Het gaat om de volgende zes groepen: ouderen, mensen met een lichamelijke

beperking, mensen met een chronische aandoening, mensen met een lage sociaaleconomische

status (SES), mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen uit de LHBTI-groep

(lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).

Verder is er ook kwalitatief onderzoek gedaan naar sport -en recreatiebehoeften en -gedrag van

kinderen. 

 

Deelname aan sport en recreatie

Van al onze volwassen inwoners beoefent 56 procent wel eens een sport en doet 84 procent aan

actieve buitenactiviteiten, waarbij wandelen en fietsen het meest worden beoefend. 

 

http://www.zuid-holland.nl
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Voorzieningen

De meest gebruikte recreatieve voorzieningen zijn routestructuren, rustplekken en horeca. Voor

sporten in de publieke ruimte zijn vooral de routestructuren van belang. Ook is er veel behoefte

aan groen (natuur- en recreatiegebieden en parken) om in te recreëren. Verder zijn zwemmen en

varen populair. Voor binnensport zijn vooral zwembaden, fitnesscentra en sporthallen van belang.

De tevredenheid over de kwaliteit van de gebruikte voorzieningen voor zowel sport als recreatie is

hoog en voor sport hoger dan voor buitenrecreatie. Onze inwoners zien nog veel

verbetermogelijkheden op het vlak van beschikbaarheid, beleving, bereikbaarheid,

betaalbaarheid en bekendheid (de 5 B’s van destinatiemarketing) en veiligheid van deze

voorzieningen. Betere bekendheid en markering van ons recreatief routenetwerk voor wandelen,

fietsen en varen vormt hier een belangrijk onderdeel van. 

 

Sport- en recreatieprofiel zes onderscheiden groepen

Er zijn op hoofdlijnen vooral veel overeenkomsten in hun behoeften aan sport en recreatie. Bijna

al deze groepen doen aan actieve buitenrecreatie zoals wandelen en fietsen, met rustige

recreatie op plek twee. Groenbezoek (natuur- en recreatiegebieden en parken) staat voor

ouderen en mensen met een chronische aandoening en een lage sociaaleconomische status op

de derde plek. Sporten staat bij mensen met een lichamelijke beperking, niet-westerse

achtergrond en LHBTI-groep op de derde plek. Sporten en bewegen doen onze bewoners en al

deze groepen het liefst op een sociale en recreatieve manier in de openbare ruimte of in een

fitnesscentrum.

 

Vertaling behoeftenonderzoek naar sport- en recreatiebeleid

Enkele belangrijke bevindingen uit dit onderzoek voor provinciaal sport- en recreatiebeleid zijn: 

1 . Onze inwoners hebben bij sport en recreatie in de buitenlucht vooral behoefte aan

(gemarkeerde) routes (ook via apps) en horeca en andere voorzieningen. Dit geldt met

name voor wandelen, fietsen en varen. Bij gemiste voorzieningen scoren groen (recreatie-

en natuurgebieden en parken), routes en zitgelegenheid hoog. Ook is er behoefte aan

bezoek van historische plekken en monumenten. 

2. Beperkte meerwaarde van een specifieke (doel)groepenbenadering: één van de

hoofdbevinden is dat er ‘Veel overeenkomsten tussen de onderscheiden zes groepen’ zijn in

recreatie- en sportbehoeften. Voor alle groepen geldt dat de grootste voorkeur uitgaat naar

sociale en recreatieve activiteiten in de openbare buitenruimte. De mate en wijze waaraan

de onderzochte groepen hieraan invulling (kunnen) geven kan echter wel variëren. Zo speelt

betaalbaarheid een belangrijke rol voor mensen met een lage een lage sociaaleconomische

status en is nabijheid voor ouderen en visueel gehandicapten van bovengemiddeld belang.

Een doelgroepenbenadering is mogelijk wel van groot belang bij (de organisatie en

ondersteuning van) sportevenementen.

3. De deelname aan sport en recreatie van de zes onderzochte groepen kan op de volgende

wijze worden gestimuleerd: 

- Ouderen hebben vooral behoefte aan nabijheid van deze voorzieningen. Verder hebben zij

bovengemiddeld behoefte aan zitgelegenheid en aan ruimere mogelijkheden om historische

plekken te bezoeken.

- Mensen met een lichamelijke beperking zijn vooral geholpen met meer rustplekken en

horecavoorzieningen. Nabijheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid spelen bij deze groep

een bovengemiddeld grote rol.
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- Mensen met een chronische aandoening hebben vooral behoefte aan voorzieningen als

rustplekken en toiletten. Ook nabijheid, toegankelijkheid en veiligheid spelen voor hen een

bovengemiddeld grote rol. 

- Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben vooral behoefte aan

betaalbare sport- en recreatievoorzieningen.

- Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben bovengemiddeld behoefte aan de

nabijheid van voorzieningen als sporthallen, stadsstranden en attracties voor kinderen. Ook

hebben zij bovengemiddeld behoefte aan horeca en zwemplekken.

- De LHBTI-groep neemt bovengemiddeld deel aan sport en recreatie en heeft vooral

behoefte aan golfbanen, sporthallen, fitnesscentra en zwemplekken.

 

De aanbevelingen in dit behoeftenonderzoek bieden aanknopingspunten voor de verdere

ontwikkeling van het provinciale sport- en recreatie- en ook vrijetijdsbeleid. Zo kunnen wij baat

hebben bij het bottom up organiseren van dit beleid. Wij kunnen ook een platform bieden voor

kennisdeling (bieden wij reeds) en destinatiemanagement inzetten om Zuid-Holland

aantrekkelijker en inclusiever te maken, waarbij ook een doelgroepenbenadering past. Verder

kunnen wij regie voeren op de regionale samenwerking. Ten slotte kan de provincie dit onderzoek

benutten bij het ontwikkelen van een visie op een aantrekkelijk en inclusief vrijetijdslandschap. 
 

Raakvlakken met andere portefeuilles

Mobiliteit: van alle vormen van actieve buitenactiviteiten wordt wandelen het vaakst ondernomen

(86%), gevolgd door fietsen (69%). 

Erfgoed: dit onderzoek toont de grote behoefte onder onze inwoners aan bezoek van historische

plekken en monumenten, met name onder ouderen, ook in combinatie met horecabezoek. Via de

erfgoedlijnen wordt reeds gewerkt aan het beter beleefbaar, toegankelijk en bekend maken

hiervan. Daarnaast is er grote belangstelling voor deelname aan culturele evenementen. De

betalingsbereidheid voor deze zaken blijkt groot (het belang hiervan neemt toe, in het licht van de

coronacrisis die ook de culturele sector hard raakt). 

Toerisme: veel van de sport- en recreatievoorzieningen hebben ook aantrekkingskracht voor en

worden gebruikt door bezoekers van Zuid-Holland. De Startnotitie Sport en Recreatie meldt reeds

dat de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een verkenning wil uitvoeren naar sportief

toerisme in Zuid-Holland. 

Water: dit onderzoek toont de grote behoefte bij onze inwoners aan recreatie op, aan en in het

water, waaronder ook de zee (met name voor zwemmen, (kite)surfen en zeilen). Generiek geldt

dat bij wateractiviteiten zwemmen favoriet is (65%) gevolgd door varen met een (rondvaart)boot.

Mensen met een niet-westerse achtergrond en uit de LHBTI-groep hebben bovengemiddeld

behoefte aan zwemplekken en stadsstranden en de huur van watersportmogelijkheden (kano

etc.). 
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Gedeputeerde Anne Koning gaat graag met u hierover in gesprek op 17 juni a.s. tijdens de

Statencommissie KNM, bij de behandeling van de Startnotitie Sport en Recreatie. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie


