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1. Aanleiding 
Woensdag 29 juni staat er een Commissiedebat Sportbeleid gepland. Ten behoeve 
van dit debat wordt een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van 
uw opmerkingen is er voor gekozen een aparte brief over beweegbeleid te sturen. 
Deze ontvangt u apart. 
In de voorliggende brief Is de voortgang van het sportbeleld en topsportbeleid 
samengevoegd en zijn uw opmerkingen naar aanleiding van eerdere versies ver-
werkt. Op uw verzoek heeft DCO vanuit communicatieoogpunt meegelezen. 
In bijlage 1 van de brief moties en toezeggingen afgedaan, 
Het dossier voor het debat heeft u separaat ontvangen. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met het verzenden van deze brief 
voorafgaand aan het commissiedebat sport. 

3. Kernpunten 
Uw opmerkingen over de opbouw van de brief zijn verwerkt. 
In het eerste deel van de brief worden de ambities ten aanzien van het sportbeleid 
toegelicht. Sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om daar 
verandering in aan te brengen moeten we werken aan de hand van de volgende 
ambities: 

• Een vitale sport en beweegsector met focus op veiligheid, kwaliteit en toe-
gankelijkheid. 

• Kansengelijkheid in sport en bewegen zodat meer mensen de sportaanbie-
ders weten te vinden. 

In het tweede deel van de brief wordt teruggeblikt op hoe de topsport zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat maakt dat het tijd wordt voor een nieuwe 
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koers. Van hieruit wordt beschreven welke stappen we de komende tijd voor ons 
zien om met NOC*NSF en de VNG/VSG te komen tot een nieuwe strategie om 
topsport maatschappelijk verantwoord te kunnen organiseren en 
toekomstbestendig te maken. Conform uw opmerkingen is in dit deel de 
hoofdboodschap en structuur aangepast. 

In bijlage 1 worden moties en toezeggingen afgedaan 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Deze brief wordt geagendeerd voor het commissiedebat van 29 juni 2022 en zal 
voorafgaande aan dit debat aan de Tweede Kamer worden toegestuurd. 
De kamer heeft uw voorgangers op verschillende manieren opgeroepen ambitieus 
te zijn op het gebied van sport en bewegen en de rol die deze spelen bij preventie. 
Ook In het Coalitleakkoord wordt deze ambitie benoemd. Met deze brief geeft u 
Invulling aan deze oproep. 
Met deze brief doet u de volgende toezeggingen af: 

- De kamer ontvangt in het voorjaar 2022 een uitwerking van het sport- en 
beweeg beleid van het kabinet 

- De kamer ontvangt een toelichting op de nieuwe uitgangspunten van de 
rijksoverheid voor het toekomstige topsportbeleid 

Deel twee van de brief heeft als doel om de Kamer mee te nemen in een andere 
manier van denken over topsport en hoe topsport zich verhoudt tot de 
maatschappij. Er is op dit moment nog geen sprake van grote wijzigingen in het 
huidige topsportbeleid van de overheid. Mogelijk komen er na 2023 wel 
veranderingen aan, deze zullen dan voortvloeien uit een gezamenlijke strategie 
(met NOC*NSF en de VNG/VSG). 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De hoofdlijn van het voorgenomen beleid is besproken met relevante partners, 
zoals NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Platform Ondernemende 
Sportaanbieders. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Het extra budget uit het RA voor 2022 wordt via de huidige financieringslijnen 
ingezet. Voor de extra inzet voor bewegen in 2022 (uit preventiemiddelen) wordt 
een aanvullende financieringslijn voorzien. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De hoofdlijn van het voorgenomen beleid is besproken met relevante partners uit 
de sportsector. Inzet voor bewegen is intern met PG en VGP en 
interdepartementaal afgestemd. Ook heeft MinFin meegelezen over de inzet van 
extra middelen. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
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Met deze brief wordt de toezegging afgedaan om voor de zomer de kamer te in- 	Directie Sport 
formeren over sport- en beweegbeleid. Daarnaast worden in het tweede deel van 
de brief diverse openstaande toezeggingen afgedaan. 	 Kenmerk 

3389031-1031665-S 

h. Fraudetoets 
nvt 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
nvt 

Senior beleidsadviseur 
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