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De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

1.

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Situering

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle,
gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten, een leven lang. Sport moet een vaste
gewoonte worden in het leven van elke Vlaming, willen we in Vlaanderen een gezonde
sportmentaliteit ontwikkelen. Een doelstelling die enkel behaald kan worden als mensen
voortdurend geprikkeld worden om te sporten of te blijven sporten. Een belangrijke
randvoorwaarde om te kunnen sporten is een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid
van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur.
Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota sport stellen dan ook de opmaak van een Globaal
Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen in het vooruitzicht.

2. Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen
Het voorliggend sportinfrastructuurplan (in bijlage) vormt een kader op langere termijn om gericht
te investeren in sportinfrastructuur en op een doordachte manier de inhaalbeweging in te zetten.
Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen lokale-, bovenlokale- en topsportinfrastructuur.
Via een nieuw decreet ter ondersteuning van sportinfrastructuur zetten we de beschikbare
middelen prioritair in op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zo veel mogelijk mensen
aan het sporten zetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de Brusselse context. Via het
decreet voorzien we ook in een structurele basis voor de verder uitbouw van
topsporttrainingsinfrastructuur in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven.

Dit plan geeft ook een visie op de eigen centra van Sport Vlaanderen en hoe deze vanuit een
unieke positie bijdragen aan het Vlaamse sport(infrastructuur)beleid.
Naast financiële ondersteuning voor het bouwen en renoveren van bovenlokale en
topsportsportinfrastructuur, worden ook andere acties ondernomen om de uitbouw van – ook
lokale - sportinfrastructuur te faciliteren. Flankerende maatregelen zorgen immers voor een
versterkend effect: expertise ter beschikking stellen, proactieve aanwezigheid in het domein van
de Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, maatregelen nemen om bestaande infrastructuur optimaler
te exploiteren,… maken deel uit van een integraal sportinfrastructuurbeleid.
Met dit plan zetten we stappen richting een meer sport- en beweegvriendelijke leefomgeving voor
elke Vlaming, zodat we samen evolueren naar een echte sportmentaliteit in Vlaanderen en
bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling om “elke Vlaming aan het sporten te krijgen”.

3. Advies Vlaamse Sportraad
Op 6 oktober 2016 bracht de Vlaamse Sportraad haar advies uit over voorliggend plan (zie bijlage).
De Vlaamse Sportraad geeft een positief advies en is verheugd met dit duidelijk beleidsdocument
met een visie op sportinfrastructuur in Vlaanderen.
De Vlaamse Sportraad geeft een aantal opmerkingen en suggesties bij een aantal krachtlijnen in
het plan en schuift daarbij enkele aandachtspunten naar voor, waaraan we als volgt zouden willen
tegemoet komen:
- De Vlaamse Sportraad vraagt uitdrukkelijk om de middelen voor de oproep bovenlokale
sportinfrastructuur uit het ‘overgangsjaar’ 2017 niet verloren te laten gaan en ze bij het budget
van 2018 te voegen.
 Het is de bedoeling om tegen het najaar van 2017 reeds tot een operationeel regelgevend
kader te komen, zodat de voor 2017 voorziene middelen door middel van een eerste oproep
kunnen worden aangewend. Desalniettemin werd in de uitgavenbegroting BO 2017 een
bepaling voorzien die de overdracht van de niet benutte kredieten naar 2018 mogelijk
maakt.
- De Vlaamse Sportraad vraagt aan Sport Vlaanderen om aandacht te hebben voor het
verdwijnen van de provinciale taak inzake het investeren in ‘regionale’ sportinfrastructuur.
 Wat betreft de overheveling van de provinciale bevoegdheden en middelen, werden er
thematische werkgroepen opgericht met vertegenwoordigers uit de provincies. Deze
werkgroepen zullen voorstellen formuleren over hoe er met de overgekomen
bevoegdheden en middelen kan worden omgegaan op Vlaams niveau.
- De Vlaamse Sportraad vraagt aan Sport Vlaanderen om bij de evaluatie-oefening van de Centra
van Sport Vlaanderen ook rekening te houden met de volledige context (impact van het
centrum op de naburige omgeving).
 De belangrijkste doelstelling van Sport Vlaanderen is om meer Vlamingen aan het sporten
te zetten. Het spreekt voor zich dat de impact op de omgeving bij de evaluatie zal worden
meegenomen.
- De Vlaamse Sportraad meent dat de invulling van de zesde krachtlijn, het stimuleren van een
sportvriendelijke omgeving, ambitieuzer kan worden ingevuld.
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 Het klopt dat de zesde krachtlijn van het Globaal Sportinfrastructuurplan het meest op
abstract niveau is uitgewerkt, maar dit vormt geenszins een indicatie van een beperkter
belang dat daaraan zou worden gehecht. Verschillende initiatieven zullen genomen
worden om het optimaal benutten van de bestaande (sport)infrastructuur en de publieke
ruimte te stimuleren en te faciliteren, maar deze behoeven nog enige concretisering.
Gezien de beperktere impact van dit luik op het regelgevend traject dat voor de
implementatie van dit plan nog zal moeten volgen, werd dit op een abstracter niveau
behandeld.
4. Voorstel van beslissing.
De Vlaamse Regering:
1) Hecht haar goedkeuring aan voorliggend Globaal Sportinfrastructuurplan;
2) Beslist dat dit Globaal Sportinfrastructuurplan de basis vormt voor de toekomstige
wetgeving;
3) Machtigt de minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport om de noodzakelijke
stappen te zetten voor de uitwerking van de verschillende acties die deel uitmaken
van het plan, waaronder het voorzien van een decretaal kader voor de ondersteuning
van sportinfrastructuur.
Deze conceptnota houdt geen enkel financieel of budgettair engagement in.

Philippe Muyters
Vlaams minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport

Bijlage:
- Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen
- Advies Vlaamse Sportraad d.d. 6/10/2016
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