
Motie “ beweegcrisis aanpakken 

Van de PvdA leden Eddy Heerschop en Ralph van Hertum, Gerwi Temmink van GroenLinks, Trees 
Janssens PvdD  

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 24 juni 2022  

Constateren  dat, 

- De Coronatijd ervoor heeft gezorgd dat veel mensen minder zijn gaan sporten of zelfs
gestopt zijn met sporten.

- De algemeen directeur van NOC*NSF, Marc van den Tweel, zelfs over ‘een beweegcrisis’
spreekt.1

- Het jaarlijkse rapport van NOC*NSF een aantal onderbouwde conclusies trekt, zoals dat bij
zowel de jongeren als volwassenen de wekelijkse sportdeelname verder afnam en het aantal
Nederlanders dat wekelijks sport  in 2021 afnam met 800.000 sporters ten opzichte van
2020;

- De provincie Zeeland zich via Sport Zeeland inzet voor het versterken van de Zeeuwse
breedtesport, door bijvoorbeeld fietsen, wandelen en strandsporten te ondersteunen.

- Het Zeeuwse sportakkoord zich inzet om zoveel mogelijk Zeeuwen aan het sporten te krijgen,
zoals jongeren, ouderen en minder validen.

- Sportminister Helder hiervoor schrijft: “De bonden hebben gezegd dat ze echt willen kijken
hoe ze de rest van Nederland in beweging willen krijgen. We moeten het samen doen. Want
bewegen is natuurlijk niet een opdracht van de minister van Sport, maar bewegen is iets wat
we als samenleving in onze dag moeten zien in te bouwen."2

Zijn van mening dat, 
- Sporten gezond is en voor alle inwoners van Zeeland van groot belang is.
- Zoveel mogelijk mensen in beweging moeten komen. Ieder op z’n eigen manier, zoals

wandelen, fietsen, zwemmen of voetballen.
- De provincie Zeeland en de lokale Zeeuwse overheden met het Zeeuwse sportakkoord een

belangrijke investering hebben gedaan in de Zeeuwse sportsector.

Roepen Gedeputeerde Staten op om, 
- Te onderzoeken in hoeverre de ‘beweegcrisis’ ook in Zeeland heeft toegeslagen.
- Indien een bevestigende uitkomst, te onderzoeken hoe de provincie en haar partners het

Zeeuwse sportakkoord kunnen opplussen om ‘de beweegcrisis’ aan te pakken.

1 https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-nederland/sportonderzoek/zo-sport-nederland   
2 https://nos.nl/artikel/2429523-opnieuw-minder-sportende-mensen-na-coronacrisis-nu-beweegcrisis 
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- Voor het einde van het kalenderjaar 2022 de uitkomsten van het onderzoek naar Provinciale 
Staten te sturen. 


