
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Mededeling: Gesprekken Sportservice Flevoland en OMFL 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren dat het college van Gedeputeerde Staten positief 
staat ten opzichte van verkennende gesprekken die worden gevoerd tussen 
Sportservice Flevoland en de OMFL. Doel van deze gesprekken is om de activitei
ten Sportservice Flevoland mogelijk onder te brengen bij de OMFL / Toerisme 
Flevoland. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

In 2011 zijn de provinciale ombuigingen op het terrein van sport bekend gemaakt 
aan het bestuur van Sportservice Flevoland. Om deze ombuigingen goed op te 
kunnen vangen heeft Sportservice Flevoland in 2011 verschillende scenario's 
uitgev^erkt. Sportservice Flevoland is inmiddels afgeslankt en aangepast aan de 
lagere inkomsten. Hiermee is Sportservice Flevoland in de kern een gezonde en 
relatief kleine organisatie. Afgelopen jaar heeft Sportservice Flevoland ingezet 
om haar activiteiten onder te brengen bij Sportservice Noordholland. Ondanks 
goed overleg heeft Sportservice Noordholland besloten van het beheer van activi
teiten van Sportservice Flevoland af te zien. Sportservice Flevoland is vervolgens 
'dichterbij' gaan zoeken en vindt vanuit haar bestaande relatie goede aankno
pingspunten bij Toerisme Flevoland van OMFL. December 2013 hebben er eerste 
verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van Sportservice 
Flevoland en de directeur van de OMFL. Tijdens deze gesprekken bleek een 
wederzijds welkom en zakelijke synergievoordelen. Het bundelen van krachten 
met de focus op Flevoland en een efficiënte bedrijfsvoering om de met beperkte 
budgetten maximale kwaliteit te bieden is een meerwaarde. 
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Mededeling: 

Het college van Gedeputeerde Staten staat positief ten opzichte van verkennen
de gesprekken die worden gevoerd tussen Sportservice Flevoland en de OMFL. 
Het mogelijk onderbrengen van de activiteiten biedt continuïteit voor de uitvoe
ring van het huidige provinciale sportbeleid en de taken waar Sportservice voor 
staat. Door het mogelijk onderbrengen van de activiteiten van Sportservice 
Flevoland bij OMFL wordt een duurzame keuze gemaakt voor de toekomst van 
Sportservice Flevoland. 

Huidige sportbeleid en uitvoering Sportservice Flevoland 

• Het provinciale sportbeleid is in februari 2013 vastgesteld door uw staten. 

• De rol van Sportservice Flevoland in de sportnota is gericht op: 

1. uitvoering van sport en beweegprojecten als een 'spin in het web' 
gericht op de kernsporten (triatlon en watersport), organisatie / co
ördinatie van side events en gemeente overstijgende gehandicapten
sport. 

2. Als 'provinciaal kenniscentrum' voor gemeenten en sportaanbieders 
wat betreft overstijgende thema's als gehandicaptensport, talent
ontwikkeling, topsport en sport- en economie. 
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• In de voorlaatste- en huidige sportnota is er nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen 
de rolverdeling van gemeenten en provincie. Gemeenten richten zich op de basis: o.a. 
breedtesport en accommodaties. Provincie richt zich op gemeentegrensoverschrijdende 
thema's als talentontwikkeling, topsport, gehandicaptensport en sportevenementen. 
Sportservice heeft hierbinnen nadrukkelijk een verbindende functie. 

• Sportservice Flevoland is een zelfstandige stichting waar de provincie een langdurige 
subsidierelatie mee heeft. V.a. 2015 is de exploitatiesubsidie (geoormerkt) aan Sport
service Flevoland ca. € 310.000,-- (organisatie en uitvoering). 

Mogelijke voordelen onderbrengen activiteiten Sportservice Flevoland bij aansluiting 
bij OMFL I team toerisme Flevoland en Leisure (hoofdlijnen) 

• "Efficiëntie op kosten overhead OMFL en Sportservice Flevoland en versterking op 
inhoud. 

• Gelijksoortige doelen sportservice Flevoland en OMFL/Toerisme Flevoland: De sportno
ta richt zich op de economische effecten van sport. De doelstelling van Toerisme Flevo
land is primair: 1) meer bezoekers 2) langere verblijfsduur en 3) hogere uitgavenpa
troon bezoekers in Flevoland. Deze drie zaken, gespecificeerd in de jaarlijkse Monitor 
toerisme van provincie Flevoland, sluit nauw aan op de WESP monitor die gebruikt 
wordt voor sportevenementen. Goede vrijetijdsvoorzieningen en aanbod (o.a. winkels, 
sport, recreatie, cultuur en natuur) bepalen voor een belangrijk deel het vestigingskli
maat en leefbaarheid van de omgeving. 

• Doelmatig gewenste samenwerking: Bij gebrek aan hoge substantiële promotiefinancie
ring (landelijke campagnes e.d.) is het van groot belang dat aanbieders samenwerken 
en naar elkaar verwijzen. Er is reeds sprake van een samenwerking tussen Toerisme 
Flevoland en Sportservice Flevoland wat betreft de sportevenementen. 

• Gemeenschappelijkheid in Economische Agenda en Sportnota: De economische agenda 
noemt nadrukkelijk de watersport en grootschalige evenementen als onderdeel van de 
vrijetijdseconomie. In de sportnota vormen sportevenementen een belangrijk onder
deel, hierbij valt te denken aan de internationale triatlon challenge in Almere. Naast 
triatlon is watersport een vastgestelde kernsport, hier vinden diverse initiatieven op 
plaats binnen de provincie. 

• Gemeenschappelijke cultuur, werkwijze en eigenheid: Zowel Toerisme Flevoland en 
Sportservice Flevoland zijn beide actief in een kleine, maar energieke sector die ge
kenmerkt wordt door een hoge mate van 'emotie en betrokkenheid'. Emotie in de zin 
van het 'beleven' van o.a. deze provincie (o.a. Oostvaardersplassen, Walibi, Bata
viastad) als de betrokkenheid bij sportwedstrijden en evenementen (300 vrijwilligers 
bij de triathlon, bezoekers tijdens sportevenementen, prestaties van deelnemers). De
ze eigenheid vraagt eveneens om een energieke en flexibele wijze van werken. Deze is 
nadrukkelijk in Sportservice Flevoland alsmede Toerisme Flevoland terug te zien. 

Het vervolg 

Thans wordt er door beide partijen een financiële- en organisatorische doorrekening gemaakt 
omtrent het onderbrengen van de activiteiten van Sportservice Flevoland bij de OMFL. Op basis van 
deze doorrekening en keuze van besturen van Sportservice en directeur OMFL zal er al dan niet 
door directeur OMFL een verzoek tot onderbrenging Sportservice Flevoland worden gedaan bij de 
aandeelhouder van OMFL en statuten worden gewijzigd. Keuze, proces en tijdschema zijn aan de 
desbetreffende organisaties. 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 
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Verdere informatie 
N.v.t. 


