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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad bij het ontwerp van ministerieel besluit ter
uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Mijnheer de minister,
Op 5 mei 2017 formuleerde de Vlaamse Sportraad een advies bij “het voorontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van xx xx 2017 houdende de
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur”1.
Uw kabinet deelde op 17 mei 2017 mee dat er geen adviesvraag wordt gesteld bij het ontwerp van
ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. In onderling overleg
werd wel afgesproken dat de Vlaamse Sportraad een advies op eigen initiatief kon formuleren bij de
ontwerptekst.
De Vlaamse Sportraad gaat akkoord met een minimale investeringswaarde van 500.000 euro (art.4)
maar vraagt aandacht voor bepaalde projecten die omwille van deze financiële drempel geweerd
zullen worden, bv. ‘kleinere’ sporten of minder grootschalige sportinfrastructuren. Door het
wegvallen van de bovenlokale subsidiëring door de provincies, krijgt Vlaanderen voortaan niet alleen
de middelen maar ook de rol als enige bovenlokale overheid voor dergelijk subsidiebeleid. In het
verleden werd door de provincies steun gegeven aan bovenlokale sportinfrastructuur zoals
bijvoorbeeld: olympische bokszaal, BMX-parcours, cyclocrossterrein, olympische digitale schietstand,
roei-infrastructuur, waterskikabelbaan, urban sportshal, paardensportaccomodatie, topklimzaal,
blokart-terrein (zeilwagenrijden), etc. Dergelijke unieke projecten hebben het potentieel om hoog te
scoren binnen het nieuwe Vlaamse reglement, maar zullen financieel zowel door de lokale
overheden als Vlaamse overheid uit de boot vallen. De Vlaamse Sportraad vraagt om het effect van
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Het advies van de Vlaamse Sportraad van 5 mei 2017 kan je hier terugvinden:
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170505_advies_Besluit_bovenlokale_sportinfrastructuur_ontwerpadvies.pdf

de gekozen minimumdrempel in kaart te brengen. Sport Vlaanderen moet daarbij de vinger aan de
pols houden. Het is alleszins positief dat de Vlaams minister van Sport het minimum
investeringsbedrag kan aanpassen indien nodig.
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