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Betreft Adviesaanvraag advisering subsidies topsportevenementen

Geachte heer Van Praag,

In uw werkprogramma 2018-2020 geeft u aan dat u het ministerie van VWS
adviseert over het subsidiëren van grote sportevenementen. De Raad zorgt ervoor
dat deze adviezen bruikbaar zijn voor de praktijk. Ik vind het belangrijk om in
onderlinge afstemming, deze adviserende taak te concretiseren en duidelijke
afspraken hierover te maken. Hiervoor wil ik dan ook graag onderstaand advies
van u ontvangen.

Achtergrond
In het huidige beleidskader sportevenementen moeten internationale
sportevenementen zijn opgenomen op de topevenementenkalender om in
aanmerking te komen voor subsidie. Over de opname op de kalender wordt
besloten door de directeuren van de leden van de netwerkorganisatie Kracht van
Sportevenementen. De commissie evenementen geeft hierover advies.
Een aantal van de betrokken partijen in de netwerkorganisatie Kracht van
Sportevenementen organiseert zelf ook sportevenementen. Om alle schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen, heb ik het voornemen om vanaf 1 januari
2018 de Nederlandse sportraad, als onafhankelijk adviesorgaan, advies te vragen
of een internationaal sportevenementen toonaangevend is en mogelijk voor
subsidie van de Rijksoverheid in aanmerking zou kunnen komen.

Adviesvragen
Ik vraag uw Raad zo snel mogelijk met een advies te komen waarin de volgende
vragen worden meegenomen.

1. Welke criteria zou de NLsportraad willen hanteren om te bepalen of een
sportevenement internationaal aansprekend (subsidiabel) is voor VWS en
op de lange termijn agenda past? (zie bijlage met de criteria die nu
worden gebruikt).

2. In welke fase(s) van het proces, zoals in de ambitie- en Pre-BID-fase als in
de BID- en organisatie-fase, zou de NLsportraad welk advies kunnen
uitbrengen?
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3. Welke expertise heeft de NLsportraad (aanvullend) nodig om de subsidie- Directoraat Generaal

aanvragen adequaat te kunnen beoordelen? Kan dit ambtelijk of door Volksgezondheid

deskundigen en welke mogelijk kosten zijn hieraan verbonden?
Du-ectie Sport

4. Hoe kunnen deze adviezen ook worden gebruikt door andere mogelijk Kenmerk
betrokken partijen, zoals gemeenten, provincies, sportbonden en par- 226799-167419-S
ticuliere organisaties?

5. Welke procedure stelt de NLsportraad voor om te komen tot een
transparant en onafhankelijk proces van beoordeling?

Tot slot
Ik vind het belangrijk dat het economisch en maatschappelijk rendement van top
sportevenementen in Nederland wordt vergroot. Dat kan onder andere door een
betere afstemming tussen de investeringen van de sportsector, het bedrijfsleven
en overheden. Deze adviesaanvraag is daarvoor een belangrijke bouwsteen. Ik
verwacht dan ook dat u hier prioriteit aan geeft en wil graag van u weten op welke
termijn ik uw advies kan ontvangen.

Hoogachtend,

de minist vo edische Zorg
en Sport,

Bru Bruins
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