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Hoe is het Olympisch Plan 2028 ontstaan?

• Hoe mooi zou het zijn om zulke fantastische 
prestaties voor het eigen publiek te 
herhalen?!

• Zo ontstond de gedachte om de 
Olympische en Paralympische Spelen naar 
Nederland te halen.

• Op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney en 2004 in 
Athene bleek dat Nederland als klein land tot grote prestaties in 
staat is.



Het Plan kent 3 fasen

2 - Opbouwfase 2009-2016

3 - Kandidaatfase vanaf 2016

Heel Nederland naar Olympisch niveau

Eventuele kandidaatstelling en organisatie van de Spelen

1 - Onderzoeksfase 2006-2009

Plan van aanpak op hoofdlijnen



De kracht van sport

‘Sport has the power to change the world. 
It has the power to inspire. It has the power to 
unite people in a way that little else does. 
Sport can awaken hope where there was 
previously only despair.’

- Nelson Mandela -



Sport als middel

Een beter Nederland dankzij de sport:

• Vitaal en fit
• Een sterke maatschappelijke 

verbondenheid
• Innovatief en competitief
• Ruimtelijk meer leefbaar
• Talent herkend en benut



Onze Missie

We gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch 
niveau brengen. Daar hebben we allemaal profijt van, n u en in de
toekomst, op sociaal-maatschappelijk, economisch, ru imtelijk en 

welzijnsgebied. Met als mogelijk resultaat Olympische  en Paralympische 
Spelen in 2028 in Nederland.



Acht ambities

‘Grote dingen zijn een aaneenschakeling van kleine
dingen. Die samen één geheel vormen.’

- Vincent van Gogh -

Zo is ook dit Olympisch Plan een aaneenschakeling 
van samenhangende deelprojecten, die we rond een 
achttal ambities hebben gegroepeerd. 



Acht ambities

• Topsportambitie
• Breedtesportambitie 
• Sociaal maatschappelijke ambitie
• Welzijnsambitie
• Economische ambitie 
• Ruimtelijke ambitie
• Evenementenambitie
• Media-ambitie



Ruimtelijke ambitie

Nederland is in 2028 een land met een 
goed leefklimaat, voldoende 
sportaccommodaties, en een goede 
mobiliteit, zodat het organiseren van 
Olympische en Paralympische Spelen 
nog beter mogelijk is.



Dit willen we bereiken door onder meer:

• Het uitwerken van de Olympische Hoofdstructuur.

• Het doortrekken van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 2020) 
naar een MIRT 2028.



Oranje-groen

• Het Olympisch Plan 2028 is een 
Groen Plan.

• Bij de uitvoering van onze ambities is 
duurzaamheid een van de 
belangrijkste randvoorwaarden.



De Alliantie

Een plan met zo’n grote impact verdient het om zijn 
vorm te krijgen in een alliantie van zoveel mogelijk 
partijen.

‘A dream you dream alone is only a dream. 
A dream you dream together is reality.’

- John Lennon -



De Alliantie

• Overheid
• Werkgevers / Bedrijfsleven
• Werknemers
• Onderwijs en wetenschap
• Sportwereld
• Diverse andere organisatie en instellingen



Proces tot dusverre in 2009

• 12 mei 2009
Sportbonden omarmen het OP2028

• 3 juli 2009
Zeer positief kabinetsstandpunt

• 8 juli 2009
Ondertekening Charter OP2028 door ‘bestuurlijk 
Nederland’: IPO, VNG, G4, VNO-NCW 
en MKB Nederland, FNV en NOC*NSF.



Met de ondertekening van het Charter 
OP2028 is ‘Olympisch Vuur’ ontstaan;

• Een alliantie Olympisch Plan 2028.

• Het OP2028 is dus nu een gezamenlijk plan van de
alliantie, en niet meer van initiatiefnemer NOC*NSF
alleen.



De alliantie ‘Olympisch Vuur’ bestaat uit:

• Council OP2028 (coördinatiecommissie)
• Club van 2028 (adviesraad)
• Program Office OP2028 (facilitair bureau)

• Olympisch Vuur staat als afzender centraal in de 
communicatie.

• De Council OP2028 wordt sinds 19 september 2009 
voorgezeten door Ivo Opstelten.



Vervolg

• Uitwerkingsplannen per 31 december 2009, 
inclusief (ook publicitaire) deadlines

• Start met betrekken en enthousiasmeren bevolking

• Operationaliseren Council en Club van 2028




