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Onderuverp: Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van Kunstijs in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u ter informatie de Managementsamenvatting van het eindrapport
van Royal Haskoning DHV aan over de realisatie van Kunstijs in Drenthe. Het eind-
rapport ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Wij hebben dit rapport ter kennisgeving aangenomen en de colleges van Burge-

meester en Wethouders van Hoogeveen en Assen over de inhoud van het rapport
geïnformeerd, alsook de initiatiefnemers voor de realisatie van kunstijs in Assen en

Hoogeveen en de KNSB Gewest Drenthe als vertegenwoordiger van diverse ge-

bruikers van kunstijs in Drenthe.

Er is onafhankelijk, feitelijk inzicht in de haalbaarheid verkregen, waarmee in de ver-
volgfase een objectivering van de lopende discussie plaats kan vinden en de initiatie-

ven verder ontwikkeld kunnen worden.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gemeenten op het rapport en bereid om het

vervolgproces te faciliteren.

Hoogachtend

Ged van Drenthe,

Bijlage

secretaris



MANAGEMENT SAMENVATTING 

 
Op 5 november 2014 werd bekend dat de ijsbaan in Assen, onderdeel van het complex De Bonte Wever, wegens 
financiële problemen definitief zijn deuren gaat sluiten. Renovatie van deze baan is geen haalbare optie, zo is 
begrepen van de huidige exploitant en de gemeente Assen. Dit zou een te grote investering vragen, waarbij het 
de vraag is of deze uiteindelijk leidt tot de gewenste kwaliteit. 
 
Het bericht van sluiting heeft een impuls gegeven aan twee initiatieven voor een nieuw te realiseren ijsbaan in 
Drenthe: (1) het initiatief voor het ‘Kleine Bols ijsstadion’ in Hoogeveen van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen 
en (2) het initiatief voor een duurzaam, energieneutraal ijscomplex in Assen van vier particuliere initiatiefnemers. 
 
Royal HaskoningDHV heeft van provincie Drenthe opdracht gekregen voor uitvoering van een 
haalbaarheidsonderzoek, om te bezien wat de meest geschikte locatie zou zijn voor een nieuwe ijsbaan en of dat 
(financieel) haalbaar zou zijn? In die beschouwing zijn de twee initiatieven meegenomen. 
 
Verwachte bezoekersaantallen zijn geen reden om te kiezen voor een specifieke stad 
Er is geen ijzeren wet die het mogelijk maakt om vooraf exact in te schatten hoeveel bezoekers een ijsbaan zal 
krijgen. Niettemin kan een redelijke inschatting van het aantal bezoekers worden gemaakt op basis van 
ervaringscijfers. Deze zijn ingegeven door het aantal potentiële bezoekers en het aantal ijsverenigingen dat zich 
binnen het verzorgingsgebied van de nieuwe ijsbaan bevindt. Andere factoren als prijs, schaatstijden, kwaliteit 
van het aanbod, sfeer en lengte van het seizoen spelen ook een rol en zijn als voorwaardelijk meegenomen in de 
ervaringscijfers. 
 
Een locatie in één van de vier grote steden van Drenthe (Assen, Hoogeveen, Emmen en Meppel) geeft een 
verzorgingsgebied met de meeste potentie. Ook Beilen is een optie vanwege haar centrale ligging in de provincie. 
Het op basis van de ervaringscijfers uitgevoerde onderzoek laat zien dat geen substantiële onderlinge verschillen 
te verwachten zijn in bezoekersaantallen tussen deze steden. Het verwachte aantal ligt in alle gevallen rond de 
115.000 bezoekers. 
 
Volg het maatschappelijk initiatief: kijk in meer detail naar Assen of Hoogeveen 
De locatie dient aan een aantal randvoorwaarden te voldoen om de ijsbaan en zijn bezoekers te kunnen 
accommoderen, waaronder voldoende fysieke ruimte, goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De vier 
grote steden en Beilen kunnen hierin in beginsel voorzien. Echter een ijsstadion komt niet vanzelf van de grond 
en vraagt om initiatiefnemers die bereid zijn hier veel tijd en energie in te steken en draagvlak te creëren en te 
mobiliseren. 
 
Na bekendmaking van de sluiting van de bestaande ijsbaan in Assen zijn vanuit de steden Emmen, Meppel en 
Beilen geen initiatieven kenbaar gemaakt bij de Provincie, gemeenten of in de pers. Alleen voor locaties in Assen 
en in Hoogeveen is met veel enthousiasme en energie door initiatiefnemers actie ondernomen. 
  



 
Zonder een publieke bijdrage is geen nieuwe ijsbaan mogelijk 
Een ijsbaan is een sportvoorziening die een flinke investering vraagt, zowel voor de bouw als voor de benodigde 
installaties. Wanneer deze investering als kapitaallasten wordt meegenomen in de exploitatie, dan ontstaat 
jaarlijks een niet te overbruggen tekort op de begroting. De revenuen die een ijsbaan genereert maken het niet 
mogelijk om de benodigde investering in de loop der jaren terug te verdienen. Een ijshal zal dan ook niet als 
volledig private investering tot stand komen. Deze constatering is in lijn met andere ijsbanen in Nederland. 
 
Tenzij een schenking wordt gedaan door een particulier, zal een (aanzienlijk) deel van de investering in een 
ijsstadion van een of meerdere publieke partijen moeten komen. Daardoor komt het onderscheid tussen de 
steden vooral te liggen op het financiële vlak: welke bijdrage leveren (lokale) publieke en private partijen. 
Bijdragen kunnen in een directe bekostiging van de bouw of indirect in het ter beschikking stellen van benodigde 
grond, infrastructurele ontsluiting en parkeergelegenheid. 
 
Ook exclusief kapitaallasten is een ijsbaan zonder bijdrage of garantie van derden niet mogelijk 
Een ijsstadion krijgt op verschillende wijzen inkomsten: via entreegelden, horecainkomsten, verhuur van ruimten, 
realisatie van andere functies of – zoals bij een van de initiatieven – inkomsten uit energieverkoop. Het aantal 
betalende bezoekers aan de hal zal (al dan niet via zaalhuur) de belangrijkste bijdrage leveren in de inkomsten. 
Gunstig is dat in het noorden van het land relatief veel wordt geschaatst ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde. Dit zal echter het nadelig effect van de kleine aantallen inwoners en de lage bevolkingsdichtheid van 
Drenthe niet goed kunnen maken. 
 
Dit heeft consequenties voor de exploitatie, ofwel de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het ijsstadion. Zoals 
gezegd: indien de investeringskosten voor het stadion worden meegenomen in de exploitatie, dan zal het 
onmogelijk zijn om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Maar ook zonder de kapitaallasten zal het niet 
mogelijk zijn om de jaarexploitatie op basis van alleen bezoekersinkomsten rond te krijgen. Dat vraag om 
aanzienlijke bijdragen van derden, bijvoorbeeld vanuit sponsoring door het bedrijfsleven, giften van particulieren 
of een jaarlijkse bijdrage van een publieke partij. 
 
De initiatiefnemers in Assen en Hoogeveen laten exclusief de kapitaallasten een sluitende exploitatiebegroting 
zien. De uitgangspunten voor kosten en bezoekersaantallen die zij hanteren zijn echter zeer optimistisch en 
zullen in alle gevallen garanties van (publieke) derden noodzakelijk maken om tegenvallers op te kunnen vangen. 
 
Kwaliteit van het aanbod is van groot belang 
De grote afhankelijkheid van bezoekersinkomsten maakt de kwaliteit van het aanbod van groot belang. 
Aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen is essentieel voor de exploitatie, dus dient de baan attractief te 
zijn voor recreanten en wedstrijdschaaters, voor jong en oud. Het gaat daarbij om factoren als ‘goed ijs’, een 
gezellige sfeer, een acceptabele entreeprijs en gunstige schaatstijden. Maar ook het belang van een adequate 
informatievoorziening, gerelateerde diensten (horeca, verhuur schaatsen) en vriendelijke service moeten niet 
worden onderschat. Een creatieve marketing kan nieuwe bezoekers naar de hal trekken. Kortom: dit vraagt een 
professionele aanpak door de exploitant van het ijsstadion. 
 
In alle gevallen is een aanzienlijke bijdrage nodig van een publieke partij. Daarmee is maatschappelijk rendement 
een belangrijke drijver voor de invulling van de nieuwe ijsbaan. Vanuit dat perspectief is de stelling "Als je het 
doet, doe het dan goed" beter te onderbouwen dan vanuit een puur financiële beschouwing. Als wordt gekozen 
voor de bouw van een nieuw stadion, zorg dan voor een duurzame en toekomstbestendige locatie waar Drenthe 
minstens voor de komende 20 jaar mee vooruit kan. 
 
Keuze voor locatie kan invloed hebben op planning 
Uitgaande van een realistische planning zal een mogelijk nieuw te realiseren ijsbaan niet eerder dan in het najaar 
van 2017 voor het eerst te gebruiken zijn. Het volledig ontbreken van een schaatsgelegenheid in de provincie 
voor een lange periode zal een ongunstig effect hebben op de populariteit van de schaatssport. 
Een locatie waar kan worden voorzien in spoedige realisatie heeft daarmee de voorkeur. Het gaat daarbij om 
zaken als: hoe complex is de situatie ter plekke, worden er ruimtelijke of milieukundige beperkingen verwacht, en 



kan het bestemmingsplan naar verwachting vlot worden herzien? Tussen de mogelijke locaties zijn verschillen te 
verwachten in doorlooptijd van planvorming, maar de impact hiervan is niet op voorhand aan te geven. 
 
Een energie neutrale ijsbaan is haalbaar 
Het is haalbaar om met toepassing van PV zonnecellen voldoende energie te produceren om een energie 
neutrale ijsbaan te realiseren. Geen overbodige luxe, want ijsstadions verbruiken veel energie, wat voor 
milieubelasting en extra kosten zorgt. Door bij de bouw te investeren in een energiesysteem, kan de jaarlijkse 
energierekening behoorlijk worden teruggebracht, en kan mogelijk zelfs geld worden verdiend uit energieverkoop. 
Dit vraagt om een hogere initiële investering aan de voorkant, ten gunste van een daling van de jaarlijkse 
exploitatielasten. 
 
Draagvlak meest bepalend in haalbaarheid en locatiekeuze 
De beste locatie voor een nieuwe ijsbaan in Provincie Drenthe is die waarvoor het meeste draagvlak is te 
mobiliseren. Dit draagvlak zal zich moeten vertalen in benodigde publieke en private bijdragen en garanties om 
de onrendabele top en financiële risico’s in realisatie én exploitatie van de ijsbaan af te dekken. Alle andere 
kritische succesfactoren voor een haalbare ijsbaan in Drenthe zijn in beginsel op verschillende locaties op een 
vergelijkbare wijze in te vullen. 
 
Alleen in Assen en Hoogeveen zien wij voldoende voedingsbodem om aan die vereisten te kunnen voldoen. Het 
verdient om die reden de aanbeveling de verdere ontwikkeling van de twee initiatieven in Assen en Hoogeveen 
op de voet te volgen en daar waar mogelijk te ondersteunen. Niet alleen om het enthousiasme en harde werk dat 
de initiatiefnemers veelal in eigen tijd investeren te belonen, maar juist omdat zij een goede graadmeter zijn voor 
aanwezigheid van het benodigde draagvlak en daarmee voor de haalbaarheid van een nieuwe ijsbaan in 
Drenthe.  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

Op 5 november 2014 werd bekend dat de ijsbaan in Assen, onderdeel van het complex 

De Bonte Wever, wegens financiële problemen definitief zijn deuren gaat sluiten. 

Renovatie van deze baan is geen haalbare optie, zo is begrepen van de huidige 

exploitant en de gemeente Assen. Dit zou een te grote investering vragen, waarbij het 

de vraag is of deze uiteindelijk leidt tot de gewenste kwaliteit. 

 

Het bericht van sluiting heeft een impuls gegeven aan twee initiatieven voor een nieuw 

te realiseren ijsbaan in Drenthe: (1) het initiatief voor het ‘Kleine Bols ijsstadion’ in 

Hoogeveen van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en (2) het initiatief voor een 

duurzaam, energieneutraal ijscomplex in Assen van vier particuliere initiatiefnemers. 

 

Royal HaskoningDHV heeft van provincie Drenthe opdracht gekregen voor uitvoering 

van een haalbaarheidsonderzoek, om te bezien wat de meest geschikte locatie zou zijn 

voor een nieuwe ijsbaan en of dat (financieel) haalbaar zou zijn? In die beschouwing zijn 

de twee initiatieven meegenomen. 

 

Verwachte bezoekersaantallen zijn geen reden om te kiezen voor een specifieke 

stad 

Er is geen ijzeren wet die het mogelijk maakt om vooraf exact in te schatten hoeveel 

bezoekers een ijsbaan zal krijgen. Niettemin kan een redelijke inschatting van het aantal 

bezoekers worden gemaakt op basis van ervaringscijfers. Deze zijn ingegeven door het 

aantal potentiële bezoekers en het aantal ijsverenigingen dat zich binnen het 

verzorgingsgebied van de nieuwe ijsbaan bevindt. Andere factoren als prijs, 

schaatstijden, kwaliteit van het aanbod, sfeer en lengte van het seizoen spelen ook een 

rol en zijn als voorwaardelijk meegenomen in de ervaringscijfers. 

 

Zonder een publieke bijdrage is geen nieuwe ijsbaan mogelijk 

Een ijsbaan is een sportvoorziening die een flinke investering vraagt, zowel voor de 

bouw als voor de benodigde installaties. Wanneer deze investering als kapitaallasten 

wordt meegenomen in de exploitatie, dan ontstaat jaarlijks een niet te overbruggen 

tekort op de begroting. De revenuen die een ijsbaan genereert maken het niet mogelijk 

om de benodigde investering in de loop der jaren terug te verdienen. Een ijshal zal dan 

ook niet als volledig private investering tot stand komen. Deze constatering is in lijn met 

andere ijsbanen in Nederland. 

 

Tenzij een schenking wordt gedaan door een particulier, zal een (aanzienlijk) deel van 

de investering in een ijsstadion van een of meerdere publieke partijen moeten komen. 

Daardoor komt het onderscheid tussen de steden vooral te liggen op het financiële vlak: 

welke bijdrage leveren (lokale) publieke en private partijen. Bijdragen kunnen in een 

directe bekostiging van de bouw of indirect in het ter beschikking stellen van benodigde 

grond, infrastructurele ontsluiting en parkeergelegenheid. 
 

Ook exclusief kapitaallasten is een ijsbaan zonder bijdrage of garantie van derden 

niet mogelijk 

Een ijsstadion krijgt op verschillende wijzen inkomsten: via entreegelden, 

horecainkomsten, verhuur van ruimten, realisatie van andere functies of – zoals bij een 

van de initiatieven – inkomsten uit energieverkoop. Het aantal betalende bezoekers aan 

de hal zal (al dan niet via zaalhuur) de belangrijkste bijdrage leveren in de inkomsten.  
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Gunstig is dat in het noorden van het land relatief veel wordt geschaatst ten opzichte 

van het landelijke gemiddelde. Dit zal echter het nadelig effect van de kleine aantallen 

inwoners en de lage bevolkingsdichtheid van Drenthe niet goed kunnen maken. 

 

Dit heeft consequenties voor de exploitatie, ofwel de jaarlijkse inkomsten en uitgaven 

van het ijsstadion. Zoals gezegd: indien de investeringskosten voor het stadion worden 

meegenomen in de exploitatie, dan zal het onmogelijk zijn om inkomsten en uitgaven in 

evenwicht te brengen. Maar ook zonder de kapitaallasten zal het niet mogelijk zijn om 

de jaarexploitatie op basis van alleen bezoekersinkomsten rond te krijgen. Dat vraag om 

aanzienlijke bijdragen van derden, bijvoorbeeld vanuit sponsoring door het bedrijfsleven, 

giften van particulieren of een jaarlijkse bijdrage van een publieke partij. 

 

De initiatiefnemers in Assen en Hoogeveen laten exclusief de kapitaallasten een 

sluitende exploitatiebegroting zien. De uitgangspunten voor kosten en 

bezoekersaantallen die zij hanteren zijn echter zeer optimistisch en zullen in alle 

gevallen garanties van (publieke) derden noodzakelijk maken om tegenvallers op te 

kunnen vangen. 

 

Kwaliteit van het aanbod is van groot belang 

De grote afhankelijkheid van bezoekersinkomsten maakt de kwaliteit van het aanbod 

van groot belang. Aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen is essentieel voor de 

exploitatie, dus dient de baan attractief te zijn voor recreanten en wedstrijdschaaters, 

voor jong en oud. Het gaat daarbij om factoren als ‘goed ijs’, een gezellige sfeer, een 

acceptabele entreeprijs en gunstige schaatstijden. Maar ook het belang van een 

adequate informatievoorziening, gerelateerde diensten (horeca, verhuur schaatsen) en 

vriendelijke service moeten niet worden onderschat. Een creatieve marketing kan 

nieuwe bezoekers naar de hal trekken. Kortom: dit vraagt een professionele aanpak 

door de exploitant van het ijsstadion. 

 

In alle gevallen is een aanzienlijke bijdrage nodig van een publieke partij. Daarmee is 

maatschappelijk rendement een belangrijke drijver voor de invulling van de nieuwe 

ijsbaan. Vanuit dat perspectief is de stelling "Als je het doet, doe het dan goed" beter te 

onderbouwen dan vanuit een puur financiële beschouwing. Als wordt gekozen voor de 

bouw van een nieuw stadion, zorg dan voor een duurzame en toekomstbestendige 

locatie waar Drenthe minstens voor de komende 20 jaar mee vooruit kan. 

 

Keuze voor locatie kan invloed hebben op planning 

Uitgaande van een realistische planning zal een mogelijk nieuw te realiseren ijsbaan 

niet eerder dan in het najaar van 2017 voor het eerst te gebruiken zijn. Het volledig 

ontbreken van een schaatsgelegenheid in de provincie voor een lange periode zal een 

ongunstig effect hebben op de populariteit van de schaatssport. 

Een locatie waar kan worden voorzien in spoedige realisatie heeft daarmee de voorkeur. 

Het gaat daarbij om zaken als: hoe complex is de situatie ter plekke, worden er 

ruimtelijke of milieukundige beperkingen verwacht, en kan het bestemmingsplan naar 

verwachting vlot worden herzien? Tussen de mogelijke locaties zijn verschillen te 

verwachten in doorlooptijd van planvorming, maar de impact hiervan is niet op voorhand 

aan te geven. 

 

Een energie neutrale ijsbaan is haalbaar 

Het is haalbaar om met toepassing van PV zonnecellen voldoende energie te 

produceren om een energie neutrale ijsbaan te realiseren. Geen overbodige luxe, want 

ijsstadions verbruiken veel energie, wat voor milieubelasting en extra kosten zorgt.  



 
 
 
 
 
 
 

Haalbaarheidsonderzoek IJsbaan  BD6602/R001-D1/PEB/NVW/Gron 

Definitief - 3 - 11 maart 2015 

  

 

 

Door bij de bouw te investeren in een energiesysteem, kan de jaarlijkse energierekening 

behoorlijk worden teruggebracht, en kan mogelijk zelfs geld worden verdiend uit 

energieverkoop. Dit vraagt om een hogere initiële investering aan de voorkant, ten 

gunste van een daling van de jaarlijkse exploitatielasten. 

 

Draagvlak meest bepalend in haalbaarheid en locatiekeuze 

De beste locatie voor een nieuwe ijsbaan in Provincie Drenthe is die waarvoor het 

meeste draagvlak is te mobiliseren. Dit draagvlak zal zich moeten vertalen in benodigde 

publieke en private bijdragen en garanties om de onrendabele top en financiële risico’s 

in realisatie én exploitatie van de ijsbaan af te dekken. Alle andere kritische 

succesfactoren voor een haalbare ijsbaan in Drenthe zijn in beginsel op verschillende 

locaties op een vergelijkbare wijze in te vullen. 

 

Alleen in Assen en Hoogeveen zien wij voldoende voedingsbodem om aan die vereisten 

te kunnen voldoen. Het verdient om die reden de aanbeveling de verdere ontwikkeling 

van de twee initiatieven in Assen en Hoogeveen op de voet te volgen en daar waar 

mogelijk te ondersteunen. Niet alleen om het enthousiasme en harde werk dat de 

initiatiefnemers veelal in eigen tijd investeren te belonen, maar juist omdat zij een goede 

graadmeter zijn voor aanwezigheid van het benodigde draagvlak en daarmee voor de 

haalbaarheid van een nieuwe ijsbaan in Drenthe.  
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1 INLEIDING 

Aanleiding: sluiting ijsbaan Assen  

Op 5 november 2014 werd bekend dat de ijsbaan in Assen, onderdeel van het complex 

De Bonte Wever, wegens financiële problemen definitief zijn deuren gaat sluiten. Gezien 

de huidige bezoekersaantallen verwacht de eigenaar dat het niet mogelijk is om de 

benodigde vernieuwingen aan het complex uit te voeren, en daarna de exploitatie voort 

te zetten. Renovatie van de huidige baan is geen haalbare optie, zo is begrepen van de 

huidige exploitant en de gemeente Assen. Dit zou een zeer grote investering vragen, 

waarbij het de vraag is of deze uiteindelijk leidt tot de gewenste kwaliteit.  

 

Mogelijk kan een nieuwe ijsbaan in de provincie Drenthe worden gerealiseerd. Daarbij 

komt dan al snel de vraag naar boven in welke stad deze het beste gelegen zou kunnen 

zijn. En hoe snel dat zou kunnen. Liefst in een hoog tempo: het volledig ontbreken van 

een schaatsgelegenheid in de provincie zal immers een negatief effect hebben op de 

populariteit van de schaatssport. Mensen zullen uitwijken naar een alternatieve baan, 

danwel stoppen met schaatsen. Kortom: áls gekozen wordt voor een schaatsbaan in 

Drenthe, wordt die bij voorkeur zo snel mogelijk in gebruik genomen. 

 

Initiatieven voor een nieuwe ijsbaan 

Het bericht van sluiting heeft eind 2014 / begin 2015 een impuls gegeven aan twee 

initiatieven voor een nieuwe baan. Beiden zijn in dit onderzoek meegenomen:  

 Het initiatief voor het ‘Kleine Bols ijsstadion’ in Hoogeveen van de stichting 

Kunstijsbaan Hoogeveen. De stichting heeft het plan om een ijsstadion te realiseren 

op een locatie aan de noordwestzijde van Hoogeveen (rechthoekige kavel tussen 

de A28 en de Griendtsveenweg).  

 Het initiatief voor een duurzaam, energieneutraal ijscomplex van vier particuliere 

initiatiefnemers uit Assen. De initiatiefnemers hebben het plan om een ijsstadion te 

realiseren op een locatie aan de A28 nabij het TT circuit aan de zuidzijde van 

Assen.  

We danken de initiatiefnemers – allen schaatsliefhebbers – voor de bereidheid om hun 

plannen aan ons toe te lichten. Het is duidelijk dat heel veel vrije tijd en energie is 

geinvesteerd in het realiseren van hun  wens: een nieuwe ijsbaan voor Drenthe.  

 

Werkwijze 

Royal HaskoningDHV heeft medio januari van provincie Drenthe opdracht gekregen 

voor uitvoering van voorliggende haalbaarheidsonderzoek. Daarbij komen drie vragen 

aan de orde:  

– Wat is de meest geschikte locatie voor het ijsstadion? 

– Is een nieuw ijsstadion in Drenthe (financieel) haalbaar?  

– Hoe kunnen de initiatieven in Assen en Hoogeveen worden beoordeeld? 

 

Dit onderzoek heeft in drie stappen plaatsgevonden: 

1. Analyse en bureauonderzoek naar mogelijke locaties in Drenthe, kritische 

succesfactoren voor een nieuwe ijsbaan en eerste inschatting van het 

gebruikspotentieel.  

2. Drie werksessies, gehouden op 12 februari 2015. Bij de eerste werksessie waren 

publieke partijen, de KNSB en gebruikers van de huidige baan aanwezig. Bij de 

tweede en derde sessie hebben de initiatiefnemers uit Hoogeveen en Assen hun 

plannen gepresenteerd  

3. De plannen van de initiatiefnemers zijn vervolgens beoordeeld. Ook zijn de 

resultaten van het gehele onderzoek verwerkt in voorliggende rapportage.  
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2 UITGANGSPUNTEN EN BASISINFORMATIE 

2.1 Basisconcept voor een nieuwe ijshal 

Voor de uitvoering van deze studie is uit gegaan van de realisatie van een nieuwe ijshal 

in Drenthe. Deze ijshal gaat uit van een ‘basisconcept’ met de volgende uitgangspunten: 

 Realisatie van een overdekte 400 meter baan. 

 Met in het midden een ijsvloer van 60x30 meter (‘krabbelbaan’). 

 Tribunes zijn op voorhand niet meegenomen, maar kunnen natuurlijk onderdeel van 

de plannen zijn. 

 Expliciete aandacht voor duurzaamheid bij realisatie van het complex in de vorm van 

een duurzame energiecentrale. 

 Inkomsten uit evenementen, concerten, etc. die niet ijs gerelateerd en zijn 

vooralsnog niet meegenomen.  

 

Ten behoeve van een goede vergelijking met de initiatieven, hanteert de studie naast 

het basisconcept een ‘basisconcept plus’ met de volgende uitgangspunten: 

 Uitgangspunten van het ‘basisconcept’. 

 Aanvullend een additionele ijshockeybaan met een 60x30 meter ijsvloer. 

 Beide banen binnen één gebouwde voorziening. 

 

Meerkosten en meeropbrengsten van deze extra ijsvloer en de bijbehorende hal zijn 

afzonderlijk in beeld gebracht. 

 

 

Figuur 2.1: Schematische opzet van de ijsbaan volgens ‘basisconcept plus’ 

 

Figuur 2.1 toont een schematische weergave van het ‘basisconcept plus’ voor de 

nieuwe ijshal. Dit zegt overigens niets over de wenselijke ruimtelijke configuratie van de 

baan, die afhankelijk zal zijn van de inpassing op een specifieke locatie. 

 

2.2 Kritische succesfactoren 

Om de initiatieven te beoordelen is een overzicht met kritische succesfactoren (KSF’s) 

opgesteld, die bepalend zijn om het project te laten slagen (tabel 3.2).  
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Het betreft deels strikte eisen en deels factoren die eraan bijdragen dat binnen 

afzienbare tijd een ijsbaan gerealiseerd kan worden.  

 

De KSF’s zijn besproken en aangevuld in een bijeenkomst met de provincie Drenthe, 

gemeenten Assen en Hoogeveen, KNSB en een aantal gebruikers van de huidige 

locatie. Er wordt een onderscheid in vier thema’s gemaakt, te weten: (1) Ruimtelijk, (2) 

Financieel (3) Draagvlak en (4) Functionele kwaliteit. 

 

Tabel 2.2: Lijst met kritische succesfactoren 

1. Ruimtelijk 

Bereikbaarheid per auto Bij bestaande ijsbanen blijkt dat het merendeel van de bezoekers per auto komt. 

Daarom is een goed bereikbare locatie aan een stedelijke hoofdweg essentieel.  

Parkeren Vanwege de autobezoekers is voldoende ruimte voor parkeren essentieel.  

Bereikbaarheid per fiets Bezoekers uit de directe omgeving komen ook per fiets. Het is daarom wenselijk dat 

er een fietsinfrastructuur richting ijsbaan bestaat.  

Bereikbaarheid per 

openbaar vervoer 

Het aandeel bezoekers per openbaar vervoer is doorgaans beperkt. Neemt niet weg 

dat een ‘basis-bereikbaarheid’ per OV wenselijk is, en een goede bereikbaarheid 

een ‘plus’.  

Beschikbaarheid locatie Er dient een locatie beschikbaar te zijn met voldoende ruimte (ca. 3 à 4 ha.) 

Synergie andere 

functies 

Synergie met andere functies, bijv. vanwege ligging bij andere sportvoorzieningen, 

gedeeld parkeren, etc?   

Planologische haal-

baarheid 

Inschattting of het mogelijk is om op de beoogde locatie binnen afzienbare tijd een 

ijsstadion te realiseren (denk aan bestemmingsplan, milieu-aspecten). 

2. Financieel 

Bijdrage publieke partij Voorbeelden in heel Nederland laten zien dat geen enkel ijsstadion kan bestaan 

zonder (publieke) kapitaalinvestering in de bouw.  

Private co-financiering Bijdragen vanuit private partijen in de kapitaalinvestering danwel de exploitatie 

versterken een initiatief. 

Extra investeringen 

infrastructuur en nuts 

Kosten voor infrastructurele aanpassingen en aansluiting op Nutsvoorzieningen 

(denk aan entree op hoofdweg, parkeren, aansluiting waterleiding, energienet).  

Grondprijs Zicht op financiering grondverwerving, danwel gratis beschikbaarstelling.  

Synergie andere 

investeringen 

Investeringen in andere voorzieningen waarvan ook de ijsbaan kan profiteren. 

Marktvraag Een inschatting van het gebruikerspotentieel op een specifieke locatie.  

3. Stakeholders 

Draagvlak burger Eerste zicht op draagvlak bij burgers in de gemeente 

Draagvlak politiek Eerste zicht op draagvlak bij de politiek in de gemeente 

Draagvlak bedrijfsleven Eerste zicht op draagvlak bij het bedrijfsleven in de gemeente 

4. Functionele kwaliteit 

Duurzaamheid bouw en 

bedrijfsvoering 

Duurzame bouw en bedrijfsvoering van de ijsbaan (people – planet – profit).  

Kwaliteit van de baan  De kwaliteit van de baan (goed ijs, prettige sfeer).  

Tijden Zo goed mogelijke afstemming van het de schaatstijden op de verschillende 

gebruikersgroepen.  
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3 LOCATIES EN RUIMTELIJKE ASPECTEN 

Dit hoofdstuk beschrijft mogelijke locaties en ruimtelijke aspecten die van belang zijn bij 

realisatie van een ijsbaan. Er is op hoofdlijnen onderzoek gedaan naar mogelijke 

locaties. Daarbij zijn twee stappen gezet:  

1. Het bepalen van wenselijke locaties binnen Drenthe op het niveau van de steden.  

2. Een eerste scan van mogelijke locaties in de steden die in eerste aanzet in 

aanmerking komen.  

 

Stap 1: Bepalen van wenselijke locaties binnen Drenthe 

Als eerste stap is gekeken op het schaalniveau van de gehele provincie Drenthe. Hieruit 

is geconcludeerd dat er het best gekeken kan worden naar locaties in de grotere steden, 

omdat ijsbanen voor hun bezoek voor een groot deel afhankelijk zijn van bewoners in de 

directe omgeving. Het betreft daarom (figuur 3.1): 

 Assen (ca. 66.000 inwoners). 

 Emmen (ca. 57.400 inwoners). 

 Hoogeveen (ca. 38.400 inwoners). 

 Meppel (ca. 29.200 inwoners). 

 Hieraan is een locatie in Beilen (ca. 11.200 inwoners) toegevoegd, vanwege de 

centrale ligging in Drenthe. Daarnaast is Beilen via snelwegen / hoofdwegen direct 

bereikbaar vanuit alle Drentse steden.  

 Een locatie in Coevorden (14.000 inwoners) is niet opgenomen, gezien de ligging 

van de stad aan de zuidrand van de provincie en een lastigere bereikbaarheid uit 

noordelijke richting.  

 

 
Figuur 3.1: Eerste selectie van grotere steden in Drenthe 
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Stap 2: Eerste scan van mogelijke locaties 

Binnen de genoemde steden is in een eerste scan gekeken welke locaties voor een 

ijsbaan in aanmerking komen. Daarbij is als randvoorwaarde gekozen dat:  

 Er voldoende ruimte beschikbaar is (ca. 3-4 ha.) voor het gewenste programma + 

parkeren.  

 De locatie per auto goed te bereiken is (locatie aan stedelijke hoofdweg).  

 De locatie zich in of in de directe nabijheid van het stedelijk gebied bevindt.  

 Gekeken is ook naar locaties waar mogelijkheden voor synergie zijn, bijvoorbeeld 

door een clustering van voorzieningen en/of gedeeld gebruik van bijv. 

parkeerterreinen (denk aan sportparken).  

Het gaat er daarbij vooral om of er uberhaupt locaties beschikbaar zijn waarop een 

ijsbaan ruimtelijk ingepast kan worden (tabel 3.2). Navolgend kaartmateriaal (figuren 3.3 

– 3.7) geeft een overzicht van de potentiele locaties in de vijf Drentse steden.  
 

Tabel 3.2: Potentiële locaties in de vijf Drentse steden 

 

Er is in dit stadium nadrukkelijk nog niet gedetailleerd gekeken of deze locaties 

planologisch mogelijk zijn (passend binnen structuurvisie, bestemmingsplan, 

randvoorwaarden vanuit milieuoogpunt). Ook is niet gepoogd om een uitputtend 

overzicht van alle mogelijke geschikte locaties op te stellen. Wel is alvast gekeken welke 

aandachtspunten er zijn bij de keuze voor een van de locaties die nu in beeld zijn (zie 

hoofdstuk 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Stad Locatie 

1. Assen 1 Omgeving TT circuit / A28 

2. Assen 2 Omgeving de Bonte Wever / Sportpark 

3. Emmen 1 Bij Noorderdierenpark/ Emmerweg 

4. Emmen 2 Omgeving sportpark (Univé stadion) 

5.  Hoogeveen 1 Griendtsveenweg / A28 

6. Hoogeveen 2 Bentinckspark 

7. Hoogeveen 3 Buitenvaart 2 / A37 

8.  Meppel 1 Hoogevenseweg (oost) 

9.  Meppel 2 Omgeving bedrijventerrein Oevers / N375 

10.  Beilen 1 Zuid / Domoweg 
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In Hoogeveen zijn drie potentiële locaties geïdentificeerd:  

 Locatie 1 tussen de A28 en de Griendtsveenweg, nabij het centrum van de stad en 

het station.  

 Locatie 2 op het Bentinckspark (sportpark) 

 Locatie 3 op het bedrijventerrein Buitenvaart 2, nabij de A37.  

 

 

Figuur 3.3: Potentiële locaties in Hoogeveen 
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Voor Assen zijn twee potentiële locaties geïdentificeerd:  

 Locatie 1 aan de zuidwestkant van Assen bij de A28 en nabij het TT-circuit.  

 Locatie 2 op of nabij de locatie van de huidige ijsbaan.  

 

Figuur 3.4: Potentiële locaties in Assen 
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Voor Emmen zijn twee potentiële locaties geïdentificeerd:  

 Locatie 1 ten zuidwesten van het centrum, direct ten zuiden van het 

Noorderdierenpark.  

 Locatie 2 in de omgeving van het bestaande sportpark / Univé stadion.  

Figuur 3.5: Potentiële locaties in Emmen 
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In Meppel zijn twee potentiële locaties geïdentificeerd:  

 Locatie 1 aan de oostkant van de stad, Hoogeveenseweg, bij de afrit van de A32.   

 Locatie 2 op / nabij het bedrijventerrein de Oevers, aan de westkant van Meppel.  

 

 
 
Figuur 3.6: Potentiële locaties in Meppel 
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In Beilen is één potentiële locaties geïdentificeerd:  

 Locatie 1 ten zuiden van de gemeente, nabij de afrit van de A28.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.7: Potentiële locatie in Beilen 
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4 TECHNIEK EN DUURZAAMHEID 

4.1 Inleiding 

IJsstadions gebruiken veel energie, wat sterk doorwerkt in de exploitaitelasten. Het 

nadenken over het beperken van het energieverbruik en het toepassen van duurzame 

technologieën is daarom essentieel voor een succesvol nieuw ijsstadion. Daarnaast zijn 

andere maatregelen mogelijk die zich op bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik en 

sociale duurzaamheid richten. Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens:  

 

 Technische maatregelen op het vlak van energiegebruik.  

 Overige duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Ook kan er over nagedacht worden om het gebouw van een duurzaamheidslabel te 

voorzien. Er zijn in de bouw diverse certiferingsmethodes voor duurzaamheid 

beschikbaar (LEED, BREEAM, GPR, Greencalc), maar geen van allen kan volledig 

worden toegepast op een ijsbaan.  

 

Uitgangspunt: een aantrekkelijk binnenklimaat 

Maatregelen op het gebied van duurzaamheid worden uiteraard genomen met als 

uitgangspunt dat een aangenaam binnenklimaat voor schaatsen ontstaat. Daarbij moet 

met een aantal factoren rekening worden gehouden: 

 

 Een lage luchttemperatuur voor het ijs.  

 Een iets hogere (10-15
o
C) luchttemperatuur voor de schaatsers (dit zal het 

energieverbruik verhogen).  

 Een lage luchtvochtigheid t.b.v. het voorkomen van rijpvorming op het ijs 

(luchtdroging zal het energieverbruik verhogen).  

 Een niet te lage luchtvochtigheid t.b.v. de schaatsers.  

 Indirect daglicht (direct zonlicht is slecht voor het ijs en voor het energieverbruik).  

 Uitzicht naar buiten.  

 

Deze factoren zijn deels strijdig met elkaar en hebben allen invloed op het 

energieverbruik. Voor een aantrekkelijke ijsbaan is in ieder geval van belang dat de 

luchttemperatuur niet té laag is en dat de lichtbeleving voor schaatsers aangenaam is. 

 

4.2 Energiegebruik 

Meer dan in reguliere gebouwen (zoals kantoren en woningen), wordt de milieubelasting 

van een ijsbaan bepaald door het energieverbruik. Grofweg zal dit zo’n 90% van de 

gebouw gebonden milieubelasting gedurende de levenscyclus zijn. De milieubelasting 

ten gevolge van de toegepaste bouwmaterialen en het watergebruik vormen een minder 

groot aandeel. Het ligt daarom voor de hand om (milieutechnische) 

duurzaamheidsmaatregelen vooral op het energiegebruik te richten. Duurzame 

technologieën kunnen dan zorgen voor lagere exploitatiekosten (energie, water, 

onderhoud) en waardevastheid van het gebouw. 

 

Energiebehoefte 

Op jaarbasis verbruikt een eenvoudige, moderne ijsbaan 1.500.000 tot 2.000.000 kWh 

elektriciteit. Een groot gedeelte hiervan wordt verbruikt door de vriesinstallaties.  
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Deze bestaan uit een centrale vriesinstallatie met ammoniak als koudemiddel en een 

distributienetwerk onder de ijsbaan waarin CO2 verdampt. Vanuit de 

warmteterugwinning uit de compressorkoeling en persgaskoeling kan een deel van de 

verwarming van douchewater, dweilwater en de ruimtes in het gebouw plaatsvinden. 

De resterende warmtevraag kan worden gewonnen uit een warmtepomp die de 

laagwaardige condensorwarmte opwaardeert naar CV water temperaturen of met een 

CV ketel. 

Voor verlichting en voor het aandrijven van het ventilatiesysteem is ook elektriciteit 

nodig. 

Maatregelen voor energiebesparing 

Door toepassing van de nieuwste technieken, is verdere energiebesparing mogelijk. Uit 

studies blijkt dat met name de warmtestraling van het dak veel invloed heeft op het 

energieverlies van de ijsvloer. Dit verlies kan verlaagd worden door toepassing van een 

reflecterend doek onder het dak. Aandacht voor mogelijke condensatie is hierbij wel van 

belang. 

Met efficiënte mechanische ventilatie (alleen ventileren wanneer dat echt nodig is en 

warmteterugwinning uit ventilatielucht) is winst te boeken. 

 

Met name in het voorjaar en het najaar komt er veel condensorwarmte van de 

vriesmachines vrij. Deze warmte kan geëxporteerd worden naar omliggende gebouwen. 

Deze laagwaardige warmte (van hetzelfde niveau als bronwater uit een Warmte Koude 

Opslag systeem (WKO) kan worden gebruikt als warmtebron voor een 

warmtepompsysteem of voor het thermisch balanceren van een WKO systeem. 

Indien de condensorwarmte van de vriesmachines moet worden afgeleverd op een 

temperatuurniveau dat geschikt is voor stadswarmte (50oC max), dan zullen de 

compressoren van de vriesmachines harder moeten gaan draaien. Dit zorgt voor een 

toename van het energieverbruik. Ook moeten de leidingen naar de omliggende 

gebouwen worden geïsoleerd. Dit is daarom een optie die niet zonder meer wordt 

geadviseerd. Allereerst zou onderzocht moeten worden of er op macro niveau energie 

wordt bespaard en of de business case gunstig is. 

 

Het toepassen van thermische zonneboilers voor verwarming van dweilwater, 

douchewater en de facilitaire ruimtes kan energie besparen, maar gedurende de 

winterperiode is het aantal zonuren beperkt. 

 

Een energie neutrale ijsbaan is mogelijk met toepassen van zonne-energie  

Met de huidige marktprijzen is Photo Voltaïsche (PV) zonne energie één van de meest 

rendabele vormen van duurzame energie opwekking. Een snelle berekening laat zien 

dat voor een energie neutrale exploitatie van het ijsbaangebouw, het gehele dak moet 

worden belegd met PV zonnepanelen. Het dak moet hiervoor wel voor de volle 100% 

schaduwvrij op de zon zijn georiënteerd. Het eventueel installeren van PV panelen op 

het parkeerterrein is mogelijk, maar resulteert waarschijnlijk in verhoogde 

installatiekosten vanwege benodigde hulpconstructies en is gevoeliger voor vandalisme. 

 

Windenergie is in de regel alleen financieel rendabel met grote windturbines. Het vinden 

van maatschappelijk draagvlak voor grootschalige windenergie is doorgaans de grootste 

bottleneck.  

Toepassing van bio-energie is lastig, omdat bij verbranding van bio-energie veel warmte 

vrijkomt. Dit terwijl voor een ijsbaan juist koude nodig is. 
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Naast de investeringskosten en energieopbrengst van duurzame energie systemen, is 

de terugleververgoeding voor een elektriciteitsoverschot in de zomer een belangrijk 

aspect van een businesscase. Mogelijk kunnen overheidssubsidies hier ondersteuning 

in bieden. 

 

4.3 Overige duurzaamheidsmaatregelen 

Water 

Het waterverbruik van de ijsbaan (circa 10.000 m3/jaar) is een kleinere kostenpost dan 

energie. Echter, het kan lonen om zuinig om te gaan met water en om hergebruik van 

regenwater of smeltwater van schraapijs toe te passen. Met name voor de ijsbereiding is 

veel water benodigd. Met eenvoudige zuiveringstechnieken kunnen regenwater en 

smeltwater van schraapijs worden bewerkt tot water voor de ijsbereiding. 

 

Duurzaam Materiaalgebruik 

Duurzaamheid van materialen zit niet alleen in de milieubelasting van de 

bouwmaterialen ‘op zich’, maar vooral ook in de bouwmethode. Onderhoudsarm 

bouwen en demontabel bouwen – waarbij materialen na afloop van de levensduur goed 

recyclebaar zijn –verlagen de milieubelasting gedurende de levenscyclus van de 

ijsbaan. 

In algemene zin hebben draagconstructies van hout een lagere milieubelasting dan 

draagconstructies van staal. Overigens dient opgemerkt te worden dat in een houten 

draagconstructie altijd een hoeveelheid hulpstaal nodig is. 

 

Sociale duurzaamheid 

Duurzaamheid omvat meer dan alleen milieutechnische maatregelen, het gaat ook om 

mensen: sociale duurzaamheid. Ten eerste is een ijsbaan natuurlijk een 

maatschappelijke voorziening waarvan Drenthenaren gebruik kunnen maken om de 

schaatssport te beoefenen, met bijbehorende voordelen voor de gezondheid.  

Daarnaast kan een ijsbaan werkgelegenheid bieden aan werknemers die een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt en / of jongeren en senioren die moeilijk aan het werk 

komen. Er zijn zowel kansen ten tijde van de bouw als wanneer de ijsbaan volop in 

bedrijf is. Denk bijvoorbeeld aan werk in onderhoud, horeca, receptie, etc. Daarbij moet 

vanzelfsprekend zorgvuldig worden gekeken naar de capaciteiten van deze werknemers 

in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. 

 

4.4 Conclusie 

Conclusie 1: een energieneutrale ijsbaan is haalbaar 

Het is mogelijk om met toepassing van PV zonnecellen voldoende energie te 

produceren om een energie neutrale ijsbaan te realiseren. Geen overbodige luxe, want 

ijsstadions verbruiken veel energie, wat voor milieubelasting en extra kosten zorgt. Door 

bij de bouw te investeren in een energiesysteem, kan de jaarlijkse energierekening 

behoorlijk worden teruggebracht, en kan mogelijk zelfs geld worden verdiend uit 

energieverkoop. Een succesvolle exploitatie op basis van inkomsten uit zonnecellen 

vraagt wel om een tijdige realisatie van de ijshal om de thans beschikbare subsidies en 

garantiestellingen uit de SDE+ regeling niet mis te lopen. 
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5 GEBRUIKERSPOTENTIEEL 

Schaatsers zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van accommodaties. Daarmee 

is de beschikbaarheid van ijsbanen een randvoorwaarde (en beperkende factor) voor 

het beoefenen van de sport. Potentiële schaatsers die op grote afstand van een ijsbaan 

wonen zullen minder snel geneigd zijn om te schaatsen dan mensen uit de buurt. 

Andersom geredeneerd: wanneer ergens een schaatsbaan ligt of wordt gebouwd, dan 

zal hier meer geschaatst worden. Kortom: zonder schaatsers geen ijsbaan, maar zonder 

ijsbaan ook minder schaatsers. Figuur 5.1 laat het primaire en secundaire 

verzorgingsgebied van de ijsbanen in noordoost Nederland zien (cirkels).  

 

Voor schaatsbanen wordt veelal onderscheid gemaakt in verschillende 

gebruikersgroepen. We hanteren de volgende onderverdeling voor de 400 meter baan:  

 Recreatieve gebruikers (§ 5.1).  

 Verenigingen (§ 5.2). 

 Schoolschaatsen, schaatslessen en evenementen (§ 5.3). 

Daarnaast is voor en eventuele ijshockeybaan (30x60) gekeken welke specifieke 

gebruikersgroepen dit oplevert (§ 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Schaatsbanen rondom Drenthe na sluiting van De Bonte Wever 
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Voor de verschillende Drentse steden is ingeschat welke aantallen bezoekers uit elk van 

de groepen verwacht kunnen worden. Daarna wordt een totaalbeeld gegeven van het 

gebruikerspotentieel. We spreken van ‘gebruikerspotentieel’ omdat potentiële bezoekers 

niet vanzelfsprekend het stadion bezoeken: prijs en kwaliteit moeten op orde zijn.  

 

Onderstaande benadering geeft een zo accuraat mogelijke inschatting van het 

gebruikerspotentieel. Op voorhand wordt opgemerkt dat deze schatting een 

onzekerheidsmarge kent, ongeacht de methode die wordt toegepast. Vele factoren zijn 

van invloed op het succes van een schaatsbaan, en een deel daarvan is moeilijk te 

voorspellen. In § 5.5 gaan we hier nader op in.  
  

5.1 Recreatieve gebruikers 

De eerste groep omvat de ‘recreatieve gebruikers’, ofwel bezoekers die al dan niet 

regelmatig recreatief gebruik maken van een schaatsbaan. De omvang van deze 

bezoekersgroep is vooral afhankelijk van het aantal mensen dat binnen een bepaalde 

cirkel rond de ijsbaan woont. Voor het inschatten van de omvang van deze groep wordt 

in Nederland veelal gebruik gemaakt van de cijfers uit het onderzoek ‘Ruimte voor 

Kunstijs’ (KNSB, 2008). Hierin wordt alsvolgt gerekend: 

 

 Binnen 10 km. van de baan wordt per inwoner 0,4 bezoek per jaar aan een ijsbaan 

gebracht, mits deze goed bereikbaar is. Daarbij wordt 0,4 het ‘animocijfer’ genoemd.  

 Tussen 10 en 20 km. van de baan worden per inwoner 0,2 bezoeken per jaar aan 

een ijsbaan gebracht, wederom indien de bereikbaarheid goed is (figuur 5.3).  

 

De achterliggende gedachte hierbij is dat een nieuwe ijsbaan vanzelf nieuw recreatieve 

gebruikers uit de omgeving trekt. Randvoorwaarden zijn wel dat er voldoende inwoners 

in de omgeving zijn, en dat de overlap met andere ijsbanen beperkt is (concurrentie)
1
. In 

de genoemde factoren zit dus impliciet een verrekening voor het feit dat sommige 

inwoners nooit een schaatsbaan bezoeken, en andere inwoners elke week
2
.  

 

Hierbij is in de werksessie de kanttekening geplaatst dat in regio’s met een gering 

aanbod van schaatsbanen het denkbaar is dat recreatieve schaatsers bereid zijn buiten 

de > 20 km. straal te reizen. Wederom speelt daarbij uiteraard een goede 

bereikbaarheid van de ijsbaan een grote rol.  
 

Met een GIS analyse is bepaald hoeveel adressen er binnen een straal van 10 en 20 

km. rondom de mogelijke locatie van het ijsstadion gelegen zijn. Dit aantal adressen is 

vermenigvuldigd met de gemiddelde huishoudensgrootte in Drenthe, waaruit het aantal 

inwoners binnen 10 en 20 km. van de locatie volgt. Vervolgens worden de hierboven 

genoemde factoren toegepast. Voor het gebied > 20 km. is aangenomen dat het hier 

nog eens ca. 20% betreft van het aantal bezoekers binnen de 20 km. cirkel. Tabel 5.2 

laat zien welke inschatting voor het aantal recreatieve bezoekers dit oplevert op de 

potentiële locaties. 

                                                   
1
 In genoemde studie (KNSB, 2008) wordt gesteld dat de primaire verzorgingsgebieden (<10 km) elkaar bij 

voorkeur niet overlappen, omdat anders concurrentie optreedt. Het is de vraag of deze cirkel niet wat ruimer 

getrokken zou moeten worden, en concurrentie ook optreedt binnen de 20 km. cirkels. De stelling dat twee ijsbanen 

in elkaars nabijheid zorgen voor onderlinge versterking lijkt moeilijk te verdedigen, tenzij de bevolkingsdichtheid 

zeer hoog is. Daarvan is in Drenthe geen sprake.  
2 Ook wordt impliciet uitgegaan van een gelijkblijvende bevolkingsomvang en een gelijkblijvende participatie in de 

schaatssport. Zie hiervoor § 5.5. 
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Tabel 5.2: Inschatting recreatief bezoek voor de diverse locaties 

 

 
 
Figuur 5.3: Illustratie van 10- en 20 km. gebruikerscirkels rond Assen en Hoogeveen 

  

                                                   
3 Opgemerkt wordt dat het verzorgingsgebied van Assen 1 en Assen 2 overlapt met Groningen Kardinge. Bewoners 

van de ca. 25.000 woningen in het overlappende gebied zijn voor 50% aan Assen en 50% aan Groningen 
toegedeeld.  
4 Een klein deel van de 20 km. cirkel van Emmen valt over Duitsland. Dit is echter zeer dunbevolkt gebied en het 

aantal bezoekers hiervandaan wordt verwaarloosbaar geacht. 

Locatie Stad Recreatief bezoek 

< 10 km. 

Recreatief bezoek 

10 – 20 km. 

Recreatief bezoek > 

20 km. 

Geschat 

jaartotaal 

 1 Assen 1
3
 35.674 19.830 11.101 66.605 

 2 Assen 2 36.185 20.485 11.334 68.003 

 3 Emmen 1
4
 40.662 18.009 11.734 70.405 

 4 Emmen 2 44.038 15.435 11.895 71.368 

 5 Hoogeveen 1 28.428 24.693 10.624 63.746 

 6 Hoogeveen 2 28.200 26.316 10.903 65.420 

 7 Hoogeveen 3 29.663 24.376 10.808 64.848 

 8 Meppel 1 25.589 37.429 12.604 75.622 

 9 Meppel 2 32.113 24.951 11.413 68.478 

 10 Beilen 12.334 40.933 10.653 63.920 
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5.2 Verenigingen 

De tweede groep gebruikers betreft de verenigingen die naar verwachting gebruik 

maken van de ijsbaan. Hierbij is uitgegaan van de clubs die op dit moment gebruik 

maken van de huidige baan in Assen, beschikbaar uit gegevens van de KNSB
5
. Er 

wordt een onderscheid gemaakt in vijf groepen (zie tabel 5.4).  
 
Tabel 5.4: Gebruik van de huidige baan in Assen (naar opgave KNSB Gewest Drenthe) 

Gebruikers Aantal 

deelnemers 

Aantal x per 

seizoen 

Totaal 

toegangspassages 

Jeugdschaatsen  320 14 4.480 

Training/wedstrijd 

licentiehouders 490 45 22.050 

Schaatstoerrijders 260 20 5.200 

Schaatsen voor leden 

ijsverenigingen 800 4 3.200 

Toertochten (100 ronden) 250 4 1.000 

Totaal   35.930 

 

In totaal spreekt de KSNB over 35.930 toegangspassages in de huidige situatie. De 

bestaande schaatsbaan in Assen (De Bonte Wever) geeft echter aan dat het 

daadwerkelijke gebruik door verenigingen ca. een derde lager is
6
. Dit verschil kan bij 

een nieuwe baan mogelijk worden goedgemaakt doordat het schaatsseizoen wellicht 

wat langer wordt, en omdat de kwaliteit en sfeer van de baan kunnen verbeteren. 

Niettemin constateren we dat bovenstaande cijfers moeten worden geinterpreteerd als 

absolute bovengrens voor het gebruik door verenigingsrijders.  

 

Voor de leden van de ijsclubs is het van belang voor welke locatie in Drenthe wordt 

gekozen.
7
 Hoewel zij vaak over grotere afstanden reizen, zullen ook zij veelal streven 

naar het beperken van de reisafstand. Om te bezien of dit tot aanmerkelijke verschillen 

tussen locaties leidt is gewerkt met bindingsfactoren, conform de volgende redenering: 

 Assen: de huidige clubs blijven schaatsen in Assen, gezien er geen reden voor hen 

is om uit te wijken en er geen alternatieven dichterbij beschikbaar komen. Daarom 

wordt gerekend met een factor 1,0.  

 Emmen: de huidige clubs verhuizen van Assen naar Emmen, maar Zuid Groningen 

zal kiezen voor Kardinge. Mogelijk wordt dit deels gecompenseerd door bezoek van 

ijsclubs uit Duitsland, maar het effect hiervan mag niet worden overschat. Daarom 

wordt gerekend met een factor 0,9. 

 Beilen: de huidige clubs verhuizen van Assen naar Beilen, maar Zuid Groningen zal 

eerder kiezen voor Kardinge. Waarschijnlijk worden geen nieuwe ijsclubs 

aangetrokken. Daarom wordt gerekend met een factor 0,9. 

 Hoogeveen: de huidige clubs verhuizen van Assen naar Hoogeveen, maar Zuid 

Groningen zal kiezen voor Kardinge. Een aantal ijsclubs uit midden Overijssel 

prefereert Hoogeveen mogelijk boven Deventer, ook is enig bezoek uit Duitsland te 

verwachten. Al met al wordt gerekend met een factor 1,0. 

                                                   
5
 Het betreft ijsclubs Assen e.o., Noordoost Drenthe, Emmen/Coevorden/Borger-Odoorn e.o., Hoogeveen/de 

Wolden/Meppel e.o., Hardenberg e.o., Ommen e.o. en Zuid-Groningen.  
6
 Het verschil zit in het deel van de verenigingsrijders die niet via tourniquets het stadion betreden. Dit wordt door 

DBW en KNSB verschillend ingeschat, waardoor de totale schatting van KNSB ca. 1/3
e
 hoger uitvalt.  

7 Na de heropening van de ijsbaan in Dronten is bijvoorbeeld een aantal ijsclubs uit noord Overijssel overgestapt van Assen naar Dronten, gezien de kortere reisafstand.
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 Meppel: de huidige clubs verhuizen van Assen naar Hoogeveen, maar Zuid 

Groningen en Noordoost Drenthe zullen kiezen voor Kardinge. Mogelijk kiest een 

aantal clubs uit Overijssel of noord Gelderland voor Meppel. Al met al wordt 

gerekend met een factor 0,9.  

Hierbij is verondersteld dat er op de gewenste tijden ijs beschikbaar is op de 

‘concurrerende’ locaties (met name Kardinge en Dronten).  

 

Ook van invloed is de toekomstige ontwikkeling van het aantal verenigingsschaatsers 

(o.a. onder invloed van schaatsparticipatie, veranderende bevolkingssamenstelling, zie 

§ 5.5). Daar komt bij dat het landelijk aantal KNSB leden in de periode 2001 tot 2012 

aanzienlijk is teruggelopen (SCP, 2015)
8
. Hoewel we voorzichtig zijn met hieruit 

conclusies te trekken, lijkt het in ieder geval niet te duiden op een snelle groei van het 

aantal actieve schaaters. Vandaar dat de schatting in tabel 5.5 eerder aan de 

optimistische dan aan de lage kant is.  

We concluderen dan ook dat het aantal verenigingsschaatsers maximaal tussen de 

32.000 en 36.000 ligt en dat de verschillende tussen Drentse steden beperkt zijn.  

 

Tabel 5.5: Inschatting aantal verenigingsschaatsers voor verschillende steden 

 
Gebruikers 
verenigingen 

Aantal 

deelnemers 

Animo

-cijfer 

Bezoekers 

Assen 

Bezoekers 

Emmen 

Bezoekers 

Hoogeveen 

Bezoekers 

Meppel 

Bezoekers 

Beilen 

Jeugdschaatsen  320 14 4.480 4.032 4.480 4.032 4.032 

Training/wedstrijd 

licentiehouders 490 45 22.050 19.845 22.050 19.845 19.845 

Schaatstoerrijders 260 20 5.200 4.680 5.200 4.680 4.680 

Schaatsen voor 

leden 

ijsverenigingen 800 4 3.200 2.880 3200 2.880 2.880 

Toertochten 

(100 ronden) 250 4 1.000 900 1.000 900 900 

Totaal   35.930 32.337 35.930 32.337 32.337 

 
 

5.3 Schoolschaatsen, schaatslessen en evenementen 

In deze paragraaf wordt een aantal bijzondere bezoekersgroepen behandeld: 

schaatslessen, schoolschaatsen en evenementen.  

 

Schaatslessen 

Voor het aantal schaatslessen is uitgegaan van het huidige aantal lessen dat wordt 

gegeven bij De Bonte Wever (aangeboden door DUO-sport). Dit is verhoogd met 25% 

omdat de nieuwe baan aantrekkelijker kan worden dan de huidige faciliteit. 

Aangenomen wordt dat hierin weinig onderscheid is tussen de steden in Drenthe (tabel 

5.6).  

 

 

 

                                                   
8
 Er is sprake van een terugloop van 184.000 KNSB-leden in 2001 naar 92.000 in 2012. Overigens merkt de KNSB 

op dat het moeilijk is om accurate ledenaantallen te hebben, o.a. omdat niet alle jeugdleden bij de tellingen zijn 

inbegrepen en natuurijsclubs (deels) gezinslidmaatschappen hanteren. 



 
 
 
 
 
 
 

Haalbaarheidsonderzoek IJsbaan  BD6602/R001-D1/PEB/NVW/Gron 

Definitief - 22 - 11 maart 2015 

  

 

 

Schoolschaatsen  

Voor het schoolschaatsen wordt uitgegaan van ca. 8% van het recreatief gebruik, 

waarmee het indirect afhankelijk is van de bevolkingsomvang in de omgeving van de 

baan (tabel 5.6). De resulterende schatting is in lijn met locaties elders in Nederland en 

het huidige gebruik bij de Bonte Wever. Er is niet gerekend met een toename door 

verbeterde kwaliteit, aangezien het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd in 

Drenthe eerder afneemt dan toeneemt.  

 

Evenementen 

Drenthe kent een aantal succesvolle ijsgerelateerde evenementen, zoals de 

wintertriathlon en de ijsspeedway. We gaan er uiteraard vanuit dat deze evenementen 

blijven bestaan, en dat er nog nieuwe initiatieven ontstaan. We rekenen met 6 grotere 

en kleinere evenementen per jaar met gemiddeld 400 bezoekers. Zij betalen allen het 

reguliere entreetarief van 7,50 Euro . Hierbij is er geen onderscheid tussen Drentse 

steden gemaakt (tabel 5.6).  

 

Buiten seizoen: inline skeelerbaan 

In het zomerseizoen zou de 400 meterbaan als inline skeelerbaan gebruikt kunnen 

worden. Dit vraagt echter enige extra investeringen. Bovendien dient de baan geopend 

te zijn buiten het ijsseizoen, wat extra personeelskosten met zich mee brengt. 

Daarnaast zullen veel skeeleraars in het zomerseizoen de voorkeur geven aan 

skeeleren in de buitenlucht. Al met al is het daarom zeer de vraag of het aantal 

bezoekers van deze baan de investering rechtvaardigt. Aangezien een positief effect op 

de exploitatie niet te verwachten is, is inline skeeleren niet meegenomen in de te 

verwachten bezoekersaantallen. 

 
Tabel 5.6: Overzicht overige gebruikersgroepen 

Gebruik  Assen Emmen Hoogeveen Meppel Beilen 

Evenementen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Schoolschaatsen 5.384 5.671 5.174 5.764 5.114 

Schaatslessen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 

5.4 Gebruikers ijsvloer / ijshockeybaan 

We maken een aparte schatting voor het aantal gebruikers van de ijshockeybaan, die 

mogelijk onderdeel uitmaakt van de plannen voor een ijsstadion. Er is uitgegaan van 

een gebouwde voorziening als deel van het gehele gebouwencomplex, een ijsvloer van 

30x60 meter en ruimte voor tribunes. De volgende sporten / gebruikersgroepen kunnen 

worden verwacht:  

 IJshockey. 

 Curling. 

 Kunstschaatsen. 

 Shorttrack. 

We gaan er vanuit dat gebruikers lid zijn van een sportvereniging, die de ijshal voor een 

bepaald aantal uren per week huurt. Daarmee is uit het oogpunt van haalbaarheid niet 

zozeer het aantal gebruikers relevant, alswel het aantal uren baanhuur. Tabel 5.7 laat 

hiervan een prognose zien.  
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Tabel 5.7: Schatting gebruik van ijsvloer / ijshockeybaan 

Sport  Uren baan-

huur / week 

Duur 

seizoen 

Uren baan-

huur / jaar 

Aantal 

events 

Tarief Geschatte 

jaarinkomsten 

Training / recreatief 

IJshockey  12 24 288  180 54.720 

Kunstschaatsen 4 24 96  180 18.240 

Curling 2 24 48  180 9.120 

Shorttrack 3 24 72  180 13.680 

Wedstrijden 

IJshockey  

(1
e
 divisie)    

8 400 3.200 

Overige sporten    10 400 4.000 

Totaal      102.960 

 

Gebruik door verenigingen (training / recreatief) 

Onderstaande aannames zijn gedaan voor het verenigingsgebruik van een 

ijshockeybaan
9
: 

 IJshockey. Assen heeft lange tijd een ijshockeyclub gekend (IJHC), die momenteel 

‘slapend’ is, maar nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden. Daarmee is er een 

basis voor het (her)oprichten van een vereniging. Er vanuit gaande dat dit slaagt, 

gaan we uit van 12 uur baanhuur per week voor deze vereniging
10

.  

 Curling. Inititiaf Assen geeft aan de de Nederlandse Curlingbond mogelijk ijsuren wil 

afnemen. We gaan indicatief uit van twee uur per week.  

 Kunstschaatsen. Assen heeft voorheen een kunstrijvereniging gekend (DKV), die 

opnieuw zal moeten worden opgestart. We gaan indicatief uit van 4 uur baanhuur per 

week.  

 Shorttrack. Er is op dit moment geen shorttrackclub in Assen (overigens wel in 

Groningen). Deze zou dus opgezet kunnen worden, danwel een nieuw onderdeel 

kunnen vormen van schaatsclub de Scheuvelloper.  

 De baanhuur voor vergelijkbare ijshockeybanen bedraagt ca. € 190,-- per uur. 

 

Gebruik voor wedstrijden 

Onderstaande aannames zijn gedaan voor het aantal te houden wedstrijden:  

 IJshockey: Gezien de vele mediaberichten van de afgelopen jaren over clubs die hun 

jaarbegroting niet rond krijgen, lijkt het niet realistisch om op korte termijn een club 

op te zetten die in de Eredivisie speelt. Daarom gaan we uit van wedstrijden in de 

eerste divisie (momenteel 9 teams). Voor wedstrijden gaan we uit van een tarief van 

€ 400,-- zaalhuur. We gaan er vanuit dat bezoekersinkomsten van wedstrijden naar 

de club gaan.  

 Overige sporten: we gaan indicatief uit van 10 wedstrijden bij een zaalhuur van 400 

Euro. Ook hier gaan we er vanuit dat bezoekersinkomsten van wedstrijden naar de 

club gaan.  
  

                                                   
9
 Qua gegevens maken we hierbij dankbaar gebruik van het initiatief uit Assen, waarbij we overigens het aantal 

uren baanhuur wat lager inschatten.  
10

 Overigens: om 12 uur per week de zaalhuur te kunnen betalen, zal een ijshockeyvereniging voor een deel van 

zijn inkomsten op subsidie/sponsoring aangewezen zijn (immers: bij 100 leden is er anders een jaarlijkse bijdrage 

per lid van minimaal 500 Euro (51.840 / 100 = 518,40).  
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5.5 Kanttekeningen: factoren die het gebruikerspotentieel beïnvloeden 

Een aantal factoren beinvloedt het (toekomstige) gebruikerspotentieel. We benoemen 

hier de belangrijkste, en geven aan welk effect er zou kunnen zijn.  

 

Betaalbaarheid van het aanbod  

Nederlandse ijsbanen zijn vergelijkbaar geprijsd, waarbij er vaak een veelheid aan 

kortingstarieven bestaat voor specifieke groepen, o.a. gebonden aan leeftijd of aan 

aantal bezoeken. De gemiddelde standaard entreeprijs is ongeveer 7 Euro, terwijl het 

gemiddelde gereduceerd tarief omstreeks de 5 Euro is (zie bijlage 1). De nieuwere 

banen zijn veelal wat hoger geprijsd zijn dan de oudere. Het is waarschijnlijk dat het 

bezoekerspotentieel afneemt naarmate de tarieven (aanzienlijk) hoger worden.  

 

Concurrend aanbod 

De aanwezigheid van concurrerend aanbod heeft effect op het aantal recreatieve 

bezoekers. In het geval van Drenthe betreft het de nieuwe ijsbaan in Leeuwarden, Thialf 

in Heerenveen en (vooral) Kardingen in Groningen. Natuurlijk spelen hierbij ook 

kwalitatieve overwegingen een rol: prijs, sfeer, beschikbaarheid parkeerplaatsen, 

aanwezige horeca, etc. Dat neemt echter niet weg dat recreatieve schaatsers in 

beginsel de dichtstbijzijnde baan zullen kiezen, en alleen overstappen als extra 

reisafstand opweegt tegen verschillen in kwaliteit. 

 

Toekomstig gebruikerspotentieel  

Voor het bepalen van het gebruikerspotentieel is uitgegaan van de situatie in 2015. Een 

aantal factoren is van invloed op het toekomstige gebruikerspotentieel:  

 De ontwikkeling van de bevolking van Drenthe. Provincie Drenthe verwacht in de 

komende decennia een stabilisatie van het inwoneraantal. Per saldo nemen de 

steden licht in omvang toe en krimpt het buitengebied (Provincie Drenthe, 2012). 

Gezien de beperkte aantallen is de impact op voorliggend onderzoek beperkt.  

 De bevolkingssamenstelling van Drenthe en de omliggende regio’s. Er wordt een vrij 

sterke vergrijzing verwacht, waarbij het aantal ouderen groeit en het aantal jongeren 

terugkloopt. Dit kan in eerste aanzet gunstig zijn – ouderen schaatsen relatief veel – 

maar op de langere termijn is het uiteraard nadelig.  

Al met al zullen de effecten van deze demografische veranderingen de komende 

decennia waarschijnlijk meevallen. Een grotere invloed heeft waarschijnlijk de mate 

waarin inwoners van Drenthe geneigd zijn te schaatsen, ofwel de ‘participatie’.  

 

Participatie in de schaatssport.  

Het aantal actieve deelnemers aan een sport – en de ontwikkeling daarvan – is relevant 

voor de toekomstige behoefte aan accommodaties. Sommige sporten groeien door de 

tijd in populariteit (denk aan fitness, hardlopen), terwijl andere sporten juist minder 

populair worden (zwemmen, handbal, volleybal). Zoals eerder genoemd is het aantal 

leden van de KNSB in het afgelopen decennium teruggelopen. Voor zover bekend is er 

echter geen onderzoek naar de ontwikkeling van de participatie in schaatsen (ofwel: 

hoeveel Nederlanders uit elke leeftijdsgroep beoefenen de schaatssport). In grote lijnen 

schaatsen ouderen meer dan jongeren, en is er een trend waarneembaar dat de 

participatie onder jongeren terugloopt. Daarnaast is bekend dat het aantal schaatsers 

stijgt in strenge winters, als er ook op natuurijs geschaatst kan worden. Strenge winters 

zijn de laatste decennia echter zeldzaam.  
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Regionale verschillen 

Binnen Nederland schaatsen noordelingen meer dan inwoners uit zuiderlijker gelegen 

provincies. Figuur 5.8 laat zien in welk percentage van de huishoudens aan schaatsen 

wordt gedaan, waarbij Noord-Holland, Utrecht, Friesland, Groningen en Drenthe 

donkerder kleuren dan Limburg en Noord Brabant. Dit suggereert dat het aantal 

schaatsers in Drenthe wat hoger zou moeten worden ingeschat dan in bijvoorbeeld 

Limburg. Ook is te zien dat de beschikbaarheid van ijsbanen bepaalt waar wordt 

geschaatst, dus geldt wederom: zonder ijsbaan geen schaatsers, maar zonder 

schaatsers ook geen ijsbaan. Het bovenstaande kan een licht positief effect op de 

bezoekersaantallen hebben.  

 

 
 

Figuur 5.8: Percentage huishoudens waarin aan schaatsen wordt gedaan (uit: Nationale 

Zorgatlas) 

 

Beschikbaarheid van ijs 

Een belangrijke factor voor het recreatief gebruik van een ijsbaan is de daadwerkelijke 

beschikbaarheid van de baan op uren dat recreanten graag schaatsen. Het betreft dan 

veelal uren in de avond en een deel van het weekend. Dit zijn echter ook de momenten 

waarop de verenigingen graag de baan huren.  

Het is dan ook essentieel om een uitgekiende planning te hebben voor de diverse 

gebruikersgroepen die van de baan gebruik maken. Andersom geredeneerd: het kan 

lonend zijn om gebruikers te verleiden om op de daluren van de baan gebruik te maken, 

mits de extra inkomsten in verhouding staan tot de te maken kosten.  

 

Ten tweede is de lengte van het schaatsseizoen van invloed: een langer seizoen geeft 

in beginsel een groter aantal bezoekers.  

Het is echter de vraag in hoeverre dit kan worden doorgetrokken over het hele jaar: is er 

een grote behoefte aan schaatsen te verwachten op een warme zomerdag?  
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Los van de energiekosten is er naar verwachting een ‘natuurlijk begrenzing’ aan de duur 

van het schaatsseizoen, waarbij het in de zomerperiode moeilijk / onmogelijk is om een 

ijsbaan kostendekkend te exploiteren gezien het beperkte gebruik. Wat de optimale 

lengte van het schaatsseizoen is, is daarmee voor discussie vatbaar. We gaan in dit 

rapport uit van een seizoen van 24 weken, wat het midden houdt tussen de nieuwe 

banen die een relatief lang seizoen hebben (tot 30 weken) en de banen die korter open 

zijn (ca. 18-20 weken)
11

.  

 

Schaatsers uit Duitsland  

Ook in Duitsland wordt geschaatst, hoewel de sport beduidend minder populair is dan in 

Nederland. Mogelijk gaan Duitse schaatsers in enige mate gebruik maken van een 

ijsbaan in Drenthe. Vooral bij een baan in Emmen zal dit het geval kunnen zijn. Echter: 

de bevolkingsdichtheid over de grens is laag en de afstand tot de Nederlandse steden 

groot (> 10 km voor Emmen; > 20 km. voor Hoogeveen).  

 

5.6 Vergelijking met andere Nederlandse ijsbanen 

Om het verwachte gebruik in perspectief te plaatsen is gekeken naar de 

bezoekersaantallen van andere  Nederlandse ijsbanen (zie figuur 5.9). Opgemerkt wordt 

dat deze ijsbanen zeer verschillend van aard zijn: open lucht, overdekt, al dan niet 

onderdeel van een groter complex. De aantallen lopen uiteen van ca. 100.000 tot 

600.000. Daarbij is er een duidelijke samenhang tussen het aantal inwoners van de 

regio en het gebruik van de ijsbaan. 

 

Tabel 5.9: Aantal schaatsende bezoekers kunstijsbanen 

Locatie Aantal schaatsende bezoekers 

(bij benadering, 2010)
12

 

Enschede 200.000 

Assen 100.000
13 

Tilburg 200.000 

Hoorn 200.000 

Groningen 130.000
14

  

Alkmaar 230.000 

Deventer 235.000 

Haarlem 300.000 

Eindhoven 255.000 

Utrecht 200.000 

Den Haag 300.000 

Heerenveen 130.000 

Amsterdam 600.000 

Breda 250.000 

 

                                                   
11

 Mogelijk is er buiten het seizoen vraag naar ijs vanuit (jeugd)selecties die dan doortrainen. Het is echter 

twijfelachtig of dit tot veel extra inkomsten zal leiden, gezien de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het 

openhouden van het ijsstadion voor een relatief kleine groep bezoekers.  
 
12

 Recentere cijfers worden door de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN) niet verstrekt. 
13

 De exploitant DBW geeft aan dat het aantal bezoekers sinds 2010 verder is teruggelopen. 
14

 Cijfers uit 2014 verstrekt door Kardinge. Inclusief begeleiders, ouders, bezoekers wedstrijden gaat het om 

200.000 personen.  
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Deze bezoekersaantallen zijn echter niet voldoende om inkomsten en uitgaven jaarlijks 

in balans te brengen. De NOS inventariseerde in 2010 en 2014 dat het gros van de 

Nederlandse kunstijsbanen voor zijn exploitatie afhankelijk is  van een jaarlijkse subsidie 

van de gemeentelijke overheid. De omvang van de subsidie varieert van ruim één ton 

tot meer dan een miljoen Euro (NOS, 2014). Ook in een studie van het Mulier Instituut 

(2013) werd geconcludeerd dat er bij de exploitatie van schaatsaccommodaties vrijwel 

altijd een overheidssubsidie nodig.  

 

5.7 Conclusies 

Gebruikerspotentieel 400 meter baan. 

Onderstaande tabel geeft een samenvattende schatting van het gebruikerspotentieel 

voor de 400 meter baan voor elk van de Drentse steden. 

 
Tabel 5.10: Geschat gebruikerspotentieel van de 400 meter baan 

Gebruik  Assen Emmen Hoogeveen Meppel Beilen 

Recreatief 67.304 70.887 64.671 72.050 63.920 

Verenigingen 35.930 32.337 35.930 32.337 32.337 

Evenementen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Schoolschaatsen 5.384 5.671 5.174 5.764 5.114 

Schaatslessen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Totaal 116.018 116.295 113.175 117.551 108.771 

 

Bovenstaande inschattingen geven een indicatie van het aantal bezoekers dat verwacht 

kan worden. Diverse factoren zijn van invloed op dit gebruik, die slechts ten dele binnen 

de invloedsfeer van de toekomstige exploitant van de ijsbaan liggen: 

1. Te beinvloeden zijn zaken als kwaliteit van het aanbod, prijs, sfeer, kwaliteit horeca.  

2. Moeilijker te beinvloeden zijn maatschappelijke trends die ten grondslag liggen aan 

het aantal schaatsers (o.a. individualisering, lidmaatschap van schaats-

verenigingen).  

3. Niet of nauwelijks te beinvloeden is de demografische ontwikkeling van Drenthe, 

zowel qua bevolkingsaantallen als bevolkingssamenstelling.  

Factor 1 is afhankelijk van de kwaliteit van het initiatief, die in het volgende hoofdstuk 

wordt beoordeeld. Met de factoren 2 en 3 zal elke locatie in Drenthe te maken krijgen, 

waardoor dit niet relevant is voor de keuze van een specifieke locatie / stad.  

 

Conclusie 1: Het gebruikerspotentieel van de 400 meter baan laat nauwelijks 

onderscheid zien tussen de verschillende steden. Dit is dan ook geen basis om op 

voorhand voor een bepaalde stad te kiezen.  

 

Gebruikerspotentieel ijshockeybaan 

Het aantal gebruikers van de ijshockeybaan is vooral afhankelijk van de aanwezigheid 

van verenigingen en hun ledenaantal. In § 5.4 doen we hiervoor een aanname. Assen is 

hier enigszins in het voordeel ten opzichte van andere Drentse steden vanwege de 

aanwezigheid van een slapende vereniging voor zowel ijshockey als kunstrijden. Echter: 

de ijshockeybaan kan afzonderlijk van de 400 meter baan worden gerealiseerd. Het 

initatief in Hoogeveen, waarin alleen een 400 meter baan is opgenomen, ondervindt 

hiervan dan ook geen nadeel. Het aantal gebruikers van de ijshockeybaan vormt 

daarmee geen onderscheidende factor tussen verschillende locaties in Drenthe.  
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Conclusie 2: Het gebruikerspotentieel van een ijshockeybaan speelt geen rol bij 

de keuze voor een van de Drentse steden.  

 

Vergelijking van gebruikersaantallen met andere ijsbanen 

Andere Nederlandse ijsbanen laten sterk wisselende bezoekersaantallen zien, en tonen 

dat het moeilijk is om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. In 

Drenthe zal dit naar verwachting niet anders zijn vanwege de relatief lage 

bevolkingsdichtheid. Daarbij komt dat de toekomstige bezoekersaantallen van de 

ijsbaan lastig zijn te voorspellen gezien een aantal onzekere factoren die hierop van 

invloed is (zie § 5.5). De effecten op de exploitatie worden in het volgende hoofdstuk 

nader beschouwd.  

 

Conclusie 3: Andere ijsbanen in Nederland laten zien dat het aantal bezoekers 

doorgaans te klein is om zonder subsidie te opereren. 

 

Voorkeur voor een specifieke Drentse stad?  

Voorgaande analyse laat zien dat er uit commercieel oogpunt geen aanleiding is om op 

voorhand de voorkeur te geven aan een bepaalde locatie of stad in Drenthe. Dat 

betekent dat het voor de hand ligt om in te zoomen bij de initiatieven die in het voorjaar 

van 2015 bekend zijn: het Kleine Bols IJsstadion in Hoogeveen en het eerste ‘Duurzame 

Energieneutrale IJscomplex ter Wereld’ in Assen. We beperken ons hiertoe in het 

vervolg van dit rapport, en werken daarmee de locaties in Emmen, Meppel en Beilen 

niet verder uit.  

 

Conclusie 4: op basis van de verwachte gebruikersaantallen is er geen aanleiding 

om voor een specifieke stad of locatie te kiezen. Het is daarom logisch om 

gedetailleerder te kijken naar de steden waar initiatieven zijn (Assen en 

Hoogeveen), en andere potentiële locaties buiten beschouwing te laten.   
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6 BUSINESSCASE 

6.1 Inleiding 

Voor de nieuwe ijshal in Drenthe is een business case opgesteld. Dit hoofdstuk geeft 

een beschrijving van de uitgangspunten en aannames die in de business case zijn 

gehanteerd, hoe is gekeken naar de initiatieven in Assen en Hoogeveen en wat de 

resultaten van de business case zijn. 

 

6.2 Uitgangspunten en aannames 

Opzet financieel model 

Voor het opstellen en uitwerken van de business case is gebruik gemaakt van een 

financieel model. De opbouw van het financieel model is modulair en is zo aangepast 

dat de beide initiatieven op een vergelijkbare manier beoordeeld kunnen worden als de 

twee basisconcepten die door RHDHV zijn opgesteld op basis van de ‘standaard 

ijsbaan’ zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3: één met ijshockeyhal en één zonder (figuur 

6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1: Vergelijking plannen in Assen en Hoogeveen met basisconcepten 

 

Het huidig detailniveau van de business case sluit aan bij de fase waarin het project 

ijshal Drenthe zich bevindt. Voldoende checks zijn ingebouwd om de foutmarge zoveel 

als mogelijk te verkleinen. De input bestaat uit kostenramingen en 

opbrengsteninschattingen per jaar, waarbij in het model voor de basisconcepten 

aannames worden gedaan over de benodigde financiering en bijbehorende 

financieringslasten. Als resultaat worden het exploitatieresultaat berekend voor de 

basisconcepten, inclusief en exclusief kapitaalslasten. Het model is zo opgebouwd, dat 

het gemakkelijk is om verschillende gevoeligheidsanalyses uit te voeren. 

 

6.3 Input 

Kosten 

Onderstaand een overzicht van de verschillende kostenposten zoals geraamd door 

RHDHV en de initiatiefnemers (tabel 6.2). De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:  

 De investering voor een duurzame energiecentrale is als uitgangspunt in beide 

basisconcepten opgenomen. Deze investering zorgt voor een forse vermindering 

van energiekosten tijdens de exploitatie.  

 

  

Basisconcept 

(400 meter baan) 

 

 

 

 

Basisconcept plus  

(400 meter baan + 

ijshockeyhal) 

 

 

 

Initiatief Hoogeveen 

 

 

 

 

Initiatief Assen 
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 Voor het alternatief in Assen zijn de kosten geraamd inclusief de ijshockeybaan, bij 

het initiatief in Hoogeveen zijn deze buiten beschouwing gelaten.  

 Met tribunes is geen rekening gehouden.  

 Niet meegenomen in de alternatieven is grondverwerving, waarbij ervan uit wordt 

gegaan dat de gemeente de grond om niet beschikbaar stelt (EUR 0). 

 Kosten voor de inrichting van het terrein en de ontsluiting zijn niet meegenomen 

omdat er vanuit wordt gegaan dat dit door een publieke partij (gemeente/provincie) 

wordt bekostigd. 

 Realisatie van parkeermogelijkheden is ook niet opgenomen, maar zal terugkomen 

in de gevoeligheidsanalyse. 

 

Tabel 6.2: Raming investeringskosten voor de alternatieven 

Investeringskosten 

(CAPEX) in EUR 

Basisconcept 

Assen 

Initiatief Assen Basisconcept 

Hoogeveen 

Initiatief 

Hoogeveen 

Bouwkosten 

(incl ontwerp, leges, 

voorbereiding, begeleiding) 

9.480.000  8.500.000   8.050.000  7.423.000  

Installatiekosten, Losse- en 

vaste Inrichting 

8.060.000  4.500.000 7.380.000  5.525.000  

Inrichting terrein 50.000  2.000.000  50.000  50.000  

Duurzame energiecentrale 1.750.000  3.000.000  1.450.000  -   

Onvoorzien -   -   -   1.130.000  

TOTAAL 19.340.000  18.000.000  16.930.000  14.128.000  

 

De kosten voor de initiatieven en voor de basisconcepten zijn niet voor alle 

kostenposten gelijk gespecificeerd. Daar waar mogelijk zijn in de tabel kosten in 

dezelfde categorieën gegroepeerd. In sommige gevallen was dat niet mogelijk, met als 

resultaat dat categorieën leeg zijn. Daar waar bekend is dat kosten daadwerkelijk niet 

zijn meegenomen in de kostenraming, is een bedrag van nul weergegeven. 

 

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de operationele kosten per jaar voor de ijshal. Voor de 

basisconcepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

 Voor de basisconcepten is uitgegaan van 20 fte aan personeel, waarbij in de 

initiatieven meer met vrijwilligers wordt gewerkt.  

 

De energiekosten zijn verminderd met opbrengst van de duurzame energiecentrale. 

Voor het initiatief Assen betekent dat dat gerekend wordt met een negatieve post. Men 

verwacht dat de extra opgewerkt energie te verkopen is om additionele inkomsten te 

genereren. 
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Tabel 6.3: Raming operationele kosten voor de alternatieven 

Operationele kosten 

(OPEX) per jaar in EUR 

Basisconcept 

plus 

Initiatief Assen Basisconcept Initiatief 

Hoogeveen 

Personeelskosten 1.000.000 420.000 1.000.000 350.000 

Energiekosten 

(opbrengsten) IJshal 53.000 (85.000) 40.000 175.000 

Onderhoudskosten 250.000 263.000 210.000 225.000 

Verzekeringskosten 10.000  10.000  

Promotie- en 

Marketingkosten 20.000  20.000  

Administratiekosten 10.000  10.000  

Algemene kosten    150.000 

Inkoop / pers. Horeca    85.000 

Bedrijfsvoering  100.000   

 

Opbrengsten 

Belangrijkste opbrengsten volgen uit de aantallen gebruikers van de ijshal. De 

entreeprijs verschilt per type gebruiker. Een overzicht van de geschatte 

bezoekersaantallen inclusief onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 5. Het tarief voor 

recreatieve gebruikers is een gemiddelde van een ‘normaal’ toegangstarief van ca.  

€ 7,50 en een kortingstarief van ca. € 5,00 (tabel 6.4). 

 

Tabel 6.4: Entreeprijzen per bezoekersgroep 

Type gebruiker 

 

Tarief in EUR 

 Gebruikers - Recreatief  6,25 

 Gebruikers - Verenigingen  4,00 

 Gebruikers - Evenementen  7,50 

 Gebruikers - Schoolschaatsen  4,00 

 Gebruikers - Schaatslessen  5,00 

 

Aanvullende opbrengsten worden gegenereerd uit schaatsenverhuur, waarbij ervan uit 

wordt gegaan dat 25% van de bezoekers schaatsen huurt en vanuit horeca, waarbij 

wordt aangenomen dat 25% van de bezoekers geld besteed aan iets te eten of drinken. 

In het plan voor Assen en het Basisconcept plus worden ook aanvullende inkomsten uit 

verhuur van de ijshockeybaan gegenereerd (aanname € 102.690 per jaar). 

 

6.4 Resultaten 

Investeringskosten per alternatief 

Tabel 6.5 toont de totale investeringskosten voor de alternatieven: realisatie gebouw en 

installaties. Ordergrootte voor de verschillende alternatieven is tussen € 15  en € 20 

miljoen. Wat overeenkomt met kostenschattingen voor andere ijshallen (bijv. 

Leeuwarden). 
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Tabel 6.5: Totale investeringskosten per alternatief 

Alternatief Investeringskosten 

(TOTAAL) in EUR 

Basisconcept plus 19.340.000  

Initiatief Assen 18.000.000  

Basisconcept 16.930.000  

Initiatief Hoogeveen 14.128.000  

 

Exploitatieresultaat per alternatief 

Onafhankelijk van de investeringskosten is gekeken naar het exploitatieresultaat, 

oftewel het jaarlijks saldo van baten en lasten (tabel 6.6). Hierbij is zichtbaar dat de 

basisconcepten een tekort hebben van ca. 6 ton per jaar. Als de investeringskosten 

worden meegenomen komt dit op meer dan € 2.000.000 per jaar. Bij berekening van het 

exploitatieresultaat zijn financieringslasten wel meegenomen. In de basisconcepten zijn 

hierbij belastingen zowel als complete financieringslasten meegenomen. De initiatieven 

hebben geen rekening gehouden met belastingen en een eenvoudigere berekening van 

de financieringslasten. Het initiatief in Assen komt met name relatief positief uit door de 

inkomsten die gegenereerd worden door verkoop van energie.  

 

Indien er in de operationele fase subsidies beschikbaar zijn, kan de business case 

sluitend worden gemaakt. Het toevoegen van subsidies zorgt ervoor dat de kosten 

kunnen worden gedekt. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De 

uitgangspunten voor de financiering en daarmee de kapitaalslasten is met deze termijn 

in overeenstemming gebracht. 

 

Tabel 6.6: Exploitatieresultaat exclusief en inclusief investeringskosten (tussen haakjes 

negatief) 

Exploitatieresultaat 

 EUR 

Basisconcept plus 

in Assen 

Initiatief Assen Basisconcept in 

Hoogeveen 

Initiatief 

Hoogeveen 

Totaal exploitatieresultaat 

incl. investeringskosten 

 (2.225.000) 

 

 (444.000) (2.088.000)  (1.063.000) 

Exploitatieresultaat excl. 

investeringskosten 

 (569.000) 833.000  (638.000) 0 

 

 Opmerkingen: 

 Alle alternatieven laten een negatief exploitatieresultaat of onrendabele top zien. 

Zonder publieke bijdrage is de business case voor een ijshal in Drenthe niet 

haalbaar. Dit geldt voor zowel de basisconcepten als de twee initiatieven. 

 Er zijn kansen om de exploitatie sluitend krijgen, als derden de investeringen 

kunnen dekken (e.g. publieke partijen via subsidies) en een bijdrage doen in de 

lopende exploitatie, dan wel garanties afgeven om mogelijke tegenvallers (als 

gevolg van optimistische inschattingen) te kunnen opvangen. Een haalbare 

ijsbaan vraagt om een publieke bijdrage zowel voor de investering als voor de 

exploitatie. 

 Verschillen tussen de basisconcepten en de initiatieven zijn primair ingegeven 

door een verschil in het verwachte aantal bezoekers. Daarnaast rekenen de 

initiatieven met additionele opbrengsten uit horeca en verkoop van zelf opgewekte 

niet gebruikte energie. 
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6.5 Gevoeligheidsanalyse 

Om de robuustheid van de business case te toetsen en de belangrijkste risico’s te 

kunnen identificeren, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door het wijzigen van een 

aantal variabelen van de basisconcepten. Onderstaande tabel geeft een overzicht, de 

uitkomsten betreffen het totale exploitatieresultaat voor het basisconcept en met het 

betreffende scenario. 

 

Bij het meenemen van extra kosten voor een parkeerfaciliteit, worden de resultaten iets 

negatiever. In geval van meer bezoekers of een hogere entreeprijs wordt de business 

case positiever. Echter, het tekort blijft erg groot. Ter illustratie, bij het toevoegen van 

140.000 bezoekers (meer dan een verdubbeling van de gemaakte schatting), die een 

entreeprijs van EUR 5 betalen, zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten van Assen en 

Hoogeveen exclusief investeringskosten positief. 

 

Tabel 6.7: Gevoeligheidsanalyse (bedragen tussen haakjes negatief) 

Scenario Basisconcept 

plus in Assen 

 

Met scenario 

Assen 

Basisconcept in 

Hoogeveen 

Met scenario 

Hoogeveen 

Inclusief aanleg 200 parkeerplaatsen 

(CAPEX + EUR 325.000) 

(2.225.000) 

 

 (2.253.000) (2.088.000)  (2.116.000) 

Meer bezoekers (+25%) die een 

entreeprijs betalen van EUR 5 

(2.225.000) 

 

 (2.080.000) (2.088.000)  (1.975.000) 

Alle bezoekers betalen + 20% 

entreeprijs 

(2.225.000) 

 

 (2.100.000) (2.088.000)  (1.994.000) 

 

6.6 Conclusies 

Het verschil tussen de basisconcepten en de initiatieven is primair ingegeven door een 

verschil in het verwachtte aantal bezoekers. Daarnaast rekenen de initiatieven met 

additionele inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur (horeca) en verkoop van opgewekte niet 

gebruikte energie. Het risico van deze optimistische inschattingen is hoog en vraagt om 

garanties van derden (e.g. publieke partijen) om tegenvallers te kunnen opvangen en 

een haalbare business case te presenteren. 

 

Conclusie 1: De bouw van een ijsbaan vraagt een forse overheidsinvestering 

Cijfers uit de rest van Nederland, en uit deze businesscase, laten zien dat een 

investering in een ijsbaan niet kan worden terugverdiend uit de exploitatie. Een ijshal zal 

dan ook niet als volledig private investering tot stand komen. Dat betekent dat een 

overheidspartij moet investeren in de realisatie van de baan, met bijbehorende grond, 

infrastructuur en parkeren. Om een ijsbaan te realiseren is dan ook primair draagvlak en 

financiele ondersteuning vanuit publieke partijen nodig.  

 

Conclusie 2: Het wordt vrijwel onmogelijk om een jaarlijks sluitende exploitatie te 

realiseren 

Een ijsstadion krijgt op verschillende manieren inkomsten binnen: via entreegelden, 

horecainkomsten, verhuur van ruimten, realisatie van andere functies of – zoals bij een 

van de initiatieven – inkomsten uit energieverkoop. Het aantal betalende bezoekers aan 

de baan is echter de belangrijkste inkomstenbron.  
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Het ziet er naar uit dat het vrijwel onmogelijk wordt om jaarlijks voldoende inkomsten 

binnen te krijgen, wat vooral wordt veroorzaakt door onvoldoende betalende bezoekers. 

Dat vraag om aanzienlijke bijdragen uit andere inkomsten, bijvoorbeeld vanuit 

sponsoring door het bedrijfsleven, giften van particulieren of een jaarlijkse 

overheidssubsidie. 
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7 BEOORDELING INITIATIEVEN IN HOOGEVEEN EN ASSEN 

In dit hoofdstuk beoordelen we de inititiatieven in Hoogeveen en Assen. We doen dit 

aan de hand van de kritische succesfactoren (KSF’s) die zijn opgesteld voor succesvolle 

realisatie van een ijsbaan (zie hoofdstuk 3). De KSF’s zijn verdeeld in vier onderdelen:  

1. Ruimtelijk vlak. 

2. Financieel vlak. 

3. Draagvlak. 

4. Kwaliteit van het ijsstadion zelf.  

 

KSF’s op ruimtelijk vlak 

We beoordelen de plannen in Hoogeveen en Assen op basis van de voorkeurslocaties 

die door de initiatiefnemers zijn aangegeven. Daarbij is door beide gemeenten 

aangegeven dat zij deze locaties ondersteunen. Ook is globaal gekeken naar de 

planologische haalbaarheid op die locaties (zie bijlage 2 voor een gedetailleerder 

overzicht). Tabel 7.1 laat zien hoe de locaties scoren.  

 

Tabel 7.1: Kritische succesfactoren op ruimtelijk vlak (1).  

KSF Hoogeveen  Assen  

Bereikbaarheid per 

auto 

Nabij afrit A28, via stedelijke 

hoofdweg bereikbaar 

 Nabij afrit A28  

Parkeren Op het terrein is ruimte voor 

inrichten nieuw parkeerterrein. 

Mogelijk combinatie met parkeren 

station Hoogeveen.  

 Op het terrein is ruimte voor inrichten 

nieuw parkeerterrein  

 

Bereikbaarheid per 

fiets 

De locatie ligt centraal in 

Hoogeveen en is per fiets 

bereikbaar (fietsroutes reeds 

aanwezig).  

 De locatie is bereikbaar per fiets 

(fietsroutes reeds aanwezig), maar ligt 

wel op enige afstand van Assen 

centrum.  

 

Bereikbaarheid per 

openbaar vervoer 

De locatie ligt op loopastand van 

station Hoogeveen.  

 Momenteel rijdt er een keer uur een 

stadsbus vanaf het centrum / station 

naar het TT circuit.  

 

Beschikbaarheid 

locatie 

Lcatie beschikbaar, tevens 

alternatieven voorhanden 

 Locatie beschikbaar, mogelijk 

alternatief bij huidige baan DBW 

 

Synergie andere 

functies 

Mogelijk v.w.b. energielevering aan 

nabije functies, geen synergie met 

andere sportvoorzieningen.  

 Mogelijk v.w.b. energielevering aan 

nabije functies, wellicht enige synergie 

met nieuw programma in A28 zone. 

 

Planologische 

haalbaarheid 

Geen onoverkomelijke bezwaren  Geen onoverkomelijke bezwaren  
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KSF’s op financieel vlak 

Voor beide initiatieven is gekeken naar de financiele haalbaarheid, zowel voor wat 

betreft de investeringskosten als de jaarlijkse exploitiatie. Zie hiervoor ook de details uit 

het voorgaande hoofdstuk. Alle factoren die financiële consequenties hebben zijn 

meegenomen (zie tabel 7.2).  

 

Tabel 7.2: Kritische succesfactoren op financieel vlak (2) 

KSF Hoogeveen  Assen  

Bijdrage 

publieke partij 

Bijdrage publieke partij essentieel, 

geen onderscheid tussen initiatieven  

 Bijdrage publieke partij essentieel, 

geen onderscheid tussen initiatieven.  

 

Private co-

financiering 

Nog geen private co-financiering, 

sponsoring wordt onderzocht.  

 - Investering in energiesysteem door 

private partijen verlaagt 

exploitatielasten.  

 

Extra 

investeringen 

infrastructuur en 

nuts 

Niet in detail onderzocht, 

infrastructuur en nuts lijken 

grotendeels aanwezig gezien 

stedelijke locatie. 

 Niet in detail onderzocht, infrastructuur 

en nuts lijken grotendeels aanwezig 

gezien functies in omgeving.  

 

Grondprijs 

 

Gemeente heeft positieve 

grondhouding tov beschikbaar stellen 

grond (nader uit te werken).  

 Gemeente heeft positieve 

grondhouding tov beschikbaar stellen 

grond (nader uit te werken). 

 

Synergie andere 

investeringen 

Geen mogelijkheid geïdentificeerd om 

een substantieel deel van de 

investering onder te brengen bij een 

aanpalende investering. 

 Geen mogelijkheid geïdentificeerd om 

een substantieel deel van de 

investering onder te brengen bij een 

aanpalende investering. 

 

Marktvraag Het door Hoogeveen geraamde 

bezoekersaantal (in totaal 206.970 

per jaar) is fors hoger dan de 

inschatting van RHDHV (hoofdstuk 

6). Dit komt vooral door het erg 

optimistische ingeschatte aantal 

bezoekers dat Hoogeveen verwacht 

vanaf een afstand > 25 kilometer.  

 Opgemerkt wordt dat het gemiddelde 

aantal bezoekers van een kunstijsbaan 

200.000 – 300.000 is, hierbij wordt 

echter geen rekening gehouden met de 

relatief lage inwoneraantallen in 

Drenthe. 
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KSF’s voor wat betreft draagvlak 

Draagvlak is natuurlijk moeilijk te meten in deze stadium van planvorming. Wel kan al 

iets gezegd worden over de mate waarin burgers, overheid en bedrijven bij de plannen 

zijn betrokken, en hoe er op de initiatieven wordt gereageerd. Tabel 7.3 laat de huidige 

stand van zaken zien.  

 

Tabel 7.3: Kritische succesfactoren voor wat betreft draagvlak (3)  

KSF Hoogeveen 
 

Assen 
 

Draagvlak 

burgers 

Crowdfunding initiatief opgezet met 

eerste positieve signalen.  

 

 Nog geen specifieke aandacht aan 

geschonken, anders dan dat de 

initiatiefnemers uit Assen komen en 

contacten met lokale verenigingen.  

 

Draagvlak 

politiek 

Positieve grondhouding vanuit lokale 

overheid 

 Positieve grondhouding vanuit lokale 

overheid 

 

Draagvlak 

bedrijfsleven 

Nog geen specifieke aandacht aan 

geschonken.  

 - Private investering in energiesysteem 

- Samenwerking met Oldenburg 

Universiteit en Hanze Hogeschool. 

- Mogelijk opzetten kenniscentrum 

duurzame energie. 

- Mogelijke huurders voor bedrijfsruimte 

in de ijsbaan.  

 

 

KSF’s voor wat betreft de kwaliteit van het ijsstadion zelf 

Tot slot is gekeken in welke mate aandacht is besteed aan de factoren die van belang 

zijn voor het realiseren van een succesvolle ijsbaan (tabel 7.4). Voor wat betreft 

duurzaamheid is uitgebreider gekeken naar de mogelijkheden die zijn onderzocht door 

de initiatiefnemers. 

 

Assen 

Het initiatief in Assen heeft een duidelijk technisch concept met de toepassing van een 

groot vermogen aan PV zonnepanelen. De massastudie van het gebouw laat zien dat 

het doel is om zo veel mogelijk zonne-energie op te vangen.  

Figuur 7.5: Massastudie initiatief Assen 

 

Afhankelijk van de locatie, is plaatsing van een grote windturbine wellicht mogelijk bij de 

locatie aan het TT-circuit onmogelijk (maar lastig op de bestaande locatie). 

Aandachtspunt voor dit concept is de terugleververgoeding van het overschot aan 

elektriciteit in de zomerperiode. 
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Export van laagwaardige warmte naar omliggende gebouwen lijkt in Assen voor beide 

locaties niet eenvoudig. Op de huidige locatie van De Bonte Wever liggen gebouwen 

(provinciehuis, woonwijk) in de buurt, maar het is de vraag of deze gebouwen 

laagwaardige warmte van de ijsbaan kunnen benutten.  

In het initiatief is rekening gehouden met een flinke landelijke SDE+ subsidie, die aan 

het einde van het jaar afloopt. Derhalve is tijd een kritische factor. Mogelijk kan gebruik 

worden gemaakt van een subsidie voor duurzame initiatieven vanuit de Provincie 

Drenthe, waarbinnen het ijsbaan plan goed lijkt te passen.  

 

Hoogeveen 

Het initiatief in Hoogeveen biedt op de beoogde locatie veel mogelijkheden voor de 

toepassing van duurzame materialen en de opwekking van duurzame energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.5: 3D impressie van ontwerp Hoogeveen 

 

Op het dak kunnen PV zonnepanelen worden geïnstalleerd. Er zullen echter veel 

panelen op het oosten en op het westen moeten worden geplaatst en de rondingen van 

het dak zijn niet optimaal voor het plaatsen van het meest gangbare type PV 

zonnepanelen.De huidige architectonische massastudie kan nog worden 

geoptimaliseerd voor het opvangen van zonne-energie.  

Toepassing van windenergie met grote windturbines lijkt op deze stedelijke locatie 

complex te zijn. 

Afvalwarmte van de ijsbaan kan geleverd worden aan de nabijgelegen woningen en het 

nabijgelegen ziekenhuis. Het is echter nog niet duidelijk of deze gebouwen vanuit hun 

gebouwtechniek gebruik kunnen maken van de laagwaardige warmte van de ijsbaan.  

 

Tabel 7.4: Kritische succesfactoren voor wat betreft kwaliteit van het ijsstadion zelf (4) 

KSF Hoogeveen 
 

Assen 
 

Duurzaamheid in 

bouw en 

bedrijfsvoering 

 

- Ambitie om eerste BREEAM 

gecertificeerde ijsbaan van Nederland 

te bouwen 

- Mogelijk voor toepassen 

zonnecellen (SDE+ subsidie) 

- Sociale duurzaamheid: intentie voor 

samenwerking met Alescon 

(werkvoorziening) 

 - Energieneutrale ijsbaan gedetailleerd 

uitgewerkt energiesysteem met PV 

zonnecellen (SDE+ subsidie) 

- Sociale duurzaamheid: intentie 

samenwerking Binky project 

 

Kwaliteit van de 

baan en sfeer 

Expliciete aandacht voor sfeer, eerste 

impressies van ijsbaan beschikbaar.  

 Nog niet in beelden uitgewerkt, niet 

beoordeelbaar.  

 

Tijden Schaatstijden nog niet 

beoordeelbaar.  

 Schaatstijden nog niet beoordeelbaar.   
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Conclusie: financiële haalbaarheid is doorslaggevend 

Het beoordelen van initiatieven in Assen en Hoogeveen op de kritische succesfactoren 

laat zien dat beide plannen aan de meeste voorwaarden voldoen die aan een 

succesvolle ijsbaan worden gesteld. Er is door de initiatiefnemers hard gewerkt aan 

mooie plannen, die duurzaam zijn, draagvlak kennen en met veel enthousiasme worden 

gepresenteerd. Grootste knelpunt is de benodigde investering voor de bouw van een 

ijsstadion, en de wijze waarop een haalbare exploitatie kan worden gerealiseerd. Meer 

dan de kwaliteit van de initiatieven, zal dit financiële en maatschappelijke vraagstuk 

bepalen óf en waar in Drenthe een ijsstadion kan worden gerealiseerd.  
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Bijlage 1 
 Entreeprijzen in Nederland 
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ENREEPRIJZEN IJSBANEN IN NEDERLAND 
 

Locatie Regulier tarief Kortingstarief 

Nijmegen € 7,20 € 5,25 
Enschede € 6,50 € 5,50 
Assen € 7,-- € 5,-- 
Tilburg € 6,05 € 2,85 
Dronten € 9,50 € 6,50 
Geleen € 5,50 € 4,50 
Hoorn € 6,25 € 5,25 
Groningen € 6,30 € 4,70 
Alkmaar € 4,90 € 3,70 
Deventer € 6,70 € 5,40 
Haarlem € 6,20 € 3,90 
Eindhoven € 8,-- € 5,-- 
Utrecht € 8,50 € 5,-- 
Den Haag € 8,-- € 7,-- 
Heerenveen € 7,50 € 5,50 
Amsterdam € 7,60 € 5,40 
Breda € 6,25 € 4,85 
Gemiddeld € 6,94 € 5,02 
 

Gegevens van de websites van de Nederlandse ijsbanen.  

Van de beschikbare kortingstarieven is het hoogste tarief gekozen. Tarieven liggen vaak 

bij elkaar in de buurt, zijn afhankelijk van leeftijd of groepsgrootte, danwel worden 

(indirect) gesubsidieerd. 
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Bijlage 2 
 Quickscan planologische haalbaarheid locaties 
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Deze bijlage bevat een beknopt overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voor 

de ontwikkeling van de mogelijke locaties in Assen en Hoogeveen. Hiervoor is input 

aangeleverd door de provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Hoogeveen. Op 

basis van deze informatie zijn conclusies getrokken door RHDHV. Vooralsnog lijken er 

op geen enkele locaties onoverkomelijke bezwaren te zijn voor realisatie van een 

ijsbaan.  

 

Locatie Hoogeveen 1: tussen A28 en Griendtsveenweg 

Onderwerp  Aandachtspunt 

Externe veiligheid Hoogspanningscorridor.  

A28 en spoorlijn, aandacht voor vervoer gevaarlijke stoffen. 

Wellicht ook kabels en buisleidingenzone.  

Natuur Bos aanwezig, herplantplicht bij kap. 

Natuurwaarden in het nabij beekdal van de Oude Diep (overzijde spoor is 

EHS) 

Waterhuishouding Overleg met Waterschap nodig i.v.m. nabijheid beekdal. 

Wijziging 

bestemmingsplan / 

omgevingsvergunning 

Risico op vertraging door bezwaren van omwonenden (direct aan overzijde 

Griendtsveenweg) i.v.m. schaalverschil ijssstadion – omliggende 

bebouwing.  

 

Conclusie:  

 Risico op vertraging door bezwaren van omwonenden is naar verhouding groot.  

 Daarnaast naar verwachting geen onontkoombare problemen.  

 

Locatie Hoogeveen 2: Bentinckspark 

Onderwerp  Aandachtspunt 

Waterhuishouding  Locatie in grondwateronttrekkingsgebied voor drinkwater met bijkomende 

beschermingszones, waaronder verbodzone diepe boringen. 

Bedrijventerrein Nabij bedrijventerrein de Wieken, stelt mogelijk beperkingen 

Bodem Diepere ondergrond is ernstig verontreinigd, momenteel wordt onderzocht 

hoe hiermee om te gaan.  

Het betreft een bodemenergierestrictiegebied 

Natuur Bos aanwezig, herplantplicht bij kap. 

 

Wijziging 

bestemmingsplan / 

omgevingsvergunning 

- Nabijheid tot omwonenden afhankelijk van exacte locatie op 

Bentinckspark.  

- Locatie is al in gebruik als sportterrein 

 

Conclusie:  

 Naar verwachting geen onontkoombare problemen.  

 Risico op vertraging door bezwaren van omwonenden afhankelijk van exacte 

locatiekeuze.  

 

Locatie Hoogeveen 2: Buitenvaart II 

Onderwerp  Aandachtspunt 

Waterhuishouding  Gebiedsgericht grondwaterbeheer. 

Bedrijventerrein Regionaal bedrijventerrein, op geluidgezoneerd terrein. 

Externe veiligheid A28, aandacht voor vervoer gevaarlijke stoffen. 

Wijziging 

bestemmingsplan / 

omgevingsvergunning 

- Bestemmingsplan dient gewijzigd te worden, op voorhand geen grote 

problemen te verwachten.  
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Conclusie:  

 Naar verwachting geen onontkoombare problemen.  

 

Locatie Assen 1: aan A28 nabij TT-circuit 

Onderwerp  Aandachtspunt 

Externe veiligheid Hoogspanningsleiding 

Aardgasleiding 

Bestaande NAM-boorlocatie met 2-3 putten. 

A28, aandacht voor vervoer gevaarlijke stoffen. 

Geluid Aandacht voor geluidseffecten ivm mogelijke weerkaatsing tussen 

geluidswal aan overzijde A28 en ijsbaan 

Natuur en landschap PAS / stikstof in relatie tot het Witterveld (Natura 2000) 

Goede landschappelijke inpassing van belang.  

Waterhuishouding Voldoende ruimte beschikbaar voor waterberging.  

Bereikbaarheid en 

parkeren 

Goed bereikbaar, met aandacht voor voorkomen filevorming op ‘de Haar’ 

Tijdens grote evenementen op het TT circuit is het zeer druk, verwachting 

is echter dat de piekmomenten niet overlappen met de ijsbaan.  

Archeologie Waarschijnlijk is onderzoek naar archeologische waarden nodig. 

Wijziging 

bestemmingsplan / 

omgevingsvergunning 

Zone aan de A28 is gereserveerd voor ‘sport en recreatie’, echter er is wel 

een bestemmingsplanwijziging nodig. 

 

Conclusie:  

 Extra aandacht nodig voor verkeerskundige ontsluiting, aanwezige leidingen voor 

gas / hoogspanning en een goede landschappelijke inpassing. 

 Naar verwachting geen onontkoombare problemen.  
 

Locatie Assen 2: bij huidige baan 

Onderwerp  Aandachtspunt 

Algemeen Geen nieuwe ruimtelijke impact, nu al bebouwd en gebruikt als ijsbaan 

Natuur PAS / stikstof in relatie tot natuurgebieden. Geen grote negatieve effecten 

verwacht.  

Archeologie Waarschijnlijk is onderzoek naar archeologische waarden nodig. 

Waterhuishouding Waterberging is een aandachtspunt 

Bereikbaarheid en 

parkeren 

Goed bereikbaar nabij doorgaande wegen.  

Parkeren is nadrukkelijk een aandachtspunt, gebruikers geven aan dat de 

huidige parkeergelegenheid onvoldoende is. Voor deze locatie zou het 

daarom wenselijk zijn om een parkeeronderzoek uit te voeren en een 

parkeerbalans op te stellen.   

Wijziging 

bestemmingsplan / 

omgevingsvergunning 

Nieuwe omgevingsvergunning nodig, tamelijk grote kans op bezwaren uit 

omgeving.   

 

Conclusie:  

 Herontwikkeling van bestaande locatie zou een nieuwe omgevingsvergunning 

vragen. 

 Locatie ligt echter om andere redenen niet direct voor de hand (eigendomssituatie 

DBW).  
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