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Ondenverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake sluiting

kunstijsbaan in Assen

Geachte mevrouw Seinen,

ln uw brief d.d. 10 januari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over het sluiten van

de kunstijsbaan in Assen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls het College van GS in gesprek met de verschillende initiatiefnemers in de gemeente

Assen en/of Hoogeveen over het behoud van een kunstijsbaan in Drenthe?

Antwoord 1

Ambtelijk is gesproken met de verschillende initiatiefnemers. ln het haalbaar-
heidsonderzoek worden ook beide initiatieven onafhankelijk en feitelijk beoor-
deeld op haalbaarheid.

Vraao2
Vindt het College van GS dat een kunstijsbaan in Drenthe een voorziening is die past

bij de sportambitie van de provincie Drenthe?

Antwoord 2

WIhechten waarde aan een goed sport- en beweegaanbod binnen de provin-

cie Drenthe. Schaafsen kan men, met de winters van tegenwoordig, voorna-

melijk nog leren en beoefenen op kunstijs. Diverse gebruikersgroepen geven

dan ook aan dat het niet denkbaar is dat er in de provincie Drenthe geen

kunstijsvoorziening meer aanwezig is. Dat zien wij als een bovenregionaal
m a atsch a ppe I ijk vra ag stu k.

Reden waarom de opdracht is verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaar-
heidsonderzoek naar de realisatie van kunst'tjs in Drenthe.
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Vraaq 3

ls het juist dat de provincie Drenthe toezegging heeft gedaan aan initiatiefnemers in
Assen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren? Zo ja, wat zijn de kosten van zo'n

studie en waaruit worden die kosten gedekt?

Antwoord 3
W| hebben opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidson-
derzoek naar realisatie van kunstijs in Drenthe. De plannen die ons bekend
zijn, namelijk de plannen van Stichting lJs in Assen en Hoogeveen, worden in

d atze lfd e o nd e rzoe k gefoefsf op h a al ba arhe i d.

De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek zijn € 35.000,- exclusief btw en

worden gedekt uit programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, Jeugdzorg, Onder-
wijs, Sport en Cultuur, budget Sociaal maatschappelijke ontwikkeling en on-

dersteuning.

Vraag 4

Heeft de provincie toezeggingen gedaan over een bijdrage in de financiering?

Antwoord 4
Er zijn geen toezeggingen gedaan over een bijdrage in de toekomstige finan-

ciering van realisatie van kunstijs in Drenthe. Het haalbaarheidsonderzoek zal
richtinggevende input geven voor het vraagstuk van de realisatie van kunstijs.

Vraaq 5
ls het College van GS bekend of er naast initiatiefnemers ook potentiële investeerders

voor een kunstijsbaan zijn?

Antwoord 5
Momenteel hebben wij daar geen zicht op. Het haalbaarheidsonderzoek zal
ook daarover informatie opleveren.

Vraaq 6

ls het bij het College van GS bekend of de Bonte Wever daadwerkelijk voornemens is
om de deuren per maart 2015 te sluiten of kan de sluiting nog uitgesteld worden?

Antwoord 6

Formeel zijn wij hiervan niet op de hoogte gebracht.

VraaoT
Volgens een bericht in het Dagblad van het Noorden zijn met het initiatief 110 ar-
beidsplaatsen gemoeid. ls het Drents Projectenbureau, dat als kerntaak onder meer

heeft het bevorderen van de werkgelegenheid, betrokken bij het initiatief?



Antwoord 7
Op dit moment is ñef Drenfs Projectenbureau niet betrokken. lMj willen eerst
inzicht verkrljgen ln de haalbaarheid van realisatie van kunstijs in Drenthe en
ander welke voorwaarden in de context van financiën, duurzaamheid en loca-
tie het realiseerbaar zou kunnen zijn. Wanneer dat duidelijk is, kan het ge-

sprek plaatsvinden met stakeholders, waaronder gemeenten, moge[ijke inves-

teerders, initiatiefnemers en gebruikersgroepen over of en hoe kunstijs in

Drenthe gerealiseerd zou kunne¡n worden. lnzet van het Drents Projecten-

bureau is daarbij denkbaar.



     Statenfractie Drenthe 

 

Assen, 10 januari 2015 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO sluiting kunstijsbaan 

 

Geachte heer Tichelaar, 

De Bonte Wever in Assen is voornemens om de kunstijsbaan per maart 2015 te sluiten. Reden is dat 

de ijsbaan(installatie) verouderd is en voor miljoenen gerenoveerd dient te worden en dat de 

exploitatie jaarlijks verliezen draait. Daarmee dreigt Drenthe haar enige kunstijsbaan te verliezen.  

Uit de media vernemen we dat er verschillende initiatiefnemers zijn zowel in de gemeente Assen als 

de gemeente Hoogeveen om een kunstijsbaan in Drenthe te behouden. Ideeën variëren van renovatie 

van de bestaande baan in Assen, nieuwbouw in Assen bij het TT-circuit, nieuwbouw in Hoogeveen 

aan de Griendtsveensweg of de locatie Nijstad. Verder zijn er ideeën over goedkopere 

bouwmogelijkheden. Verschillende initiatiefnemers zijn momenteel actief. 

Voor de camera's van RTV Drenthe zei gedeputeerde Ard van der Tuuk dat "initiatieven tegen het licht 

moeten worden gehouden.” Ook voert volgens een artikel in het DvhN de provincie een 

haalbaarheidsstudie uit.  

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen aan het College van GS: 

1. Is het College van GS in gesprek met de verschillende initiatiefnemers in de gemeente Assen 

en/of Hoogeveen over het behoud van een kunstijsbaan in Drenthe? 

2. Vindt het College van GS dat een kunstijsbaan in Drenthe een voorziening is die past bij de 

sportambitie van de provincie Drenthe? 

3. Is het juist dat de provincie Drenthe toezegging heeft gedaan aan initiatiefnemers in Assen om 

een haalbaarheidsstudie uit te voeren? Zo ja, wat zijn de kosten van zo’n studie en waaruit 

worden die kosten gedekt? 

4. Heeft de provincie toezeggingen gedaan over een bijdrage in de financiering? 

5. Is het College van GS bekend of er naast initiatiefnemers ook potentiële investeerders voor 

een kunstijsbaan zijn? 

6. Is het bij het College van GS bekend of de Bonte Wever daadwerkelijk voornemens is om de 

deuren per maart 2015 te sluiten of kan de sluiting nog uitgesteld worden? 

7. Volgens een bericht in het Dagblad van het Noorden zijn met het initiatief 110 arbeidsplaatsen 

gemoeid. Is het Drents Projectenbureau, dat als kerntaak ondermeer heeft het bevorderen 

van de werkgelegenheid, betrokken bij het initiatief?  

Namens de CDA-Statenfractie, 

Greet Seinen 


