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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake haal-

baarheidsonderzoek naar kunstijs in Drenthe

Geachte heer Van Dekken,

ln uw brief d.d. 23 september 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over het haal-

baarheidsonderzoek naar kunstijs in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

Vraaq 1

Heeft het college van GS met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek reacties
gekregen van de gemeenten Assen en/of Hoogeveen?

Antwoord 1

Ja. Na de verkiezingen heeft er op verzoek van de beide gemeenten een be-

stuurlijk overleg plaatsgevonden. B'tj dit gesprek waren aanwezig gedeputeer-

de Jumelet en wethouder Smit van de gemeente Assen en wethouder
Steenbergen van de gemeente Hoogeveen. In dit overleg zijn de initiatieven
door de gemeenten toegelicht. Daarnaast is gesproken over het vervolgpro-

ces.

Vraag2
ls er al gevraagd om het vervolgproces te faciliteren?



2

Antwoord 2
ln het hiervoor genoemde bestuurlijk overleg is doorgesproken over beide ini-

tiatieven en verantwoordelijkheden. Het primaat voor de ontwikkeling van een

nieuwe ijsbaan ligt bij de initiatiefnemers en (potentiële) investeerders, teza-

men met gebruikersgroepen/verenigingen en de KNSB.

Beide gemeenten faciliteren de initiatiefnemers om de plannen verder te con-

cretiseren en te vervolmaken. Gedeputeerde Jumelet heeft bij dit overleg
aangegeven bovenregionale voorzieningen voor sport en bewegen belangrijk
te vinden. Als er markt is voor een bovenregionaal initiatief, zoals een ijsbaan,

en er ligt een duurzame busrnesscase, dan willen wij als provincie het laatste

steuntje in de rug bieden via een investeringsondersteuning.

Beide gemeenten hebben aangegeven binnenkort hun plannen te presenteren

aan de provincie Drenthe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

wa/coll

secretaris

-_^-.



     Statenfractie Drenthe 

 

Assen, 23 september 2015 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan 

 

Geachte heer Tichelaar, 

Het CDA hecht een groot belang aan goede regionale sportvoorzieningen mede gegeven de educatieve en 
economische belangen die daarmee gemoeid zijn. In de beantwoording van onze vragen d.d. 10 januari 
2015 m.b.t. de wens om een regionale (kunst)ijsbaanvoorziening in Drenthe te realiseren is in uw brief d.d. 
29 januari 2015, uw kenmerk 513.5120150001 43, een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd. Dit 
onderzoek is door u aan de gemeenten Assen en Hoogeveen aangeboden met daarbij de opmerking dat 
het college benieuwd is naar de reacties van betreffende gemeenten en bereid is om het vervolgproces te 
faciliteren. 

 
1. Heeft het college van GS met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek reacties gekregen van de 

gemeenten Assen en/of Hoogeveen? 
 

2. Is er al gevraagd om het vervolgproces te faciliteren? 

Namens de CDA-Statenfractie, 

Bert van Dekken 


