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Geachte leden van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe,

Als bestuur van het gewest Drenthe van de KNSB willen we u graag ondersteunen in uw
besluitvorming rond een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe.
Voor de schaatssport in Drenthe is een nieuwe kunstijsbaan cruciaal en van groot belang.
In bijgaande brief wordt dat onderbouwd.
Als KNSB zien we zeer uit naar deze noodzakelijke voorziening voor de schaatssport, echter
het zou juist slecht zijn als er strijd blijft tussen twee initiatieven.
We hopen dat u partijen ertoe kunt bewegen dat samenwerken ieder verder brengt.
Doorgaande concurrentie zal juist ieder benadelen.

Graag brengen we u op de hoogte van ons standpunt in bijgaande brief.

Met vriendelijke groet,

Bart Jonkers; voorzitter gewest Drenthe KNSB
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Aan: Provincie Drenthe 
Provinciale Staten 
T.a.v. Statengriffie
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 11 juli 2017 

Betreft: Besluitvorming rond kunstijsbaan in de 
provincie Drenthe 

Geacht College van Provinciale Staten van de provincie Drenthe, 

L� 
KNSB GEWEST 

DRENTHE 

Aanstaande woensdag, 12 juli 2017, staat in uw vergadering de "bovenregionale sportvoorziening• 
geagendeerd, oftewel de besluitvorming rond een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe. Vanzelfsprekend 
volgt de KNSB gewest Drenthe, maar ook de landelijke KNSB-organisatie, deze besluitvorming op de 
voet. 

Veel schaatsliefhebbers in de provincie Drenthe hebben, vanaf 1971, vele jaren als toeschouwer of 
als wedstrijd- of recreatieschaatser genoten van de kunstijsvoorziening die Drenthe rijk was. Er zijn 
prachtige kampioenschappen verreden en onvergetelijke evenementen georganiseerd. 
Na de sluiting van De Bonte Wever in 2016, is een substantieel aantal schaatsers in het seizoen 
2016/2017 uitgeweken naar kunstijsbanen om ons heen: Groningen, Heerenveen en Enschede. 
Echter ook (te) veel leden van hardrijverenigingen zijn, hopelijk tijdelijk, gestopt met schaatsen. Dat 
laatste betreft vooral ook veel jeugdleden. In veel gevallen betreft het de helft van het ledenaantal of 
meer en dan vooral onder de jeugd. Dit laatste is wat ons betreft om meer redenen erg zorgelijk. 

Het is voor het schaatsen in Drenthe dan ook cruciaal dat er weer een goede kunstijsbaan zal komen 
in Drenthe en ook dat, na de besluitvorming, zo snel mogelijk met de bouw(voorbereiding) begonnen 
kan worden. Het Drentse schaatsen kan het niet verdragen dat een eventuele nieuwe baan nog weer 
langer op zich laat wachten dan nodig is. Het schaatstalent uit Drenthe moet zich kunnen blijven 
ontwikkelen en de kans krijgen op te bloeien. 

Een situatie waarin twee initiatieven elkaar blijven beconcurreren zal moeten stoppen, want één 
kunstijsbaan in Drenthe is meer dan voldoende en twee is teveel. Samenwerken brengt ons verder en 
strijd zuigt energie weg naar niet-productieve zaken. 

Vanuit de KNSB zijn we graag bereid op allerlei manieren mee te denken en mee te werken aan de 
snelle realisering van een nieuwe kunstijsvoorziening en aan het enthousiasmeren van zoveel 
mogelijk mensen voor deze oer-Hollandse en zeker ook in Drenthe diep in ieders hart gewortelde 
sport. Vanuit onze missie willen we onder andere een verbindende schakel zijn voor alle sporters, 
vrijwilligers en fans, waardoor met enthousiasme van de sport genoten kan worden en eigen ambities 
daarin gerealiseerd kunnen worden. De KNSB is de automatische partner en de centrale organisatie 
als het om schaatsen gaat. 

Vanuit bovenstaand perspectief wensen we u wijsheid in uw besluitvorming en zien we belangstellend 
uit naar een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe. 

s het bestuur van het gewest Drenthe van de KNSB, 

e-mail: kuiipersonice@hetnet.nl
www.knsbdrenthe.nl




