
prooincieh uis lVesterbrink r, Assen
postadres Postbus r22, 94oo AC Assen

www.drenthe.nl
(o592) 36 55 55

provincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 13 april2017
Ons kenmerk 1 513.1 12017 001 134
Behandeld door mevrouw J.S. Lampe (0592) 36 52 08

Ondemrerp: Beslu itvormingsproces boven reg ionale ku nstijsvoorzien i ng in
Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de commissie FCBE van 5 apriljl. is ons besluit met betrekking
tot plannen voor de realisatie van een kunstijsbaan in Assen of Hoogeveen bespro-
ken. Hier hebben wij toegezegd dat wij de procedure op schrift toesturen. De uiteen-
zetting treft u aan in deze brief.

Wie gaat waarover
ln de lnvesteringsagenda is een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe als
investeringsproject opgenomen. Het geld voor deze investering wordt pas beschikbaar
gesteld wanneer Provinciale Staten daartoe besluiten. De afspraak is dat u dat alleen
doet op basis van een goed onderbouwd voorstel van ons college. Populair gezegd:
'zonder plan geen geld'. Zoals bij ieder voorstel van het college maken Provinciale
Staten daarin een eigenstandige añrveging of u het met het voorstel (en een daaronder
liggend plan) eens bent of niet. U kunt het voorstel amenderen.

Bevoegdheid college
Het is de taak en bevoegdheid van het college om voorstellen ter besluitvorming aan u
voorte leggen. Wij hebben in onze brief van 18 januarijl. u ook geschreven dat, wan-
neer er sprake is van een toe te kennen provinciale bijdrage voor een bovenregionale
kunstijsvoorziening, wij u een voorstel doen voor een bijdrage uit de lnvesterings-
agenda (brief met kenmerk: 313.1201700121). Als het gaat om het beschikbaar krijgen
van geld voor een bovenregionale kunstijsvoorziening zullen wij u dus conform de

afspraken over de lnvesteringsagenda een onderbouwd voorstel voor moeten leggen.
Zolang u immers geen budget beschikbaar stelt, kunnen plannen niet worden uitge-
voerd. Met andere woorden: om een project uit de lnvesteringsagenda uit te kunnen
voeren moeten we het geld eerst bij u 'ophalen'. De manier waarop wij onze voorstel-
len voor u voorbereiden is aan het college. Daarbij moeten we ons wel houden aan de
vastgelegde (procedure)regels en aan eventuele vooraf door Provinciale Staten vast-
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gestelde instructies. Naast de algehele instructies voor voorstellen voor de lnveste-
ringsagenda (zoals: 'zonder plan geen geld'), zijn er met betrekking tot een voorstel
voor een bovenregionale kunstijsvoorziening geen nadere instructies door Provinciale
Staten gegeven.

Wat is er besloten?
Vanuit twee gemeenten in Drenthe, Assen en Hoogeveen, zijn twee subsidieaanvra-
gen voor een bovenregionale kunstijsvoorziening aan ons voorgelegd. Zoals u bekend
is hebben wij deze aanvragen getoetst (ook extern) op basis van door ons gestelde

criteria (Brief met kenmerk: 1312.212017000959). Wijvonden, en vinden, dat minimaal
aan die criteria voldaan moest zijn om een voorstel voor Provinciale Staten voor het
beschikbaar stellen van geld voor te bereiden. Op basis van de voorstellen die er la-
gen hebben wij geconcludeerd dat deze niet voldeden en zijn de subsidieaanvragen
dan ook afgewezen. Met dit besluit is het proces dat er liep rondom de aanvragen
voor een bovenregionale kunstijsvoorziening wat ons betreft afgerond.

Perspectief geboden in een nieuw besluit
Omdat we hebben gezien dat er veel energie is gestoken in de doorontwikkeling van
de plannen voor een bovenregionale kunstijsvoorziening in Assen en in Hoogeveen
hebben we ons beraden hoe we met voldoende tempo toch nog een kans konden

bieden voor het realiseren van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe.
Daarbijzouden in onze ogen de gemeenten een verantwoordelijkheid kunnen nemen
in het stellen van garanties. Dat heeft geleid tot het volgende besluit:

Wij zijn voornemens om de eerdergenoemde bijdrage voor één van de gemeenten in
2017 beschikbaar te houden, onder de voonrvaarden dat:

a. er sprake is van een sluitende businesscase op grond waarvan de betreffende
gemeente de realisatie en dekking van de investering, die zicht geeft op een

duurzame exploitatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening, garandeert;

b. deze garanties bekrachtigd zijn in een gemeenteraadsbesluit.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat betekent dit besluit nu voor het besluitvormingsproces?
Wij hebben besloten dat wij aanvragen voor een bijdrage voor een bovenregionale
kunstijsvoorziening op volgorde van binnenkomst behandelen. Dat is een systeem dat
we binnen onze Algemene Subsidie Verordening (ASV) kennen en hier dus toepas-
sen. Op dit moment ligt er een concrete aanvraag bij ons van de gemeente Hooge-
veen.

Die aanvraag toetsen wij eerst op compleetheid. Wanneer de aanvraag compleet is
gaan wij deze inhoudelijk toetsen, op basis van de hiervoor genoemde criteria (A+B)

Wanneer de aanvraag voldoet, en daarmee door ons dus wordt beschouwd als een

goed plan ter onderbouwing voor een voorstel aan Provinciale Staten om geld be-
schikbaar te stellen uit de lnvesteringsagenda, gaan wij een dergelijk voorstel aan u
voorleggen. Het is vervolgens aan u om op dit voorstel al dan niet positief of geamen-

deerd te besluiten.

Meerdere aanvragen
Het is natuurlijk mogelijk dat ook de gemeente Assen nog een aanvraag bij ons in-

dient. Deze gaan wij op dezelfde wijze in behandeling nemen. Omdat er al een aan-
vraag uit de gemeente Hoogeveen ligt, is het redelijk te verwachten dat, wanneer de
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gemeente Assen later met een aanvraag komt, wij ons oordeel over die aanvraag ook
pas later aan u kunnen zenden. Zo is ook aan u toegezegd.

Volgens ons zijn er daarmee drie mogelijkheden:
- U hebt inmiddels de besluitvorming voor een bijdrage uit de lnvesteringsagenda

met betrekking tot de aanvraag van Hoogeveen afgerond in positieve zin: in dat
geval gaan wij geen nieuwe aanvraag meer in behandeling nemen, omdat immers
ons doel kunstijsvoorziening in Drenthe gerealiseerd wordt.

- U hebt inmiddels de besluitvorming voor een bijdrage uit de lnvesteringsagenda
met betrekking tot de aanvraag van Hoogeveen afgewezen. in dat geval gaan wij,

als er een aanvraag van Assen ligt en deze inhoudelijk voldoet, een voorstel om
geld ter beschikking te stellen aan u doen met betrekking tot Assen.

- U hebt de besluitvorming voor een bijdrage uit de lnvesteringsagenda met betrek-
king tot de aanvraag van Hoogeveen nog niet afgerond; indien er een aanvraag
van Assen is binnengekomen, informeren wij u over de status van onze behande-
ling van deze aanvraag. ln dat geval is het aan u te besluiten of en wanneer u de

aanvraag van Assen wilt betrekken bij de besluitvorming over ons voorstel met be-

trekking tot Hoogeveen.

Wij vertrouwen erop hiermee op duidelijke wijze invulling te hebben gegeven aan onze
toezegging.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris
\', 

voorzitter

md/coll

Afschrift aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Assen, Postbus 30018,
9400 RA Assen

- Het college van Burgemeester en Wethouder van Hoogeveen, Postbus 20000,
7900 PA Hoogeveen

- Koenen BouwiVolker Wessels, Postbus 2106,7801 CC Emmen
- Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o., Roggekamp 33, 7908 MP Hoogeveen
- KNSB, Postbus 11084,3505 BB Utrecht


