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Geachte leden van Provinciale Staten,
Op 12 juli 2017 heeft u aan de gemeente Hoogeveen € 5 miljoen
subsidie toegekend voor de bouw van een kunstijsbaan. Met deze brief
informeren wij u over de laatste stand van zaken.
Planontwikkeling
Wij hebben na de toekenning van de subsidie ervoor gekozen om eerst
een gebiedsvisie uit te werken die aansluit op het masterplan voor het
Bentinckspark en de gestelde subsidievoorwaarden.
Voordelige combinatie
Voor de realisatie van de kunstijsbaan hebben wij besloten om de bouw
van de ijsbaan te combineren met de nieuwbouw van een zwembad.
Inhoudelijk ontstaat daarmee een grote dagattractie voor Hoogeveen en
Drenthe op het gebied van sport, bewegen en recreatie. De combinatie
van een ijsbaan en een zwembad biedt veel voordelen. Dat begint al bij
de bouw; er kan flink bespaard worden op vierkante meters omdat
functies als horeca, entree en technische ruimten gecombineerd kunnen
worden. Dat voordeel heeft ook effect op de exploitatie: energie kan
uitgewisseld worden tussen beide functies en personeel kan efficiënter
ingezet worden. Hierdoor ontstaat een duurzame exploitatie.
Uitwerking definitief plan
In de komende maanden wordt het definitieve plan uitgewerkt. Het is de
bedoeling het complete definitieve plan - met inhoudelijke keuzes en een
voorstel voor de benodigde financiële middelen - voor de zomervakantie
aan de gemeenteraad voor te leggen. Wij informeren u graag zodra er
nieuwe informatie is, maar informeren u zeker zodra er concrete
ontwikkelingen zijn zoals bij definitieve uitwerkingen en besluiten.
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Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
Bernice Ruiter-Hiemstra. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk
van deze brief vermelden?
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer
Gemeentesecretaris

Karel Loohuis
burgemeester
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