
•• I/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////; 

Gemeente Assen 

Contactpersoon Ohr. Henk Kersten 
Telefoon 14 0592 

Provincie Drenthe Bezoekadres Noordersingel 33 

Gedeputeerde Staten Uw brief van 30 maart 2017 
Uw kenmerk 13/2/2/2017000959 Postbus 122 Ons kenmerk 2017-01474 

9400 AC ASSEN 
Datum 4 april 2017 

Verzenddatum 4/4 

Onderwerp ICE World Drenthe 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

Het kan u niet zijn ontgaan dat wij uiterrnate teleurgesteld, verbaasd en ook gewoon boos hebben 
gereageerd op de stappen die door u zijn gezet in het kader van het beoogd verlenen van de 
provinciale subsidie voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe. 
Eenzelfde onbegrip constateerden wij bij ondememers en investeerders die bereid zijn hun nek uit te 
steken om een voorziening met toegevoegde waarde voor Drenthe te realiseren. 

Afgelopen vrijdag kregen wij via uw gedeputeerde Jumelet uw oordeel over de door Volker Wessels 
ingediende plannen voor ICE World Drenthe te horen. Tot dan toe waren beide initiatieven 
uitgedaagd om hun plannen zo goed mogelijk kwalitatief en financieel te onderbouwen. 
Oat u op basis van de adviezen door Royal Haskoning zich nog geen definitief eindoordeel hebt 
kunnen vorrnen begrijpen wij, maar dat geldt niet voor de door u voorgestelde vervolgprocedure. 
Wij werden naar onze mening ter plekke geconfronteerd met een wijziging van de spelregels die wat 
ons betreft de lopende procedure in zowel juridisch, als politiek bestuurlijk opzicht degradeerden tot 
een ondoorzichtig en onzorgvuldig geheel. 

Op 4 april hebben wij samen met een bestuurlijk delegatie vanuit Hoogeveen met u overlegd over de 
ontstane situatie en de vervolgprocedure. Dit gesprek hebben wij als constructief ervaren. In het 
overleg is ons gemeld dat het "molenaars principe" niet het gunningscriterium is, maar dat dit alleen 
aangeeft wat de volgorde van "in behandeling nemen" is. U stelt tevens voor de initiatieven ter 
beoordeling aan de Provinciale Staten voor te leggen. Dit stelt ons weliswaar enigszins gerust, maar 
roept nog vragen op over het vervolg van de procedure. Zo is het voor ons niet duidelijk waar de 
Provinciale Staten de plannen op zullen beoordelen. 

Wij hechten aan een zorgvuldige procedure. Hieruit volgt dat besluitvorrning over het voorstel ICE 
World Drenthe, inclusief voorstellen over gemeentelijke bijdragen en/of garanties, op zijn vroegst op 
18 mei kan plaatsvinden. Op basis van dit besluit ontvangt u dan zo snel mogelijk een verzoek om 
een provinciale bijdrage van € 5 miljoen. 

Dit alles weerhoudt ons er niet van om de initiatiefnemers voor ICE World Drenthe te faciliteren om 
door te gaan met het realiseren van de beoogde voorziening. Niet alleen omdat het plan de natuurlijke 
en logische opvolger is van de ijsbaan "de Bonte Wever" voorheen bekend als "De Smelt". Het is een 
belangrijke impuls voor de gebiedsontwikkeling bij de TT met alle positieve spin off voor Drenthe 
(verschillende activiteiten op het gebied van sport en snelheid, met een grote toeristisch recreatieve 
aantrekkingskracht, positieve werkgelegenheidseffecten en dito naamsbekendheid). 
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Wij hopen dat de vervolgprocedure recht doet aan de belangen van betrokken partijen, met de daarbij 
behorende zorgvuldigheid. 

Deze brief hebben wij in afschrift verstuurd naar Provinciale Staten van de provincie Drenthe en de 
Raad van de gemeente Assen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

burgemeester gemeentesecretaris 




