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28 maart 2017 

Onze opdracht en aanpak 

 

 Onze opdracht van provincie Drenthe 

 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) 

 Het plan voor Assen is vertrouwelijk ingediend 

 Onafhankelijke financiële beoordeling van businesscases van plannen 

 Uitspraak of de businesscases aantoonbaar robuust genoeg zijn om het plan in 

aanmerking te laten komen voor 5 miljoen subsidie van de Provincie 

 Onze aanpak 

 Analyse op basis van de ingediende plannen 

 Risico gestuurd 

 Beoordeling financiële uitgangspunten, onderbouwing en robuustheid business case 

 Duurzaamheidsaspect vanuit financieel oogpunt 
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28 maart 2017 

Algemene bevindingen IceWorld Drenthe 

 Breed, integraal plan: ijsbaan is onderdeel van totaalconcept 

 Commerciële ontwikkeling met private investeerders en sterke ontwikkelpartner 

 Uitgebreid plan voor ontwikkeling en bouw, minder nadruk op exploitatie 

 Hoog ambitieniveau qua verwacht aantal bezoekers 

 Veel draagvlak voor de plannen (geen harde toezeggingen) 

 Gemeente bereid om investeringsbijdrage te leveren (EUR 2,5 mln) 

 Thans geen exploitant ijsbaan bekend 
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28 maart 2017 

IceWorld Drenthe – belangrijkste risicofactoren 

 De bouwkosten zullen naar onze inschatting significant hoger zijn dan thans geraamd 

 De onderbouwing van een belangrijk deel van de financiering is uitermate beperkt 

 Het aantal bezoekers is in onze optiek ambitieus en niet of nauwelijks onderbouwd 

 Het ingediende businessplan vermeldt geen exploitant voor de ijsbaan 

 De inbreng door investeerders is onmisbaar, doch achten wij niet erg kansrijk. De reden 

is het naar onze verwachting beperkte rendement op eigen vermogen in relatie tot de 

risico’s. 
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28 maart 2017 

Onze voorlopige conclusies 

 Het risicoprofiel van het beoogde project is hoog  

 Een hogere publieke bijdrage dan thans gecommitteerd is noodzakelijk 

 Het ingediende plan voor IceWorld Drenthe presenteert een business case die 

onvoldoende robuust is om subsidie te kunnen verstrekken 
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28 maart 2017 

Update 

 Op 2 maart 2017 heeft Bestuurlijk verdiepend overleg plaatsgevonden met 

vertegenwoordiging van het College van Gem. Assen en aansluitend met de 

initiatiefnemers. 

 Uit deze gesprekken is gebleken dat er aanvullende informatie beschikbaar is c.q. 

recente ontwikkelingen zijn die de geïdentificeerde risico’s adresseren. 

 De initiatiefnemers hebben na het overleg aanvullende informatie ingediend bij de 

provincie.  

 De provincie Drenthe heeft RHDHV gevraagd haar bevindingen waar nodig te herzien 

op basis van de aanvullende informatie. 

 De aanvullende informatie is beschouwd vanuit de vraag: wat betekent dit voor de 5 

belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd: overschrijding bouwkosten, dekking 

financieringsbehoefte, bezoekersaantallen, geen exploitant en inbreng eigen vermogen. 
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28 maart 2017 

Update – samenvatting per risico 
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Risico Nieuwe informatie 

Bouwkostenoverschrijding Risico kostenoverschrijding nog altijd aanwezig. Bank 
eist prijsvaste aanneemovereenkomst, VW bereid aan 
te gaan. 

Onvoldoende dekking financieringsbehoefte (te 
verwerven Europese en Rijkssubsidies) 

Beter onderbouwd, maar blijft oppervlakkig en 
weinig kritisch. Eis van financier dat deze zijn 
toegekend. 

Onderbouwing bezoekersaantallen Blijft beperkt i.r.t. ambitie, echter sterk verbeterd en 
aannemelijk. 

Ontbreken van een exploitant Besproken, maar niet aantoonbaar. Eis van financier. 

Inbreng eigen vermogen (rendement) Aanvullende onderbouwing omtrent rendement is 
helder. De schriftelijke toelichting over potentiële 
investeerders maakt de interesse aantoonbaar, maar 
nog niet transparant door de anonimiteit en het 
ontbreken van condities voor de nadere uitwerking. 



28 maart 2017 

Update – overall conclusie  
 De geïdentificeerde risico’s op basis van het businessplan d.d. december 2016 zijn 

geadresseerd door de gemeente en initiatiefnemers. 

 Het risico t.a.v. bouwkostenoverschrijding is in onze optiek nog altijd aanwezig. Een 
prijsvaste aannemingsovereenkomst mitigeert dit risico. VolkerWessels toont zich bereid 
deze aan te gaan, dit is tevens aantoonbaar een voorwaarde voor de financier. 

 De aanvullende onderbouwing die is gegeven voor de dekking van een deel van de 
financieringsbehoefte in de vorm van subsidies is verbeterd, de onderbouwing van de 
bezoekersaantallen is sterk verbeterd, maar beiden blijven wel beperkter dan wenselijk. 
De financier eist dat de subsidies toegekend zijn. 

 Voor de exploitatie is bekend dat er een partij is die hierover wil onderhandelen, 
overeenstemming moet nog worden bereikt. 

 Inbreng eigen vermogen is beter onderbouwd en aannemelijker geworden, maar de 
verstrekte informatie over interesse is niet volledig transparant. De financier eist dat de 
verwachte inbreng door investeerders aantoonbaar beschikbaar is. 

 De businesscase beoordelen wij op dit moment als onvoldoende robuust is om te kunnen 
spreken van “het laatste steuntje in de rug”. De gepresenteerde plannen bieden in onze 
optiek wel voldoende comfort dat men tot een robuuste businesscase kan komen. 
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28 maart 2017 

Onze opdracht en aanpak 

 

 Onze opdracht van provincie Drenthe 

 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) 

 Onafhankelijke financiële beoordeling van businesscases van plannen 

 Uitspraak of de businesscases aantoonbaar robuust genoeg zijn om het plan in 

aanmerking te laten komen voor 5 miljoen subsidie van de Provincie 

 Onze aanpak 

 Analyse op basis van de ingediende plannen 

 Risico gestuurd 

 Beoordeling financiële uitgangspunten, onderbouwing en robuustheid business case 

 Duurzaamheidsaspect vanuit financieel oogpunt 
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28 maart 2017 

Algemene bevindingen Kunstijsbaan Hoogeveen 

 Plan is compact en sober, duidelijke focus op ijsbaan 

 Karakter van maatschappelijk initiatief met publieke middelen 

 Veel nadruk (onderbouwing) exploitatie, minder expertise in projectontwikkeling en 

realisatie 

 Gemiddeld ambitieniveau bezoekers, sterke onderbouwing middels onafhankelijke 

studie; echter geen rekening gehouden met ingroei/initiële piek en marketingkosten om 

op peil te houden. 

 Veel draagvlak voor de plannen (geen harde toezeggingen) 

 Gemeente bereid om financieel bij te dragen (harde toezeggingen m.b.t. bijdragen in 

investering en realisatie, exploitatiegarantie, garantie obligatielening) 

 Thans geen exploitant ijsbaan bekend 
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28 maart 2017 

Kunstijsbaan Hoogeveen – belangrijkste risicofactoren 

 De bouwkosten zullen naar onze inschatting significant hoger zijn dan thans geraamd 

 Het ingediende businessplan vermeldt geen exploitant voor de ijsbaan 

 Afhankelijkheid van continuïteit zwembad ivm restwarmte wkk (13% totale ink.) 

 Onderdeel van de financiering is een lening van de provincie tegen zachte 

voorwaarden voor EUR 6,5 miljoen. Deze lening is niet toegezegd.  

 De business case is niet sterk voor vreemd vermogen verschaffers. 
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28 maart 2017 

Onze voorlopige conclusies 

 Het risicoprofiel van het beoogde project is hoog  

 Een hogere publieke bijdrage dan thans gecommitteerd is noodzakelijk 

 Het ingediende plan voor de Kunstijsbaan Hoogeveen presenteert een business case 

die onvoldoende robuust is om subsidie te kunnen verstrekken 

5 



28 maart 2017 

Update 

 Op 8 maart 2017 heeft Bestuurlijk verdiepend overleg plaatsgevonden met een 

vertegenwoordiging van het College van Gem. Hoogeveen en aansluitend met de 

initiatiefnemers. 

 Uit deze gesprekken is gebleken dat er aanvullende informatie beschikbaar is c.q. 

recente ontwikkelingen zijn die de geïdentificeerde risico’s adresseren. 

 De initiatiefnemers hebben na het overleg aanvullende informatie ingediend bij de 

provincie.  

 De provincie Drenthe heeft RHDHV gevraagd haar bevindingen waar nodig te herzien 

op basis van de aanvullende informatie. 

 De aanvullende informatie is beschouwd vanuit de vraag: wat betekent dit voor de 5 

belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd: overschrijding bouwkosten, geen 

exploitant, continuïteit warmtelevering zwembad, dekking 6,5 mln euro 

financieringsbehoefte, aantrekken vreemd vermogen. 
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28 maart 2017 

Update – samenvatting per risico 
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Risico Nieuwe informatie 

Bouwkostenoverschrijding Risico kostenoverschrijding nog altijd aanwezig. 
Een projectontwikkelaar toont zich bereid 
prijsvaste aanneemovereenkomst aan te gaan. 

Ontbreken van een exploitant Verkenning exploitanten geeft voorzichtig 
vertrouwen, thans geen commitment.  

Warmtelevering zwembad Onderkend, toelichting en onderbouwing 
verminderen risico tot aandachtspunt. 

Dekking 6,5mln euro Er zijn mogelijkheden geïdentificeerd maar 
deze zijn in pril stadium, alsnog resteert tekort. 

Aantrekken vreemd vermogen Onderkend, nadruk ligt thans op andere 
vormen van financiering/ bekostiging. 



28 maart 2017 

Update – overall conclusie  

 De geïdentificeerde risico’s op basis van het businessplan d.d. december 2016 zijn 

geadresseerd door de gemeente en initiatiefnemers. 

 Voor de meeste maatregelen die zijn genomen ter vermindering van de risico’s geldt 

dat ze nog in een pril stadium verkeren: 

 nadere afspraken met projectontwikkelaar over prijsvaste aannemingsovereenkomst 

 nadere uitwerking ‘reciprociteit’ in gebiedsontwikkeling 

 commitment exploitant 

 Drie van de vijf grootste risico’s zijn verminderd, maar de mitigatie is afhankelijk van 

vele factoren en de mogelijkheid om tot overeenstemming te komen met (een) 

projectontwikkelaar(s) en exploitant(en). 

 De businesscase beoordelen wij op dit moment als onvoldoende robuust om te kunnen 

spreken van “het laatste steuntje in de rug”. 
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