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79OO PA HOOGEVEEN

onderwerp Samenwerking kunstijsbaan Hoogeveen

Geachte burgemeester en wethouders,

ln de afgelopen maand hebben wij regelmatig contact met elkaar gehad om te onderzoeken

op welke manier wij de gemeente Hoogeveen kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van

een kunstijsbaan binnen uw gemeente. ln uw presentatie over de dekking van de totale

investering geeft u aan op zoek te zijn naar mogelijkheden tot verlaging van de Provinciale

lening van € 6.500.000,-.

ln verband met sluiting van De Smelt in Assen geloven wij, als ontwikkelende

bouwonderneming, dat Hoogeveen een goede locatie is voor een toekomstige kunstijsbaan.

Hoogeveen is dè sportgemeente van Drenthe en ligt ten opzichte van overige kunstijsbanen
geografische op een ideale locatie. Graag ondersteunen wij uw initiatief en hebben

onderzocht op welke manier BAM kan participeren in het haalbaar maken van uw prachtige

initiatief.

Hieronder treft u een samenwerkingsmogelijkheden die een bijdrage levert aan de verlaging

van het door u voorgestelde beschikbare budget.

Samenwerkingsmogelijkheden zijn

1. Budget Bouw- en lnstallatiekosten
Wij hebben een stichtingskostenraming opgesteld op basis van uw programma. Bij de opzet
zijn wij er van uit gegaan dat er voor u een turn-key kunstijsbaan ontwikkelt en gerealiseerd

wordt.

Door u genoemd beschikbaar ontwikkel- en bouwbudget: € 18.860.000,-

Af; grondkosten en dergelijke € 3.150.000,-

Budget € 15.710.000,-

lndien wij kunnen sturen op bovengenoemd beschikbaar ontwikkel- en bouwbudget dan is dit
budget ons inziens toereikend voor de ontwikkeling van uw kunstijsbaan. Uiteraard is er nog

detaifafstemming nodig om het exacte programma af te speken.
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2. Energieconcept
Het in uw presentatie genoemde energieconcept is ons inziens goed werkbaar. De door de
initiatiefnemers gekozen techniek is een bewezen techniek die zelden tot technische
problemen leidt. Het gebruik van lokale energiestromen (Biogas bij Attero en koude bij de

zuivering) bij dit project ligt voor de hand.

Onze participatie kan bestaan uit het outsourcen van het energieconcept: operational lease,

energie inkoop en levering, monitoring, onderhoud en beheer. Dit is een dienst die wij alvoor
vele assets met tevredenheid uitvoeren. Graag hadden we daarvoor nu al een prijs afgegeven

echter voor een goede businesscase is het noodzakelijk een aantal zaken nader
gespecifieerd te krijgen zoals:

- de technische staat van het netwerk van Rendo: hoewel mag worden aangenomen

dat het net nog naar behoren voldoet, achten wij nader onderzoek wenselijk indien

de exploitant tevens verantwoordelijk wordt voor het (energetisch) functioneren van

het distributienet;
- risico's ten aanzien van het afnamevolume; dit risico kan beperkt worden door

vroegtijdig met elkaar het energieprofiel met bijbehorende afnameprofiel met

bandbreedtes vast te stellen en op basis hiervan garanties af te geven;

- afnamevolume in relatie tot het minimale inkoopvolume van biogas en koude; bij

eventuele afname van het warmteverbruik lijkt het aannemelijk het minimale

inkoopvolume ook naar beneden bijte stellen;

Bepaalde risico's zullen gemitigeerd of bij een andere partij belegd moeten worden. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld over de leveringszekerheid vanuit de leverancier, afnamerisico's en

risico's als gevolg van onvoorziene omstandigheden welke voor de exploitant niet

beheersbaar zijn. Waarbij in een later stadium het wenselijk is goede afspraken te maken

over beschikbaarheid, tijdigheid, leveringszekerheid en gewenste temperaturen. Ter
verbetering van het concept willen wij onderzoeken of de toepassing van PV-systemen voor
de lokale opwekking van elektriciteit ten behoeve van bijvoorbeeld pomp- en regelinstallaties

financieel haalbaar is.

Nadere aandachtspunten:
- Een eventuele erfpachtovereenkomst of opstalrecht;
- Het verzekeren van de opstellingsruimte en de hierin opgenomen installaties;
- Toegankelijkheid van de opstellingsruimte;
- lndien relevant de lopende leveringscontracten van water-, gas- en elektracontracten

mits deze voorwaarden vooraf bekend zijn en voldoen aan de inkooptarieven en -

voorwaarden van de exploitant.

We kunnen wel alvast een prijs afgeven voor de financiering van de 1,1 mln stichtingskosten

van het energieconcept. Deze bedragen circa 95K per jaar (looptijd 15 jaar). De opbrengst

moet opgebracht worden uit de exploitatie van de ijsbaan.
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Zonnedak
BAM ziet mogelijkheden voor de exploitatie van een zonnedak op de ijsbaan:

BAM Energy Systems (BES) realiseert een zonnedak (2200 panelen) op het dak van de

kunstijsbaan.
- BES investeert en exploiteert voor een periode van 15 jaar.

- BES ontvangt de SDE subsidie.
- Na 15 jaar gaat het eigendom van het dak over naar de Stichting Kunstijsbaan.
- Stichting kunstijsbaan Hoogeveen ontvangt van BES een vergoeding van € 10.000,-

per jaar voor het gebruik van het dak.
- Ten opzichte van het huidige Businessplan 2.0 (december 2016) dalen de kosten

voor zonne-energie voor de ijsbaan mogelijk tot wel 50% (alleen energieinkoop

resteert, geen financieringskosten, inkomsten voor gebruik van het dak)

Er zijn ook mogelijkheden om met een postcoderoosregeling het zonne-energiedak te

exploiteren. Voor deze regeling dient een coöperatie te worden opgericht met omwonenden.

Het vollooptempo van deze coöperatie is echter een risico. Vandaar dat onze voorkeur op dit
moment uitgaat naar een uitwerking met SDE. Op vezoek kan deze variant ook verder
worden uitgewerkt.

De heer Hiemstra gaf aan dat ook nog een mogelijkheid onderzocht kan worden door daken

van diverse gebouwen van de gemeente in te zetten voor deze dakexploitatie. Dit zal nader

onderzocht moeten worden.

3. Gebiedsontwikkeling
Bentinckspark
Door de ijsbaan slim op het Bentinckspark te positioneren en bestaande ondernemingen uit te

kopen (door u) ontstaat een woningbouwlocatie van ca. 3,5 ha. We hebben ondezocht of
deze locatie geschikt is voor woningbouw. De grondopbrengst zal ca. 1,5 tot 2,3 miljoen euro

kunnen

Mogelijk beschikbaar voor
woningbouw
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Griendsveenweg 1

Deze locatie vinden wij lastig om zelfstandig ("als postzegel") te herontwikkelen. Wij adviseren

om het te ontwikkelen gebied groter te maken zoals hieronder is aangegeven. De

herontwikkeling van deze locatie zullen we gezamenlijk op moeten pakken, mogelijk samen

met een woningcorporatie. Op dit moment denken wij aan een woningbouwinvulling met
appartementen in een mix van koop, dure huur en sociale huur en

Conclusie
BAM beschikt over ruim voldoende capaciteit en ervaring op het gebied van
gebiedsontwikkeling, ontwerp en aanleg van ondergrondse en bovengrondse infratechniek,

energiesystemen en integrale ontwerp- en ontwikkeling van kunstijsbanen en

leisuregebouwen. Voor deze opgave zullen we uiteraard de samenwerking gaan zoeken met
(lokale) adviseurs en bedrijven om deze ontwíkkelingen te realiseren.

Bovengenoemde samenwerking leidt tot een aanzienlijke verlaging van het eerder genoemde

bedrag van € 6.500.000,-. We begrijpen ook dat dit nog onvoldoende is voor de totale dekking
van het tekort. Gezamenlijk zullen we nog enkele mogelijkheden moeten bespreken en

doorrekenen.

Hierbij spreken wij dan ook onze wederzijdse intentie uit tot samenwerking aan

bovengenoemde gebiedsontwikkelingen, aanvullend onderzoek tot verlaging van het tekort en

onze bereidheid te investeren in het energiesysteem van de kunstijsbaan. Uiteraard zal onze
samenwerking op diverse punten nog nader afgestemd moeten worden. We gaan er van uit
dat wij binnenkort onze samenwerking kunnen bevestigen door middel van een

lntentieovereenkomst en rekenen erop dat wij deze initiatieven, samen met u, tot een groot

succes voor uw gemeente mogen maken.

Met vriendelijke groet,

BAM Bouw en T

T




