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Onderwerp Subsidie IJscomplex Drenthe 

Geachte leden, 

Bijgevoegd treft u in afschrift de brief die wij vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten 
sturen. Dit betreft de voorgenomen besluitvorrning inzake de subsidietoekenning voor een 
kunstijsbaan in Drenthe. 

Het complete dossier IJscomplex/IceWorld Drenthe bevat veel bedrijfsgevoelig inforrnatie van de 
initiatiefnemers. In het kader van de toetsingsprocedure zijn hiervoor Geheimhoudingsverklaringen 
opgesteld. 

lndien gewenst kunt u de strikt vertrouwelijke bijlagen van het dossier IceWorld/lJscomplex mzien. 

Wij vertrouwen erop u hierrnee naar behoren gemformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemees en ethouder 

I 

t 

gemeentesecretaris 

M.L.J. Out T. Dijkstra 

In afschrift aan: 
-College van Gedeputeerde Staten 
-Initiatiefnemer Koenen BouwNolker Wessels 
-Provincie, Coordinatie Vestigingsklimaat & Acquisitie, mevr. J. Lampe 

Bijlagen: 
-Brief aan college van GS inzake subsidie IJ scomplex Drenthe, d.d. 12 juni 2017 
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Onderwerp Subsidie IJscomplex Drenthe 

Geacht college, 

In het kader van uw voorgenomen besluitvorming inzake de subsidietoekenning voor een 
kunstijsbaan in Drenthe, vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Naar aanleiding van een recent bericht in de media, waarin werd gesteld dater geen (hemieuwde) 
subsidieaanvraag voor de kunstijsbaan is Assen is ingediend, hecht ons college er aan u te herinneren 
aan onze recente correspondentie. Wij hopen hiermee te voorkomen dater een misverstand zou 
kunnen ontstaan omtrent de status van het verzoek tot de provinciale bijdrage. 

Op 11 mei jl. heeft ons college u een brief gestuurd met daarin het verzoek tot heroverweging van de 
subsidieafwijzing Ice World Drenthe (van initiatiefnemer Koenen BouwNolker Wessels), evenals 
een verzoek het beschikbare bedrag van € 5 miljoen voor de bovenregionale sportvoorziening toe te 
kennen aan de Asser plannen. Op 15 mei j I. heeft u de ontvangst van deze subsidieaanvraag 
bevestigd met kenmerk 2017014 72-00695906 'Subsidieaanvraag ijscomplex in Assen'. In deze brief 
staat dat de gemeente Assen nader geinformeerd wordt over de verdere afhandeling hiervan. 

Ter volledigheid sturen wij u bijgaand (nogmaals) het complete dossier IceWorld/IJscomplex 
Drenthe, waarbij wij mede namens de initiatiefnemer willen benadrukken dat deze bijlagen zeer 
vertrouwelijk zijn. 

Tevens is door ons college op 9 mei jl., als derde belanghebbende, bezwaar ingediend tegen de 
afwijzing van de subsidieaanvraag van Koenen BouwNolker Wessels van 28 december 2016. Ook 
hiervan is door ons op 11 mei j I. een bevestiging ontvangen. Vandaag worden de gronden van het 
bezwaar bij uw college ingediend. 

Postadres 
Postbus 30018, 9400 RA Assen 
Stadhuis 
Noordersingel 33, 9401 JW Assen 

Telefoon 
14 0592 
Fax 
(0592) 366 595 

E-mail 
info@assen.nl 
Internet 
www.assen.nl 

Bank 
N L28BNGH0285ooo497 
t.n.v. Gemeente Assen 

Wilt u bij een reactie op 
deze brief het kenmerk en de 
datum vermelden? 



Gemeente Assen 
Ons kenmerk:2017-02314 

Pagina 2 van 2 

Wij hopen dat uw besluitvorming in de vervolgprocedure recht doet aan de belangen van betrokken 
partijen, met de daarbij behorende zorgvuldigheid. 

Deze brief wordt in afschrift verstuurd aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe. 

l t 
gemeentesecretaris 

M.LJ. Out T. Dijkstra 

-Koenen BouwNolker Wessels 
-Provincie, Coordinatie & Vestigingsklimaat & Acquisitie 

Bijlagen: 
-Vertrouwelijk dossier Ice World/IJscomplex Drenthe 




