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Geachte dames en heren,

In de afgelopen periode heeft het college van Assen zich gebogen over een nieuwe koers omtrent het
ijscomplex in Assen. Wij willen u hier graag over informeren.

Bijgaand sturen wij u het raadsvoorstel 'Investeringsbijdrage in ijscomplex in TRZ Assen', de
brochure 'ICEworld Drenthe Duurzaam Revolutionair' en de brief gericht aan het college van
Gedeputeerde Staten.

Opl8 mei zalhet raadsvoorstel opiniërend in de gemeenteraad behandeld worden. Het raadsvoorstel
staat voor besluitvorming op de agenda van de raad van I juni.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïhformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en

M.L.J. Out R. Stoffelsma,l's

Telefoon
14 o592
Fax

E-mail
info@assen.nl
I nternet
wwwassen.nl

Wilt u bü een reactìe op
deze brief het kenmerk en de
datum vermelden?

(o592) 366 595

t.n.v Cemeente Assen
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> Raadsvoorstel

Opiniërende bespreking

Besluitvormende raad:

18 mei2017

01 juni 2017

09 mei 2017

Onderwerp:

lnvesteringsbijdrage in lJscomplex in TRZ Assen

Datum verzending:

Voorstel:
1. Een krediet beschikbaar stellen van €2,5 miljoen als investeringsbijdrage voor het lJscomplex TRZ, te dekken

uit REP middelen (€ 1 miljoen), het Grondbedrijf (€ 1 miljoen) en € 0,5 miljoen uit de algemene dienst, door
vaststelling van de 10e begrotingswijziging van de Algemene Dienst, dienstjaar 2017. Dit conform de Program-
mabegroting 2017.

2. Een voorziening van € 2,5 miljoen instellen om het risico van het mogelijk niet toekennen van de provinciale
subsidíe van € 5 miljoen af te dekken. Dit voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen van het lJscom-
plex en deze dekken uit de voeding van de algemene reserve die optreedt door de verkoop van de Enexis
aandelen.

3. De investeringsbijdrage onder 1 alleen beschikbaar stellen wanneer het plan daadwerkelijk gerealiseerd
wordt.

4. De voorziening onder 2 alleen benutten als de provinciale bijdrage niet beschikbaar komt.
5. De bestemmingsplanprocedure per direct opstarten en hiervoor een aanvullend voorbereidingskrediet be-

schikbaar stellen van € 200.000 te dekken uit het grondcomplex De Haar.

lnleiding:
VolkerWessels/Koenen Bouw heeft het initiatief genomen voor de bouw van een multifunctioneel ijs- en skicom-
plex. Een complex waar top- en breedtesport worden bediend, waar schaatsers, ijshockeyers, shorttrackers en
skiërs naar hartenlust hun sport kunnen beoefenen. Gecombineerd met andere maatschappelijke functies wordt
nabij het TT-circuit een tot de verbeelding sprekend concept ontwikkeld waaraan ons college financieel wil bijdra-
gen. ln dit voorstel beschrijven wij hoe we samen met de initiatiefnemers de plannen willen realiseren. Wij doen
een beroep op Gedeputeerde Staten om de beschikbare vijf miljoen euro voor een bovenregionale sportvoorzie-
ning aan de Asser plannen toe te kennen. Mocht het provinciaal bestuur een bijdrage afwijzen, dan stellen wij uw
raad voor een extra voorziening van 2,5 miljoen euro te treffen. Onze motivatie is dat wij grote waarde hechten
aan de realisering van deze plannen die veel meer zijn dan de bouw van louter een kunstijsbaan. We hebben de
vaste overtuiging dat ze bijdragen aan de ontwikkeiing van de Toeristisch Recreatieve Zone, duurzaamheid, inno-
vatie en ondenruijs. De bouw van een multifunctioneel ijs* en skicomplex is niet alleen goed voor Assen, maar ook
voor Drenthe en Noord-Nederland.

Het initiatief:
Drenthe en Assen kennen een rijke historie op het gebied van ijs gerelateerde sporten. Aan die historie kwam met
de sluiting van de ijsbaan van De Bonte Wever een einde. Een sluiting die alom werd betreurd door de vaste ge-
bruikers die uit moesten wijken naar andere accommodaties in de regio. Dat gold ook voor de organisatie van de
ijsspeedway-wedstrijden. Met het initiatief van VolkerWessels/Koenen Bouw is er concreet zicht op een ijscomplex
met een wedstrijdbaan van 400 meter en een ijshockeyhal. Het complex kan zowel worden gebruikt voor de
breedte- als de topsport met goede voorzieningen voor bezoekers die naar schaats- en ijshockeywedstrijden ko-
men kijken. Ook de organisatie van shorttrack en ijsspeedway-wedstrijden behoort tot de mogelijkheden. Zo krij-
gen leden van ijsverenígingen weer een thuisbasis om hun favoriete sport te beoefenen. En tegelijkertijd is er
volop de ruimte voor organisatoren van (sport)evenementen om een breed scala aan activiteiten te ontplooien.

Het concept van VolkerWessels/Koenen Bouw is echter breder van opzet. Ook een ijsklimhal en een skihal met
een lengte van 200 meter maken deel uit van de plannen. De venruachting op basis van onderzoek is gerechtvaar-
digd dat het complex jaarlijks rond de 1 miljoen bezoekers trekt. ln de toekomst kan het concept verder worden
uitgebreid met de bouw van een TERRA Experience, waarbij bezoekers een virtuele reis kunnen maken naar het
binnenste van de aarde.

Wij vinden het initiatief van VolkerWessels/Koenen Bouw om veel redenen waardevol. De plannen zijn van grote
economische betekenis. De venvachte bezoekersaantallen noemden wij al. Ze zullen een positief effect hebben
op het aantal overnachtingen in de regio en dragen bij aan een langere verblijfsduur van toeristen in Drenthe. Qua
directe werkgelegenheid leveren de plannen zo'n 50 tot 60 banen op, een aantal dat snel kan oplopen als ook an-
dere initiatieven in de Toeristisch Recreatieve Zone tot ontwikkeling komen. Het complex kan daarom worden ge-
zien als een katalysator voor het gehele gebied waar het TT-circuit al fungeert als trekker met een breed scala aan
auto- en motorsportactiviteiten.

Het concept onderscheidt zich ook door de combinatie met maatschappelijke functies. Er is een intentie-overeen-
komst met het Alfa-college die gaat participeren als het initiatief gerealiseerd wordt. Deze MBO-instelling ziet
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goede mogelijkheden voor een combinatie van theorie- en praktijkonderwijs. Daarnaast zijn er steunbetuigingen
voor het initatief van de zijde van het voortgezet en hoger beroepsonderuvijs. Verder worden nieuwe duurzaam-
heidstechnieken toegepast die aansluiten bij de ambities die ons college heeft en die door uw raad worden ge-
deeld. Al deze aspecten verklaren het enthousiasme van het college voor de initiatieven en onze eerdere bereid-
heid een bijdrage van €.2,5 miljoen te reserveren voor het ijscomplex. Bij de Najaarsnota 2016 hebben wij u daar-
over geinformeerd.

Provinciale subsidie:
Bij het bestuursakkoord van 2015-2019 is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een bovenre-
gionale sportvoorziening in Drenthe en de provincie is gevraagd om een investeringsbijdrage van € 5 miljoen voor
het realiseren van het ijscomplex. Omdat er meerdere initiatieven waren, heeft de provincie besloten een afirveging
te maken en dit te gieten in een subsidietraject waarin ingediende initiatieven als subsidieaanvraag worden beoor-
deeld. De aanvragen moesten voor 31 december 2016 worden ingediend en zouden worden beoordeeld op basis
van vastgestelde subsidiecriteria. VolkerWessels/Koenen Bouw heeft eind december een subsidieverzoek inge-
diend. Wij hebben dit verzoek met een brief ondersteund, waarin wij aangaven wat het belang van het initiatief is
en hoe wij het plan willen faciliteren. Dit subsidietraject heeft op 31 maart geleid tot een afrrvijzing met tegelijkertijd
een doorstart. Deze afwijzing door Gedeputeerde Staten leidde tot veel onduidelijkheid en was voor de initiatiefne-
mer aanleiding bezwaar aan te tekenen. Ook wij tekenen als indirect belanghebbende bezwaar aan tegen de af-
wijzing en het uitgelijnde vervolgproces.
ln het door de provincie voorgestelde vervolgproces worden wij als gemeente geacht garant te staan voor de in-
vesteringen en het garanderen van een duurzame exploitatie. Garant staan voor een private investering van deze
omvang, waarbij de marktpartijen de exploitatie dragen, achten wij ongepast en principieel onjuist. De initiatiefne-
mer vraagt dit ook niet en vindt het niet passend bij het private initiatief. Daarnaast is er hiermee voor de initiatief-
nemer sprake van een extra voorwaarde om in aanmerking te komen voor de provinciale bijdrage.

Wijzijn er stellig van overtuigd dat de realisering van het lJscomplex bijdraagt aan de ontwikkeling van de Toeris-
tisch Recreatieve Zone, die voor zowel Assen, de provincie Drenthe als heel Noord Nederland van groot belang is.
De toeristisch recreatieve en economische spin-off, alsmede het directe werkgelegenheidseffect (50-60 fte) zijn
dusdanig, dat wij veel waarde hechten aan de totstandkoming van het lJscomplex. De positíeve effecten van de
realisering van het ijscomplex en de bovenregionale uitstraling van deze voorziening rechtvaardigt volgens ons
een bijdrage van € 5,0 miljoen van de provincie. Wijvragen de provincie dan ook de eerdere subsidieafwijzing te
heroverwegen en het beschikbare bedrag voor de bovenregionale sportvoorziening alsnog toe te kennen aan de
Asser plannen.

Extra gemeentelijk bijdrage:
Voor het geval het provinciaal bestuur ons verzoek añrijst, stellen wij om onder voorwaarden voor het lJscomplex
een totale gemeentelijke bijdrage te verstrekken van € 5,0 miljoenì Dit is € 2,5 miljoen hoger dan het oorspronke-
lijk vastgestelde bedrag dat gereserveerd is in de Najaarsnota 2016. VolkerWessels/Koenen Bouw zal via een op-
timalisatie van de businesscase eveneens € 2,5 miljoen extra dekking en/of besparing realiseren. Gezamenlijk
compenseert dit de gevraagde provinciale bijdrage van € 5 miljoen. Zokan toch worden gezorgd voor een slui-
tende businesscase van het lJscomplex. De extra bijdrage van € 2,5 miljoen wordt een voorziening die pas wordt
benut als de plannen daadwerkelijk doorgang vinden. De bijdrage wordt bestemd voor het uitvoeren van diverse
maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Verder stellen wij u ook voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De beoogde locatie in de TRZ
voor het lJscomplex valt binnen de strategische gronden De Haar, waarvoor nog geen grondexploitatie is vastge-
steld. Om dergelijke initiatieven met gemeentelijk grondbeleid te kunnen ondersteunen is in de begroting een post
opgenomen voor het begrotingjaar 2017 van € 25.000. Gezien de gewenste voortgang is het wenselijk om de
voorbereidingskosten te verhogen met € 175.000 tot in totaal € 200.000.

Bijlage:
- Brochure lceworld Drenthe Duurzaam Revolutionair.

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

de burgemeester,
dhr. M.L.J. Out

de secretaris,
dhr. T. Dijkstra

*.
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Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;

besluit
1 . een krediet beschikbaar te stellen van €.2,5 miljoen als investeringsbijdrage voor het lJscomplex TRZ, te

dekken uit REP middelen (€ 1 miljoen), het Grondbedrijf (€ I miljoen) en € 0,5 miljoen uit de algemene
dienst, door vaststelling van de 10e begrotingswijziging van de Algemene Dienst, dienstjaar 2017. Dit con-
form de Programmabegroting 2017;

2. een voorziening van € 2,5 miljoen in te stellen om het risico van het mogelijk niet toekennen van de provin-
ciale subsidie van € 5 miljoen af te dekken. Dit voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen van het
lJscomplex en deze te dekken uit de voeding van de algemene reserve die optreedt door de verkoop van
de Enexis aandelen;

3. de investeringsbijdrage onder 1 alleen beschikbaar te stellen wanneer het plan daadwerkelijk gerealiseerd
wordt;

4. de voorziening onder 2 alleen te benutten als de provinciale bijdrage niet beschikbaar komt;
5. de bestemmingsplanprocedure per direct op te starten en hiervoor een aanvullend voorbereidingskrediet

beschikbaar te stellen van € 200.000 te dekken uit het grondcomplex De Haar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2017 .

De raad voornoemd,

voorzitter

, griffier
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\ ,ttl

te gebruikgn wodl een 0,KNiteri îr¡ doebrùepen

bcdiord. hdevorñïevnQ väil het Qeæuwis

voor¿¡cr in deA nilrüùalisùtic lan kosren. en \'¿l irBr

rñaçhmem¡n{J van de lqNachtinsen valr de be¿oeGr

ù8stvrijheid eñ veilìghèìd.

¡o wôrdil gedurende spoilevcnerrenicn

Lechnrschc'insellinqed voor soclle spoilpítlstâlics
glUÞU¡ènü,eNri. Voor àndere e!ener\eñÌer,

ouvocrbeld conc¿ilen, beslaan alÉrratleve

rnstÈiìn!È¡ voor veNar rrn9, koeling,

Juchwochùq[eid e¡ lchlklvalùe{.

Hct0ebouwwodlú¿oûas behNrd,dchorccâ-cù

san{are voor¿ienrnlcn kunnen als s-"t evenenren¡

dådomvrðaq(op¿roh¿elf sLaôndwodeñbeilul.

looproutesen¡chtliJrìene¡conìps(¡ilEùteff itn
afgestenrdop een zo groot lnogellkÊ ¿rchùaå.hed:

[et js ¿ienen ge4eîworden. Be¿oekersdÉ¡o¡dloÞer

over de verdicplìgen hebbcn zrchÌ Þp ¿owêl de

400hete' baån åls het tshockryekl Varìâtde

servicebðlièheèÍhetpersoneel¡chÌopdêenreeén

oÞ hel risU¿ônconìplex

DoordehorÊc¡oÞdemÊest/ichtbareplùarser

te posùúne€t bcìhvloedcñ wc dc {socûle)

åênùbkk¡ùklÊtl ten gunsteva,r de fnancréle

CÀ

åu'
I¡ *l

þI-

lr'

Iñ

a.

ookkuùnen lve doornlg¿etren op hel

þ[tìenhulenv¡n spoÍlers en len toL(iequefte)

veilolgbe¿ocken tc vclcdeû, ccn [!cùdecashflow

hor !cncüë{r l)åâdril rs dc rec(eart(¡û âllÈ

lgèllijdeù) cen belançrùke piler vqo¡het succcs. b de

rna*etillgænìôr!rioåle wordi d¿n ook veel uandachl

besl€d aa¡ de¡e verschille¡de er sÞNfieke

dælg¡oepcn 0ebc¿oekc¡sÈ¡Þ{nosê d€ tNr

grondsl¿g llgt ¿ân ong vNqdocurNat la¡! ¿is d.lì de

¡eUþkùde(rjl N. daañilìwodlzo$e.i ilì hèronùdf
als heì ôaßÞoden ¡^de milke¡ngcornmu¡icatle

speciale Ja¡dæh qegeven a¿iljonÉ S¿nner.
slio{ve{c01s{ngeñ en schoþt te wof ld orenlhe vni

naasL hcl l¡cili{er¡fr vor! $poh ecíl kweeþirlr ¿ilr

voor ô¡euw schaatstalenl. Oudtsts, i¿ns, vrlw¡llitjds

cn ve{enigin¡ten voclen ¡ch lhu6 ¡n lce Wûdd

D€nlhe Het is the pl¿c€ io be

-q,ï I

I
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grote conce{ef, kunncn v¿ordê¡ gegeven. Met

de klvan de 400 rre¡erbåaneñ hctsep¿rsle

ùshockq-veld besch¡kt lca World oreoths over eqû

evscñênt€ôl&êtie v¿n form&t. Volop rutñte
loor grde roncerien, darce+wt{ ijsscllüuur
tenlenslelhngen er t$slÉws &êls Hol¡dãy oð lee.

Fro¡en, naardè qel¡kn¿mige Uisheyfìlnt $upErcr6s,

her tshockeyveld an funcùes gdrleñ ¿oals

lryand-buy rc!àil een cduÞtkeoÍum ùvea

duuraanì oÈúew€kte serge er l een wclkÊs\
cener De grole h¡l beschikt ow me¡ dån

ó0m s¡ea¡plåa¡sen en 1200 ?¡tplå¿lsen ên de

¡ishocleviìål bjedl I 250 ¿ìlplæIær.

Multlf unctloneel oebrulk
Drenthe - en dusookAssen - kcôÌnóg gcen g¡oÞ

Doofstroom
Volkcrwes*ls tueÍt eil¿rinq rËl dø on&ikkcliìg.
hê¿w e¡ exploitiÌ¡e æals d€ isbà¡n in

tn$hde, Vahuü onæ dperlse weten wa d¿l

be2ekeNstromen neesrål h Þiokan varlqpsñ. Hat

volsrô¿t don @k nÊt oñ hét rafttol ba4oekers pq
t¿âr als gemiddeldc tc hân1qic0 ¡ls nqrÕ wai hat

furilileM vùo deæ beaoÊlqs¡tðms. odrom
!@r¡aloñoñuee in wn nnslle(haNt@m ot
hægqdogen. 0o rulmtq6¿stdqqentale h¿l hfti
onder mæ¡ æn buttefunctc'. beæoko¡s $lâq¡ nEl
buiEñ indeù. ¡¡ kutilen ts¿ll$ Udqnåqrbunet
ên hcLweñtuêlew¿¿hÌc¡ vndl plqú(ç in de ùß(i!e
ambrûnre diè het t$koñsli$a conìpltx kanmqlkt

Routlng binnen het gobouw
i€û helderc ou¡ing. hel scheide{ varì

bêzoekcrssþmen cû de lo0tschè l¡os[çs vandE

oivcrsc turùucs orrgcù ol ¡¡h een prctlqc bolEv,ng

van het geDouweñ ds ¡ttô,¡¡cvckwálitait ÈN¿n.

Gorond gsniêtan
Spod vra¡gr en.¡!ie, En w¡edinq is ds ôonds(ol
w¿å¡op dÉ inñeilike moror do¿t. tcè Wa4d Dqühc
biedl s &st¿ur¡nt w¿N de beegkar ge¡qu kqn

etqñ, dnnk€nonsrcckeû.

llelsùc¡oleqEôelGñ i¡ hel rqsl¡uñ¡twqrdt ln

¿rhìte¿tuur eô styli0g mdssts¡d ûtr S (hs¡¡l
i$lde¡ snelherd.

Efficiðnt gabrulk van ¡uimta
llet rqsþuiùn{ ç d@lhââr 0p dc beqcß qo¡d l$

een qnted hæcðdern hnks vm de h@M1ttR
É R¡ ihañili$çhe sk¡hü qN¡lw( Sk€6
v¡¡dèn hierqn sleeñlla wrjê h@ weq ner dr
200 nìaltr långç skihol. Op dE wrdÞpin$ qcûBeñ

be¡oqkêñ op plaa$Bû aqdom (þ vidq vat &iì
proñilìc^lJikEhtop qc {0 rcrer Dæo s ed?
Fh*keyba¡n 0ude6 heÞben t*ens ¡êht qp de

Sclhoak die hcr 6 rnle$uhì vrcr hun kìnq€üi
Voar het bedlqns vqn ïalelrikc dssl0roap6 kfi
èeñ ruìñteworda¡ åfge$lalÉn 4qr hfi iñ bñlo16
kring haudqo vèn bl¡qf,kqm$tc{ eû vo¡f¡¡dqinç@

$l
(t
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.OO MEÍER BAAN Vormg¡vfrg an mutee
Dè alw wt he! lBd @ de aæewdde.
Ûê hesl kode on bgiscþ herob, ¿cNljæû
s þÞvi¡g ¿Jn leM ht pôgnrm b &ôr
ômlËn gsh¿Wd Oe bê¡onks lM ù{j lNen-
ffi¡ zLft op b& isb3ñ4 de s¡tÉl s tEr
ßSent. Nå hal ùEh.cl@n ûpr hù of ¡i, hndq
0n0êgú de ù@op h pñ@sl læll vMÌ
dc siæ$l¡ê Bd¡¡lë ehdiJrEn op pillcerphns.
hæ{ffi@. & m bs¡q de ontdeedæ iÉl
Éùffir bamdên s blH de leffift€rsry€
h dê ilshækr.y åMa. Oudff en fô¡s ¡ñÈr *
dè 6qt6L hålÊ¡åaF ñltM h hës@r -
Þwèl bmds ålè bowñ - m Þbùen das ?ir¡r
op b* tsba@ da $d¡d en ê Shol. kôgs rle

frloop m hel Wìept ð$gelc{do iitukseld
2Íñ de n¡uties g6ùeed dÞ €ñ hêt i¡¡;¡Wlex
6 þElt*þvng ds, {Els tydùy rebil
Nd@liffiMow d¡t@ñopSWKe
*ry6 s en We{ns Cèdèr me¡ o s. fMss 6
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Ê.n lFaþ ut da Ëd.G Hlgh Téh kaìnls èô

.fr.h9 d¡. &¡dl eËpst h¡j e ñkt.lñ90
d. Mrd¡giig q h.t ¡ßblâtuoÑOl:

ræren¡sllng oÞ 5u€ wtibtüs €ò
de luehöeûilÉ¡n! æôt ndt ruér
wû¡il6rêl&hr wdt @qevM ùn stfl &1

eo&akdijN vrû sr Wþ lshûMtùeú s
.¡¡ b ,:qnËci nþgðl¡i( g€bew weñiwr de

Erhoudìñg sehf s vloxóBrulåt S1¡ñel ¡sj

cn
N

€N
$;ù:lçrk r.+-l{:li¡:

¡..¡{
"'; -.-. :'.*i#d
ffiM 6ffiÈ

,,6¡¿ ;#.9!
' _jdr\ 

"r¿rru
3r^4.*

;'.-_
..,, ú :rSíXû*Â

.:t, I ¡. tr

.aql ¡ l- i¡w

" ¿ !r I
;.-l*.- ,+ß-J

:. r:&eu

r*p
lÆú .lD#

LJ LåJ

* dmbare L€0-ledich[nq ilì h¡llèn, kônlorcn en

t qD[fiì{k{sohie4rds*vkÊüñts
nf^Mllsèhg En de èuleüEq vgor hel
vqNwrìl hold¿ñ€n de bidem

een QrmåõEysteern me I lðågìerçeÉiuur
veearmrng voor aplmêål rcôdem$l vsn de

ffi lwhlwdelsy$teem net qen ¿o i¿oq

nr4€XjtE Uch¡sneihhid ovs d6 lsvloer rer

ñrnrruliseûno vån hel convectieverlie$ ¿n mst
4ô ro l.ag mqg9lÙketerìperntuurgÞdiailt te.
mrnrma¡isearg !an lÉt v!å!dúeverlìès:

Uêpqtkdì vàn bpw¿ls¡vcilrurk d@rÌæg¿ssh!
vil d@Nioombcgren¡ingen en ¿!på6t!ur rftl
ÈEo låè9 wålerverbru*:

ee geùùùw @t lEhle Heurcn we(kÐr s

^ntu 
konstbht frilig rs eD wflich¡ìgsårmre

e wwñ€ nìogcluk tuia le wordah ekaddj

r æn d¡k mt st €tl€cwende coåtlnq Þr
ñ¡mligenB sun ha {totnçswile$ Iussen

t &0¿ññoniok koclingtållaticmctcen rìôxtmsle

CoëffcÈnt Of Pcdqrm¿ncc (COF) voü de

Ûsvlocr nìêl C02 medùrm voor tråNprtr¡
ililninalisé,hgvan hqt tråuspo(veilies en en
egalelempqsruuru€¡de[ng vån de isvlær;

s qltnìåliste Þ¡ & r$h& Yèn è schil,

I dtreqle warmleteNrgwi¡nhg u[ hèt hek gas vañ

ft ammonrqkkoElnsl¡llalie v@r ve¡w¿ming

seilâle læhffisÀ&dng rcor de

àuúetuhrM ¡ãar de ùsÞlleñ gúrtr*
ê wfi€,r wa¿fin de builenluc¡! wordt

ontw4htgd. Dn ts mif,firålisenrq van het

en{gievarbru¡k vmr oñlvochtig¡ng en æn
opùnìù¿l @chrgèhahe h de [shal:

r wsrmlcteruqwñnìng ult heÌwsrme gas vên ¡1e

âmhon¡âk rñsþllâ¡e vta wôrñteponìpen ls
hh@ve v¿ñ verwårming v¿n her gcbqw en dc
vorsll¡Ne¡lig¡ñg v¿i' de hdem:

* úe,enæege¡de comprNoren:

* loepàssrñg vån ¿onne€nercE mddels Pv-cèllen:

r sliñeñergiemanáqementi

t gèbrurkvgnwindenerce

Í strcom ôpslag rn orore aæu's.

Baheer en onderhoud
De ¡jsmèeskrst¡atceniÊal b[ het beheerss vât
de prccessn roûdoûì bÈhær en onderhoud hr de

oprelvânde ìnst¿llodes ffiet nodelos iñgffikkeb
le nùkì ¿Un de ondeùoudskos¡eô bhjwnd hag.
Dc nslallahes wor&n slim æplââtst; þeders
ondéMnden qen hinder van ht i€hnrstu
ondeòoud l€ílvil onderhoudsFtiþn snelen
nì*þluk loegang hebbeo voor b8ìæi nEnrtoriry

Þsle0hnrsdE nìshliåties ìñ lcaWoild ûqnìhd ¿iilr

wr¿¡rdèlik åa¡ hÉ( ahqhele luôc\itnetîù vüñ hðr

mhplsx eî a¡n het gçbruiksgeno¡ nñ dú yerlqheid

vqn dq bc4oqkei Qe u(ga¡gspu0ten bq het 0ntwsílx
vêodc ìostallaihs ¿ìjt gqb¡uiksvricñdelqkhed.

ho{¡ç þçdrùfstgkoùao eil 6n þ Êlic¡ènt nogeltk
ênqt{råvqrbruik tijddN d. g¡þlotatie.

Ean duurr¡¿m cn ¡narglerulnig.
concapt
ouul¡?orn veñntwootd onddnqñqn v€Wtoñì
vi$G. lnhelgevalvå[¡sWo¡lriDMìhewsgthet
@k om spælncke lsho$che kenó¡å. Volkqrwq$sgts

en Cè&l uh Asser hq$h¡kkqn ovùr ?owd dc keûù6

als di eruaring oil duur¡¡omheid, låçE meqßlqsten
cô be¡oekerscomio( madhos qan elkåa !e

wbiñds Uil dNwrjdær
I do ftag¡rvmg ó h.¡ nwlìlb houdan
2 am€iGhmmr..rm9d{k uit È d¡sda¡i
3 g.ùrdt ¡o @krh m.TÍclèoh iNt¡l¡tþr.
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0shqlevù! v¡rr lft W{dd orenlhb!èdlverdÊr d¡rì

he¡ geÞcuw ¿n lü¿rvoor¡ieolf,geil. Ue huLdLge

ìiidgve$t vr¡¿91 qrn slinxft dl!{ale voo¡¡eñingen

ljrù htsz@kers eÍì beùokkeûen ln stuût stqltdeel te

¡cnwì !¡n¡f dc bonk in h!¡ fioankomqr

4:cnle ¡neuws vrndhnar Ls er wð¿r bc¿oiìker¡ì

?ich KUnnen a¿nrìEldeôv0o¡ bÍeeûkomsren €il

ev¿riemún(eû ôebruikersvhdeil er het speelsühema

vùn huil lshockey lerm, de snelsle ro¡delijden vùn

dc wcek llde¡ !@rsrhoolsr¡¡¡lscñ an dc lõ¡ls¡c

lckels volr hrt*rsr volgcnde qveñemenì

$I¡Ei
Ir hol rcstauû¡t 0p de ldbunes enop hel

mrdde¡kir€D:qveral FreelviËi' teronderste(ninq
va¡ hcì socìal mcdi¡ Þqleid. lcc World l)renlhe s

eçú ontnoclìnqsÈlck -drqrl¡¿lofvnued - dnccn
plc[ vGrõro¡rl$het gcrtrf van Èeo drank]sen häpF

eleù k¡n \rordetr qewerkten woafeer afùpfaå¡ k¿ò

lceldldd-DIellbc-e¡!
Nû¿:rì cqn !plo.datewebsße beschtkl lcewolld

assrrì Ðv(rnsûcrgnnaÞp waair¡ sle€rls her nrhesl

Facebook, Tw¡ttef en lnstagrâm
De Éècebo¡k - lw{ter- eil hslaqrèN ôcco!òls

wordÈil p þlessioi\eel beñrurìd eù inge¿et ofr ¡el

MvLãps
lèa Woild Dre¡the ¡s ulgêrust ¡ìer MyLåpst c¿î

systeem waû¡¡rìec endetùde¡ worderì ge¡eOrsfeerd

Myi"aps relui61e¡ kunne.r rìê3¡ w€ns worden

door0cpl¡oLsi op Fôcqbook cn fu¡ller, cveñals dÈ

sneNe ()ndesun dedd! eû de l¿ngsl gcschu¡tsrê

ìfsrañd. oczÈberchlgevnglooprdes!cú,c¡sl

autonrslsch door naür dewabsrtcva¡ì lùÈy/odd

Augmented Real¡ty
Deoùtwrkkclinqcn rnzerv¿ñ'¿uqmentcdrcoliry'

Iedl de ÍñVcljkhcid o¡, !,e verschillc¡ds ¡l¡äcr-.s
' dre oo eÈr' srecr'worp va¡ elFãå'.t¡rr, oLqÉs'clo

rotrdom dc Noordlus vôn helll Cfcùù - vool

de bezoeker kenbåâr en zrchrbåâr le rnåkeñ.

r\uqñe¡lcd rslty rs een hedendaúgse ilìnovü¡Éve

echniel ù¡ri de werkcljkhcid tcvoorz¡cn vaôvtrtrrùlc

iltÈr¿cÌi€vq lìforf ìa¡e oD de snìà(Dhoile va¡r ¿e

+-1

ovcri!ir srÐkeholders dr dc rqk) $ buwerksielliUel

ef te onderhouden. ¡lierbij rs MeerEhtiñgsverkeer

eñ wederkerglìe¡d eé¡ musL, ¿lleeù ?endeÂ leve(
geeù telates qp. Hel gåal oùì hÈliaciì[ercnvaneen

corllmuùúy dic dcels ¡qlfgtåndtgondeilìng conlacl

ondcrhoudt, bivoorbècld via dôor lceWorld Drcnùc

oðnUÊroikle liIlclùkc hashtaU5

: Ë+if¡¡-r"¡ !,îi:j;f,:.rr t *Ê;r;i.:;= :::, ! + +4-':Ë..-?
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¡¡WAT ZEË JE?

Na¡r hat middrtpunt
d¡r aard¡? W¡t gà ¡¡
d¡a¡ dsan? En ho¡
kqm ia d¡¡r?ft

\o
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e wtr
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'lHr hl, wr Erån naar lcl
Wortd Dr¡nthar nil llrr¡
Exprrlanca, N¡¡r dr orrkn¡l
tui¡tsr¡n. En mrrr tr w¡t.n tr
koman ovrr dr prrhirtorir, dl
dino¡ruru¡¡rn rn dr vormlng
v¡n da Eontinent3n. Hrt ¡r
¡Bn attr¡ct¡o 3.0. Wi¡t j. drt
ni¡t?tl

crl



fmRa Erpáns€ i.eft dl Frql{ w hdt

hôlsinos@tm ff f¡oqt$&dqlsfl d þ wsdÊe
Hlø m¡lan beek{F q nis qr hcl hidd&ht

tasM hefiw.riisft. Deqr È ¡lE¡, le ôa¡ 6
le antdakt* hqt ,tr€ e o(d (k adþ ¡o ¿l h¿{
faqg1ìeñ kalM, 0q ob h iilêwthl e wÊfl l¡rçq
aardlôgeq miæõlû gdu(ofren rb mß h dc
?¿a ww har klkn¡at ff dc lN[u @r ñhM

Þs nrs N Rn t(ræ$a oþ ha( sñ{rt¿li vû¡ tènlbe\
welÊnwhqn e{ eulluur

j

i-th*
'lERlUl eÐgrìôûcs ls narü &n nt{&rÍìrot
almdiç S.0 q6n ñqwe eÞir¡l¡abð¡ wr Nqqd
N&tr|ild. hq wordqn nqvwr ¡n¡N nnowti¡w
a@t¡N Þed{ct$a*tçoo1¡inåt¡s galcn@rdan
lqûnmgÊleld mdq me¡ aên dq fqnrl vqn (tgio

spsrñclq ttìsnr\ ¡qtl5 êqrdqas s åardrle.o
(f¡

,*

';*+-ry
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¡*ta*tr
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IÉRRA !¡pqiss bêñut nftIainmgar orh iñ te

sFolgr ap çùæ wndoendç m¡ersçh€0pú E¡
op ds nunrs wa|rq9 mmgen rÊôr ds wçrald en

hun ongevlng k¡jken. 0r t¡ublickswadieh(côda

.u..i;*",

u¡¡olc úmgwin{l m ¡lñÞsfftr v{n esn ink¡ motkl
ao cduotri6l lhqhlpart Oanrme pqgtiqnqft
ïÊFRACxp€rþñ6erch ap hcl snr¡llåkvån hot

hditþnelc mqseun, wets{chêp & kahn€k lqk¡le
prablqmolck êû he¡ ffi¿qfte{lijk wrrcn vqn qaô

{sie op dê l@koñil van onas plrwt èn oñæ
ßgìo, S¡mqnwk¡nq k?n ontsuån mot biiwrl¡æld
d€ NAM, çnargv V.llry Gepeù de Hq¡dpruq q¡ì

be z,r-ekers een
reis naar het
m¡dde[punt
van de aarde

a
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Term €xperieñe nèemt de t¡*æker @ op eèn Geologie, delfstoffen en
mineralen

0ê e¡cos{ie ¡s opqcbouwd ut vieî vêrschillerde

turgen. dio elk æn aardlaaq ofwel æñ æriode uil de

Ssahìedenìs vå¡Ì oil¿e pÞ{r*l wnsenwoo{dilen
Ue Êis beg¡ñt iñ hol hedeñ en komt via de pre"

h¡stooe, de dinosaurussen èndew¡múg van de

coñæn¡e¡ unea¡delijk u[ bi] heÌ begìnvsnalles:

dc qerknsl fhêml die ìñ [q q €xpo¡ercc en bod

kqhen ajn onder msr: mens en þekoms! g@loqe

ån ârcheloÍle, $étqìq delfstrfhn. ñMeúleil en de

wrming van sterBnstelsels e¡ huô planets. ook

speciiiek NôagsNkken komeñ âsn bod: ¡oals
gÞ* eô ol¡èwrnnin9.

\e delEn? Waat zrl¡ we nûar op ¿d e¡ì wåa¡oñ?

Welke vooÊ en nâdelen ¡ün q $ be willen we

hÈrmee omgaÐ in de ìoÊkoms¡? We da¡en w*r
af.0evolge* nng bev¡ndl ¡irh dì$ onder

her aardoppeelak. wôår de delfstoffe¡ ligqen

qpgeslâgen. lherroE(antwood gegwênóp de

vßaq hoe, milioerenjaren oelden. ol¡e en gês n
oÀze aadko¡sl oftstaan ijn, OoN leil de bezoeker

hoê de me¡s de4 delfsloflen gwoñden hæft en

De oerknal an het haelal
Twe hqlililìen met s weklshe¡d en *n (liette

dia ongse¡råad ¡ullen blwen. Waar komen wl
venúaån s wa{ 94il wi na¿r&! oe kem v¿o d€

ôa¡do ls bqqikt. Ën da 8is eì¡dql w¡ar hel ållemå¿l

beson. dc ocrknal. llier lerrt dq bgoeke¡ over hc I

onÞþô¡ !¡n hêt hqelal, de st¿rreñlelselÈ, over

(k gebouile vaÀ on¡e eqqrì þla¡*l en uiterndeljk

o!8r hel oñtslaan Þñ het *Nle lqvoñ op Aarde ln

deæ laatste laag bev¡ndl ¡irh èEn 0 cùuma. Dô

qonìbiflðtE van bôwcAende p¡âtloms wôårop de

þeaqqkqñ oloatshemer, 30 {¡ñ¡ætic sn âênvullandu

sÈ€iol eñþa¡q mks v¡n de ae*ml N

Urær, ldlmr¡l ên ênefgla
Hief læû dr lrc¡oêker ùll¿s ovor hct weei bet

klimasL verschilleùdè vorm vafl enolqiê on de

sôrûsrhang h¡ertussen. 0e bc¿æk( rwñt een

kilkje h qeû ondèr¡ocksslalion. wåar tesettcll
qsdqa wdt naår nieuwg mær duucañe wrñqn
vôn energlFp@kking. Door midrlel vôn unleg

vôn de onderæake6, likn0es, salellleù*lden
eñ dcmqnsmlies çmlt di oÂdedælin¿¡ch(

i¡ de hedendâagse prcbleñâl¡ek þñdorn

kliñ ìðateGnderiñg, snÉhsÌde Ëolkâppen ên de

oplqsìngen h¡eNooriô de nabrjeenverctoekomst.

Transltlês
0¡n de ßisñåring wor de le&uker vedcr È

lô0en bt weenlì¡k o^derdæl €ñ de TerÊ¿

€rpeicnce gemaåkr. Het publlek ft pt h l¡flen.

vooüEn !ån vd&scheime[ wêamo le ¿ieõ E

hæ ¿ê kilomctcr voor k¡lometer d@rdñìqen rot

indebk\¡è0slelagenvðodè¿arde-ZeglidcnÉn

lr@rkoppeq oi k&lpen d@r gêngc[ waadñ ê
tåmperatuurvo¿lÞaôr lo¿ñæmr, oñ een verdieprnq

lsgcf teñtt te komeí, De ¡rñqÊn ajn vbueel van

êlkôqr gesqhedm s het publick bowesl lônEaæm

(Ylç
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De |togeñmer n! vil¡ TÊRIìA ËxpsflcrcRshrú oa¡
bil de techûrsche toÉpassrñgèr h hetgebouw op

lìel aebied värì duuøaomherd, rechnrelen il$ovùùe
sarne¡ meloekennrswerkerswordLgenspeclucub;

duùr¿44il, ilnlov¿!e,efl ¡àrdbcvuìqsÞrooi
toekomsrgebouw gereâlisèÈrd d¿t åls nùùonüle

{rñ inter¡ålbnålc showc¿$e f unqeed



TERRÀ ë&erlencefrchr elch ¡¿ilon¿al en

ihlqnaL on¡¡l op bred€ be¿ækers6elqroeÞert

waåronder tærists, dâgbe¿oêkeE, bdrifsbven.
overheil er t weUNch¿0pelìlke nsle¡[ngcn.

ÍñRRA Ëxpeíerce ìacilileeil school¡eEjesen ¡s

egeljkerqd een rôsptrerende plek worbusrness'

ti-busiìess fi ee!ôgs, LeÀlñnslellinqen, pf oducF

deilans&alies eñ workshotìs. Het concep! ¡s

loeEañkeli¡k voor mensm van verschillende

ùè

doÊlgroepleeitidligl tussenS en 88 j¿ar.

Mel lsafcongfcs- en vefqadefíacilletLer ileht
]'(:RRA Ërpe¡ìencé ¿Eh op p¡þiessioñâls uil dè

r¡kgeheden Ènerqre 9&logß. weteñschap e¡
oardtleviôgsproblernalie( ¿owel È!onaal als

ç

t
lle(gebquwv¡nTCRR^ g\Fflençesptu\gtiû

heloÞS: de grolcwcrildhol ! nachls aanqelichl

¿ls ssn v¿ods¡egio. hetoeuouw$t&ru[ en
pqdrut. wiañndìleNe publieke iunctiss shhnel
elkqar wqrçign vqtorevqn. Het 1!' E ÉxÞeûsûCe

comple¡ ìs devqrb*ldrngvåñ ç¡whcal.
voarclebe¿oêkersbeçinrbelverhelalapda

þuientereincñi her pâ*crcn, de ntündphaìscn
ên de kñte2on6 woden âlhn vadntrleñ nìcl
qe'roulE archiìec(ufal'. Dit rs dc ara\itEclaôishq
pemcnùde dóói lañgs En qwr het gebouw mer eetr

veflEssqnd uit]ichl op de olgevr0g¡,

*e.fà
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¡¡Ga je nog ietr
l¡uks doan dit
wlqk¡ndlrr

¡rNou ln of, wr gnn n¡¡r lcr Wortd
nrGnth.. e¡trrd:S tâ ¡k 3Gh¡at3rnl
dc kindrrrn g¡¡n ¡¡¡kt¡mmrnr
ln mijn man ba.sGkt arn b¡ur¡
in de TT Hett. Iondr¡ ¡.tn w¡
shoppan in het FOC ¡n dern¡ mnt
elka¡r naar Trrra ExFirirnqr. Oa

hinnenstad ¡n h.t Or.ntú Mu¡rum
st¡an ¡van¡lni op hrt pro¡rrmmr.
En juLtiat tlok phnnan? Ah, [ruk,
jul,til ¡mn mu$l

ro
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loa Wctd D&th. q*lc¡ vûNit d. hed$t
liqn da'J¡B uil nrq !@r Þlk Þ¿! vrils ln lçr Wa¡1d

t)en¡1q kan fttn schqêtqqo. ShaÞiôû, rqqqr',

!ri!oss$m, skieQ U$kllmoqn. ilitFen è¡1 efl ier$

n¡ù{hq(hntr¡lstsyr¡ijçû¿¡d4i@ke¡ ;qqrrqurje
ùli¡ietiss ¡rlñ hcl þe¿qekqrl v¡il *c¡ t¡qurs ú dq
'1 1 l{¡ll, rir xr¡çrâ¡lqyd bâlw6! vâ!ì qrotofrlorl
rnTl Flq¿q. hei[ok,ikqrwn srquwg rùadelian

rrôro¡En c[aç{Qq, de vqrkqap vtr gadqela!{ôr

éu{o'er flatorgpqnen hql È4et4¡y Ilu&t conrcf
(fQQl. D{¡lleqnuagelulü mèiesü ftvefiilert ùÂ
þ{¿4n¡i¡qilikilsn

Da¡r iynqrqie !Ì¡akl ?icf raûc&cr uhlgt de

þrnnEnslodvaôAr$erdoa|middelvan*t
ve¡þrnd¡nQ9.¡r.0p de¡g ¡s wqdtdS bsx&kcr
qçlnkrse(d q0 hqL lqmmûilke A$$erÞrE, hel

Þqvraqaüherd$çErtsÌî. d{ (qp và¡r dlVaDrl flr
1)! NiqLNe K{¡k+rì ðnlulr¡¡Ìk hel Dûrls Muselqr
* ndt¿lleail de?e þl¡n¡nj{ad eute Éalü{¡(ìi
haÉcE-€r,w¡¡kelqÈhgenhÈden SeQw¿y$

wdß¡$lot99iluigerì ën +ala(vshicle$ þredgil {c
bÉ/qelq{ dB msrslljklìeid de route ap c*ì duurrtiri
c^ hrqh t$h wq¿e ði¡e lESgên.
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spoù genÈfecrl èen Ènofire fnp¿cr op &Írofnisch
en nìåaìschâppclùk vlak Cìc¿ondhed e¡
bèwègingvo¡men æn bel¿ngr¡ke pùler on*r
de vÍje¡¡dseconomre lceWold Drenlhe geefl

pfovtncìehooldstad Àsseñ een u[qebrede veGe

duuaaamheid. 0eæ aliÊct¡es brcden ge¿amenlik

werkgelegenheid, vtal'seilog en verduurzarnrg a8n

tr,r $)¿ì,
l"ri

::l
;,- ,.",".

lñ lrc Wodd Drenhc werken pilvâle -. publieke- én

onde'wus¡,¿rrten nàuw irî'cn. w! rlcllen orNvoo¡

dàt de ontwiktelinqva¡ hei totaalcoñæptâân de

håñd van een oqa¡¡sch groÈidìode¡ wordt ûgè¿et

D[ nìodel heùer$ de sleu¡elfado€n !oo.su0ees.

Uoar bestãande eô nleuvre fac[ile{en fasegewrjs te

combinercn onlslaaL N¡ Ealisusch toekoñslbeld.

MôåtschapÉli,kc doelsrì dìe ¡ìch verenigsì ßìel

verdiemìodellen !Ëarì úep¿årû rnel aðn&ekkeljke

.endgmentah. Fn er oûslåat als van;elie€n ù¿lch
lqsseñ vfåag eñ ¿anbod op hetqebEd vin spot.
wnf kgelo0cnhed, oñdfi wls en enieila!¡mênt
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Gezonde inwon€¡s
Een gezondeçelsl ¡r Éerì ge/onc hchaânì

De conìb[iôlìe !ån spo(, educ¡lsen iìnov¿re

dt¡ügl þrt ¡3n€eù ge¿orde¡èbevolktrrg ¡ceWold

lleñtle Êrikkelt meñs¡t oùr meLr tc bq!!eûcn !¡
vdr dre lnlvdJirrü lquenrele¡r

Dou{derîårkq!oqåclvr¡eúero¡derl[iOaf te

leN¡neno¡NlAoree¡iSyne¡lled¡ehqtvqord¡ì
vúNchillendc üoslgtßper I rüeÉ$u¡L maaRl

oñì làôÐ.rrr hct glbicd rcvc¡bÌjvqr, Ën doûr
onl|l(¡liûgüvlqg*n $r [rrkoerñulqìijkXR]$r re

çoirÞilletunì!!o¡üqeil ltûdungaf wihlIf !otrce
DeTOeker ggrooiliIeed

Pleistarplaats voo¡
orofessionals

De spin-off van sport en
¡nnovâtie

De rode lope¡ van de orovincie
Drenthe

lcc Wold Drcnihe kùerst oD !eñ unrckcsare¡
!.rerkh! metbediiven en süholeð !)e l1¡ñ!e
¡trr!!!ì.hcol de Un!Èrsjterlvan Oldênbur!. dc
NAM en S€hsarCrty a$eÂ or[]ikkeleñ [novêlre
üÊnsleô en ÞrodlcÉi diÈ ìleEÌdwijd qærphiìærd

srorden. D@rdele exîeilrse¡e verÞrndeñ met

de hooqw¿ùrd8e kennisvan I I Plù¿ù en

TÊRm Expenencc oDtstä¿r cen !ær!¡ilsl¡¿nd
kennrscenkun r ñrer æn ¡etLrÈrk dâì ach ,ìiste¡l

Pathnùn3!ê¡!ì*l Ass$r en Pä¡knrüni¿!*ft rcrri

Noo¡d ¿¡Íì veùùrg¡€e 1 die col¡rclef de belahq(r
Uehadigen v¿nÁsse¡lse orìder¡enìcrs gevestiqd

op de bedíllenleûerìeñ lie netvreftbFe¡kùnìskn

bicConeen plalionn voor on{@ctmq e¡
ksrrìsdeling eâvocr hùr sc¡eppèn vên ùeã¿meñl¡ks
kånserr. lccWsld Ðren{\e heEit het bcsrrilrv¡n
oc:dÈ lårkñ.¡iÉ9¿aìe^r {ercn'grnS¡ .erokkeû U{

de rdesù ef.ic plàrvox¡r¡g die voùrcfglBe¡ ¡an
De ûnùlikkel¡g vo¡ læW¡{d vererst een

rnnolrleve aanpak WìlHtleôdáàr¡t ke¡ú$ ef
ku¡d¿!andûkenûÈrnstclli!1çcnuirh¿LN@.Cen

L!trekkeîì. Saû1eã ñer lsclren. \lndeîa)Èke^i -eh

studer¡envà¡ dÈ¿e r¡slelliLì!en al lcÈvûildsì
aêrìlOl ccncqpìCì url¿è.keñ Vrciheeldrxì hieruèn

¡{f ì *¡ enerq:9 ùculúle usb¿¿rr, nìobihi{itsùonceÞr

våVil¿ar het ieúl'ur?¡, pârkeercploss¡iqe¡ triei rn¿et

!aû snilso¡ehûolâgic su l)c kôilc¡dc lurc¡ zulbô
er dr: ptujeileil ¿r¡:, wå¿n'r kc¡fü!ìslelliìVøù le
íu îliekrigcn!n lelelik dii¿clí: orld60(o leve{r
¡rh d{ r€iis¡Ì¡e. Ali lceWodd i}Èñths eqrrìüal
jcopc,:r r,!trj:' ¡:ù¡' !. !.,¿clilil qft ù¡rrq."!crir'9
0csmn¡, bilvoùnrccldvooL lì(i ùci!ccl huu4úù !¡11

l{€¡ ¡¿iììaììelcn ¡ot een spslôcul¿r nlquw

¡jsñùplex ù kail)eû äâ¡qevlki nLq¡ heì

awil¡uudijkc cn eduiarcve ì bRRA lxpëric¡úe.
vrord!dolr bei,le hgs¡urervail h¿(eoN¡rnr1 Qe

Drcr{qa ondgrRrers eil orCeillttilrslcllûgeo
:er! lúnscrì qnlÉltÞqì r(lcs!€ken 9r¡¡9 K
Þôriûteftn {r rh í¡ìlwhbl¡¡g vr¡ tr.U¡q¡ld
Drutlhc.Vooûl o? het qe¡hd v¿¡ nilrvali'l
itr au{r3ù?ither'l rìèn d¿r p¿iKmðn¿geft ìqni

vere¡Lodls^ ù\qçeltlþedeA o[, vail u, ( lce s]a'ld

or(rtq s¡uquqñ srreîhJnù ie rqil$þÉyr,

rìnolalilì lq bundcìcn q. ünur^Ìl]s cr' lc!{lelavcÍi

Snelherd vorñ{ lÈt DNÂvân laNel dnnplorsp¡il
rlsde schr¡isspori lceWaild Urenrhe qeeii $3où
cr' nrovùtc ccû lhuË.0ooroc h$gl\g ¡abLi hc.
ìf rjtcuù kun ditJS{:¿ ¡,.(îrrrjoUstr rrsq
be¿Ðekrrsstmo¡n wiràr lcr World Dr-"nlhu eqil

b4lônorik¿ bijdJ¿i¡è¡an lève¡l k¡¡nbtrqs vor de

reaplo¿tseaanwe2rgebcdrìivehsluiierìcpelkarr

llqi bqh{kkú ynn hiì lak¿lr, Þrçl¡ifilqvaô en

de qnde¡{i¡$,ñsÞllfi geo Þi de Þla¡'.,omriôS,

u[vqèilng eû explori¡ùE v¡r lce !\qìld ¡¡entne
dr¡aoibt ¡ên hcl radc lop(rÞelqrlvqn de P.ovrnqie

l)rb¡ìilìi Via ne¡ n(lwsrkw(rileil Lqd¡rjveñ büllon

Þren1læ aançe?rukkqn qven¡ils rternat¡o¡qlc

aplqrdilì(i¡rrsrit!lcn. roal$,Je Ur¡;vqfsriqil vt¡
OlCenÈaq De¿ërçarqr,gertenErer. ié¡se,,vou-
rLqrL¿¡dcondEÍnernnf$Eô72Êer3 

^lde¿epEruieliwarkcn vc¡ùol$cns 5:a1¡mc¡iLrk àan lvecr ¿ndqte

sl)Érpuil1eùvnn ùci trqvriìciale bcloirlr liigh lrch
Sys(er1rqû er dv 6€æ¡ìdhe¡dseuúrcúie
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Schåâlsen et !s, ¡ehcÉo ln ilrqthe ñet?o bù

elkÂarals de ¿on en de¿omer. Wer@ì F¡el Kletne

voor oîs, Þloetere¡d in desneeuw van xlf,sb(ck,
onde.¿eg Þar OlyñI¡isch guild. Ë¡ nouwò
rn oirs geheuqer!lgthetwKn Hamar waèr
Re¡Ële sroenewold ñðåf dê haogsle tre vên he!

eresch¿vot g¡eed. üÉntse schga$icúner

Schaâlscni Dre¡lcn heÞhendesport LA hus h{i
ge$loten, voclcn ¿¡ch er hdsvddÌfdcn. ¿eirkhb$
rn v¿el neer op¿ichten LeN nler [s l,lsspëcd\våy s

inåteìaü¡ po!-l¿,' <n d{ W ñ,< 1'¡¿rh¡o'r vd¡' Ár$e.,

qrceidede ülgclolen decennro ui( ror re¡ l¿ndslìß

heqiÞ ÏeqÊñ deachterlroûd doei lq$luiUno vu¡

0e üonle WeKr ¡ls.iie 4C0 meteriìrânvúñ Llßoìl\q

achk)elen. Z¡j di( tlilil\ yrà¡til ùÊ de lß¿¡kûk{xì

heel begnlpelilk relkhôl¿end úil n¿ür q9ù ¡ieuwe

Volkerwessels wil dñr krvoor¿ier m¡¿r urr

dc eearinq d'e Volkerwe$sels hctll oÈXcda¡û

bU hel oilrwikkle¡van(vèrse ùsþürEn zoals

Cnsïhede, I hralf sô Left wè¡ten bltkl dar oôdo¡19

de ijsbehoelÈ de exploitaleeô li¡¿ncierrìg es,
moeillk€opgåve6. oaarlgt€nproblery¡, nradl

iegcliikcrtÛd ook æ¡ì uildagiûg,

ùarüÞ oDlwk&lld, wuarwe*ñ ilìixvàfl de nræsr

bekende wnler$po(er aanurede¡r in qombnèle ñìet

eei €ß naàr hd binftñsle v¿{ de a¡fde n hElletÌn
ÈxF¡elFe. i)¿L klùrkr fpùnnend. må¡k¡ nieu\{s!¡erlg
qn kùmls¿fle¡r rô lcc Wcdd orerilhg

Conclusle
l)qor ¡E( kqppElqn v¿n tqt ús(orq¡ler eh l çfr¿

fÀps'sìee(ìCËWORL0 oRENll t[) ¡Ên wìl een

kåtalys¡lor onislaan clic vqel Þqdfljlcn, sNhalc¡

en Ue¿aekaN nlÈwq!¡¡n! ¿ûl hrengen 0p lDsr!
h€.rcn atn extl¡(¡te nlodêllcn gfiì¡ak\ diq tsve¡$

dë batr$ vc{nìqì vqor fin i¡ancrqilnssttrueu$ üp

b¡sii v¿r dçvqorgesteldo struetuur €o $!$(È$t(rÀ
rij¡ wiiove|(uigd datqe plan(qì fnonai€i hdtlhaer

4i¡n rù dôtde bclângeo vêñ ¿lle bctokku[ü¡ hcl
ì)esle wo,rlen flslierd.

0uvgl!{lllÈ k¿nqsn ¡ullq0 bijd¡ag$ con ds
f nênqielq håolba¡ùerd vùr, het Êlû[:
* Spoil¿nqe¡or(¡erd.v{erkgêlcfflhsid,eduqgtç

en rnhq!ðlìe ¿ii0 strÉeunteñ lan ¿owþl

0rovincì¡al als gemw¡toluk bsltrd
t De konNrvên hor lr¡qlory 0utl9ì Cenlei
* Vs¡hetedE v6rbrnd¡og tu$sen hql c€nl¡ilrn !ðû

As$en Eil ì l;qrrcqrt.
* 0e reqìisalôlan açn windnoleÍr
* Delr¡ag naaralÍaçrcweneduEltiúvç

WU prub!,cr, ¿u!L\l ûugclijkber*kersl¿ uEkksn

en aån hel ¡lsçamnlqx ¡e lcúro@o qm r,lè llnanqralq

opeave te o0limsl;sergA ilt reåli$ere¡ wìJ dûar
¡ tocvaeglìq våneqn uniekc ietr¿ UxÞc¡anc| rn

he! Blanlebqi w¡äh¡ debq:oskerc$w[¡çla
Érs rnùn\r na¡r hetl¡iñnenstev¿n dç onrdq

lFl¡RA Ëxpqrence wad( oiônrúctie vao¡

Nqqrd'\edei¿r,de. Þ€d{çr bel&1ng qp hel

sûilvl¡k !¡n tcùhûl(k, !elqnsqhaÊ. qduqôlie cn

r he! tlùil trortwikkclen ñndern hqì I T{tùuit
dot vref{ldwijd bekerìd tçi

a rn¡li¡liqv¿ndiEr¡9irìq¡¡eÊlilrq{drnaûtoikkold,

¡aals hetl:¿crory üutlel CsntQe nEtelk{6rlE

* rn\*ractivilctcn ¿úr [ct ìÈ¿oñplc¡ tqe te

voeuen¿o¡ls aen iisklmwund, @n sn€cuwhul

wfl ur ècn sk¡b¡aÂ hcr veililngqn naû¡ *n
echtqiw¿¡lÈ p¡steúþlet ¡T¡ü¿kl. gnwó n\ùkcn

hel lscoDplex nluhúu[l¡oreEl, rodôi het qok

voQt giDLe conqe{eô, eve^Eùìeñtc0qn þeut¿ên

kôñ wordcû çcbû¡ikll
* dc þepâs9in$ !¡^ rnnov¿tc@ cn duu/¿ame

øüw(kslùUer qgdicd vàrÌ encrqre;
¡ lastbutùgtleäsl doard(Dlàûuitre@ller

sðnìeô nìeL bdrivdn. overhêd eù scholen !!e
¿oeken de v4rbr\düçJ daûr waar {ogehjkhcd$
¿6h u¿nd¡enan ei kuûg¡rìk¡ìjn We

ûndfi srhrdên ons ñs¡ ilt coñcepL dhgen
slevq lij aan dú(æanileid. þeflsû¡r.1o['q1
breedt€spo( en de (gþnale Kooom'g ¿onder

19 oved¡ìjven ?ellqn y/e nrt lqowodd Denthe

de provnc€çp de þaû oìelæû even

¿anspreksnd als vcûas$qrd coñcp!.
* tocvoegen v¡n luncties die æn lârìgql

€rþlijl mogeilk m¡ken; hotel/cêsinq en

ujlgaansqelLÂlenheìd

llcfldso! gebÉdvañ ijslDoûcn ûwsn
kÉ waard@far ûlftr hn?oakett jull$t kons¡
Sqvqaùsld sha(f8ck

l)aarnaåst ligiereeo uûi*e karìsomd! bcalie Procas ¿n plgnning
Hqt þestc rqsult¿gtwordt bqh¿â¡d wo¡noer

terÍeñ datver buiten de reqþ eenlèar roñd

a¿nÍèkkrngskråch1 heeit. Me! æn uûbreidûgvsr
hel¿anial olÍoclicscn íuncLiomh qeblvwn âr d(
Þrrein Assen 

^og 
mer op & kaðñ ¿elNn

ln diì dc6umenl € eù ¡nteg€le visie voor æâ

lscomplex h hctgebredrondoñ het ll-ckcutr in

Assenvetds u(gewetrl Hel É onædoelsrellngon
hcn de dê schaãt$cn willen ondeùhílqù, geìie(qn

v¿n ¡ssp&w¿yoI¡dolaa! ztn van ùsñwkey
optim¿ãl le bcdien4n me!eçemi¡rlse cn duur¿åñe

ùsvoor¿¡enrngen Daaruer nÈlben we lce Wo¡ld

líder p€ject hecft ?¡¡n eig€n dynamtq{, tnìcle rn
belånghebbeùdenr ållee¡ dexa weilwrl¡e ledi tot

h(sve$tùE die pûs{ uls ecn ñaðlDak.

Voltorwessel$ rs uilehdèlljk veBnlwÐordslilk v@r

de onlwrkkeling eù realsatre b¡nôeû de ülge$prohq¡

kðders (bijvooóeeld trjd eo budqet.
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Oe oanFk van Volkswêssels rs saF gereht
he¡ 0rojñr e bseleideo erì om op hetj!ßte
momeñr beslissingen te nenìen,welkeleiden kn
*n ongeco¡rplicærd Þrcces woaoô een opfmab
verhoudng onbtaat tusss prùseñ kwatìkì! Íì d[
protec( spæll de plsnñ¡ng æn z*r belôngnJke rol
omd¡t er momentel 9æô kunstisbâm ß. t¡et E nu

lá momenl oñ r¡æidæ tniùâheven inLegraàl tc

rt
rO

Volkè¡Wèsse¡s heen daarom geræhl ñaêr de

meest eff crênu mmier om ale beschikbaE trld

te gd)ruiken. ln hel stâdìlm waànn het pro¡æt

¡ich ñubeviñdt¿iln.op þagìsvân de uitgêbßide
ex0c(¡se o¡ het gebied van orM¡kkel, odw€q¡ sr
bouwprocessen - reèle å¿ñnBñes uÌgewe*t ¡n

eenp¡annino op Mfdljnen. tnssrnenwerktrg rur
de gemeen¡eAsen?ullên de MERTrocedure en

de hs¡eñr[rgsplanpr@eduE wordeû opgesbrt
0e procêdlre¡Ùd wôdt doo¡ Volkerwssels
nü¡rnâålben4doo.hetvederui&sksrv¿I
hel on¡{erp. volkerwessels bl na hel doúilopÈ¡
vån de MFR-p&cedure en het E¡krUSn vañ d€

ongevi¡gspracedure sÞtren ilel dê boüw v¿n tce

World Denrhe

Eelanqdikå nììle$þncs iì dr Þlanûn! ¿Iìi
* lns¡emmngñe¡eooñdeGÞuñngvànheì

pl¡rì doq.dcÞmvlEië D€nlhèen de
gèmëne A$eñ

lft
rO

F¡ñañcE ¡n9 deinûci
Oñgcvûgsveeúning onher@Êetül(

\Ul sìaan ãa¡ dè st¿( wêeh1eù op hel staû*hot
Mbtieusen genìotiveerd lot ilì ouediepsteve?els
om lcc Wold Drenthe terslisêren.
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Volk¡Wessels is rÞ pôrner b{ de dq@ôme
innchnnq vas de samEn¡êYiog ùp he1

9ch¡c{ v$ de þouw ñ¡oþilûeù e¡ffge s
&ínmudqutÉwqraqtìn!ßn Volkerwe$sle
i$ Uwì ia($gp.flu&(i hcd¡ilt wq¡rd(¡ot h*r
besluùwNing pl¡¡l5a[dt ap hã$s vañ qan¡nuiter

4n Ið¡glûoge mrÌnef$hip$ in Êlêals vqñ adçrên
no¿r de koersen van da dag op da bqê gên

!¡n$r 1ìerke k{acht$in de¿q hu¡dige û¡ùl
onst{írdi$hedeñ 6 de $tèrke fioaûcÈh ¡os{¡e.
VolkeNvssscl$ héfl *il Lijke h{stnñq vÀn

(finam!õle) &liditÈir Qok ¡o de¡e sorm$he
àrgùlûk{ tl]dgn rc VglkgM€siqls iNt¿s¡ om diE

solidileù ts handh¿wn.

cô oûde.sctEldende hu6v$¡ogsoplosshgqn ¡e

onrw(kkels. 0it dæn wij vrnuit dqTotol cos¡0f
ilwffihip òûo¡d{iñt, wa¡rbi¡ Ca ondçrueneo
duçqa{mhc¡d sì sì*J@ w l¡olårUrilìG ml
spalon. neó¡j sçhakelen wìl {rar rcgdqk
dç kemampeten¡e¡ o ænwe(g biñnonhel
VqlkeilYcsselç cqôa€m.

Valksd,/,less6l¡ hEeft wf, åw uìrggi)Fide w¿i¡g
ñ$t let a! rt{¡lkqlsn €n ftðlìsffin van huisveslilg
dre wrgslijkbaft wmpqlañtrn hcbb& ñðr lçc
Weld Or.ûha. 00 de wlgsde Fgn¡3 ircft u arn
s.leelie vân pn¡cc(Ê0 rqn wclks Valksd¡a$çels
h*ll qûiwùHd 0( b crdqrsndere dc nieuwc

drw&o t\ Êmmwt hct qndl¿ tn cGdla Þ?rk 20120

in de Hðådm6¡m*r en Flaflwrld tñ Aalsmffi

lfr p*dum ìs en ôrg¡tusâhê dic ¡Eh be¡ìlhoud
mel de rn¡tiër¡¡g. p@qsbcAele¡ding cn
paiæt{nNlkkel¡ng van lokths eil gebieds frot
eqn haoQ þWqrcegdÊ ruåt5çhèppèlüke werde.
0næ expe(he ap hlr wqken mt maerdoN

sl¿kêholdq¡s, nìãht4n oGrhsdcñ, s€ltans m sìêst
coñFlqxs gebÈ.çlsont{ikkqlingen dø. rurkìp¿r¡¡s
én aEñedeû ;n ¡æûw€rkiî01ê mlsarqff IPFS

construcdes).

aån do €nd v¿n heì stadscêntum vao 6mmn
n*ft Val(fwessels hd nrelwe O¡erenpa.k Etnnls
q¡ìlwÈkeld. 0l lßwr ge¿eqd lEt Sel$ôi€pâ.k
çmmen. wEnt het ñ0ceÞl voor h¡ nteft p¿d is

uD¡ck rn NñerlaRl *r legr de vdltf,¡inù luss& het

¿loude die€nnark. een EûÈ(åinmenl perk eo een

leisurè voor¡ening met horesfÂqlikhen.

Einoen de geLheñanse& weieldeo komt beleving

safren mt en(dÞ¡nrent We Men de tyedd
vðo de vochùge warnle Âls wd¡*ld. ln & wedd
vãn de Væhtige W¿rmte 6 de gootsle owùke
tropischeks€nElqe€er&lisesd. tndebsrs
het mûSlú[,omæn boorrdc te måken.wÐ.bl de

l¡e¡ocke6 *r boot@hl door ê diersverbt¡iwo
mkeô. Men komt vlô( l¿ngs de ol¡TåñEn dß ftt
hm slu{ dÈ bæt hi]m kutrn¿n bRiM. lñ dê k¿s

vi¡dt ñeñ agk dÊ juñglalÉil. Dìl s *n son Bn
'boomtoppènÞ¿d w€år kindeeì op 5 þt t0 ñrer
hoogte êen klimtsler dooa de gshêle kàs kutìnen

a¡ìeqoeô où ¿odoe¡dc hlvooú€H oog ìn oo9

te ¡otun $âân @ì de aÞen die ia de k¡s l@n
I I de ÌoÞNche kas vnd men lèvens hqt å¿¡åtsüh

g6omb¡¡4fd Wls ôaat¡sche snôck of rEtlìid.
Ook bevindt ¡ich en tjeiÂ ü€ts d de kæ wæt
lhqlMorslôlliôgeû kunûen vrorden gegeeD

of wæÍ kleiñe e1lwe6 kuônêñ wuh
96rgåñlseerd. lñ de @rekn van de Here doogÞ
_ mel onder ônderè een såftr¡ttud-rdê - en de

lJzige Kou - mel odÈ ðrdere æn poolstaùon

irclusief 4'D fldé - refi de bè¿o*er Érgêlijkbde

De Uqeld v¿n ds ontmæting' yeólndt de

sshilleñde werelddelen ôan ÉlkÐr en hætt Èast
æn pleinfunct¡e tev€ns *n horæa fuñcùe. Êñ@¡s
iieuwe lh€ater wrnÌ hql laatsß ondedeel van het
plqn. ll@wel d{ als æô sepoÞLe opg¿re rcrdt
urgewerkt vormt het sFdks h h€t månagmbnt s
de belevhg wn hêr park æn iftegÉal geheel

mtJJHf-ltrt-u
Ldt *f E*Urrä
-,4o 

g* ry{*L *-fÞ üÉ*
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ilel gark ktaa¡ u{ *n 5{ol gethctuiisel(le
'trrêlded, k we{$ 'De warcld ho dê ontmætng .

'Dn wsqld v¿n hel Ths(û . '0e væht¡ge w¡ilnla'.
'09 h$s dr@gt! en i)e Urige kou'. h de lå¡¡se 3

wÈld.n ?ip de dilq6o d¡qrqn in hun nat{udijkÉ

hqb¡hl tq bcrcûdem. Hel æo4pl v¡¡ hel ss
bckend4 oietrÊstk i9 fcilclijk orìqêdmqid: de

b4qek$ is in her nieuwe àaþwis F¡* oF bq¡æk
ifl tle læfoûlg*r¡g vnn hd dier. Ëèn dK6iÞ[
a$ ¡åd6n lè¡dl de bq&kq ðls hEt wae daq do

vffich¡lle¡do diêFôE¡Þli¡ven. rrlderìs de tqcht
bekr¡keñ de msseñ dq diéÊ0 !n vtæ wsa. Vañ hêr

cañ€pt'hokkd is n¡et hnger spûke 0c baæker
tuakt eê0 tæht dør & ¡unglq w þcht door de

woesü¡n of æn &h tJq her uoolqebied en [e{efl
de dieen ¡@ls é dær lÈv6-

Vollsilesssl$ heh kenôi$ en @afi09 om ¡ç
dg¡ker vànuû hqt lníììårE p{eBs 6n da klanì.

alhrnkcllk vù¡ de kbñe@{ æêkt vqlk€r\¿Vessds

,le hese sp*iô¡¡stq¡ en $@t{g¡sqhe pa4K, om
pêt cùie hel rw$t aprimsle pqs{Kfl ta wffter
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Wldlânds Adventure Zoo Emæn msakt on&*l
út vûo het Aþlåoto projd - *n b¡omsr*lrk
wrniêwhg wåar het kmende deeodum vñr
dñ sfi hAlf mìljård wodt'wNÈ,ksd. Naasl de

Dl@tun m hat Theð1er ß r *n wrkssìunrel
6añ!êkg4 æn hot€l g$ouwd, diw6e (kaÂr@d

p¿ñdeñ @ôow4 ctô¡l gecreèêrd s æn n¡èuw

6tadsêlem üqfègd. Bl & glhdsonMrkdng
¿¡. de@mhsd, (Gg¡onalc) kìôovåtie en sæìal
Etuñ bêhqdik! spæ0mte



Met de onlwikkcling !¡n F¡rt ?0lZQ ¡n de

iþdhmRír@r qp BsÀc¡hoñl äuLd wdL
hèt erste duur¿¡ru, tul wice C¡¡dle t¡
Cqd¡e kailtqÉ¡p¡rk W¡ Nededånrj qe€ôllßrd
o¡MrÊeñ d@¡ Wdlqm ¡Ác0srquEll bededqî !¡û
lÞr trêdþ þ efrdlo p¡incEe.

colleqaî etr eeo hqogwaardìge openbaR

rum1e. t)qkb! de a6h(E(iu$vèn park ?01?0

$¡a¡i di nens qcnsaal Lle SÈhauwe¡ nìat Qqù
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Hq mÊlenl¡n wqðet incer¡ comb;oatievðn

un&k9, o! ¡nðèl gm¡akl'l qebauwm. l)e&
gebouwn o&lijslen Fn haqgwEardig. autavfi
oÊqnba¿rgebied q¡¿iln vsl waH g&on en

insþ¡rcrênde plaaìsen ¿jn Epgenqmen- Hq.

¡$ hql u¡tsÌçkeûd mqçÊuk Êe¡ ¡re(qe puuÆ

van dc werkplck ¡e hel¡ben. Àlr ¿uto- qn

i¡etsÞ*eeq)l¿åtscn ¿ùn ortrlerdq kÀnþ¡ur, qh

dus builen hct ¿¡chl vqor ¿ien Eo¡ plûn vær4iet
n c¿.92.00C m2 ksñtoot 1300Þark6rÞlå¿hen

srì o&a 3 7q0 nr? hqilil¿rre voorareilnsen ¡qa¡s

cen su0cf mukt, spo(f acì¡tteì(eû, hcôlth centEt

krûderdêqvcù|ll e¡ divdsc rcs¡aurMN. llf,i gehcls

tl¿ilvooÉreÌ in de l[ilsveÈliñ!lin û1eurdÃî ?S00

wqrkplekken. Ëei pl¿n iE rexùsl KrmgeEÈvEn ¿odat

herk¿n qrceqn inde lüdEì {isrnvullingv¡flnbêl
is Vqlkerwe$els werkm¡arsch¿fprj IBB Kçndo¡

speell etr esse¡tiôlq ¡oì biÌ de p6ktischc uilsæ¡klu

vrn hel iluurãne ontwe$ brmêñ her ge$teldo

brdget .Jusk deÞillcnrq en selaclêvån duurtaaffr
g$crlär*rde nìalsralen ?in deù{ essenlieêl

Fen ho$e eôeqErtfic¡oncy, sr cert€lc
vùmne-/koudesslqg eñ Qcbrurk vnn nrqlrh*
duutz¿ñe eft rgebþnneû ñqken levEos ondsdc4l

v¿n hel onlwen, ook ¿al rcqs'ñ fúrlw{lçr Íì
h€t pla¡! wodsn hergcbruikì.

âfwqrkrôSñ¡v€Âu. oil r$ Eecqnb{re9ftl mel oat¡male

!ÍJqrc{Ì$chù u¡gènltsprrlen en eff loâkwalrhit
ìnstallqlÌercchn€k. Ue qnþeçshìqgiù ß mp
gofichl *ooùgovûg tq arèqG¡wôúÍr[ optnåål

Sèþil¡i¡ wodl gcùaqkt!aû de kan{oqrchgevnçt

m94rÇakrlq mens wordl genlpi.eerd on qepokkoid

eÊdâl (û ûraductivihì ¿ovcÊl trú)gðlijk Nordr

veùoQgd.
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Hetd@[eeh€¡$el¡llen om duurxæmkid
s e@logie þi deze onlwikkelng. Met æñ

supcrñ¿rkL Soiliâcilitcitcn, Glo!raôts, *n
kinder¡iègv*Þlùr m * inlegråtle vð gehNwsr
û helland$qhapwoldi oak invullinE qeqeveñ aan

soqiad@nomishó en Nqioñal€ behoeften zoals

h+r *ìwudigef cgn!ìñ*n v¿ô vr'erk qr pûvq

ùet aanfskkèn cn behoildcn vân getdenl**

",i:.
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Groolhðndelscentrum Cult€ &lsmeùr v/ordÌ

henlwikkeld onder de nå¿h 6reen lrâde Cenre.

(GrC). Dft r FtoÞtlollâno en verscñitlende Ë¿(ners
wæfonder vJarcdrf,kf AålsmêL ß bêslotet
legelükenrjd ondeurek re (ben trå¿. dè mogel¡ikhÈid

van een nieuw be¿oekefs-/lxpenerce èene. naâst

het nßuwe Grc. Voor de vele loersten die jaa¡luks

de blæftnveilhgen de Kelkenhof he¿æken

e¡ voor de sælorbedrrye¡ eerì iîtcressantc
oñtw¡tkeling.

0p bôsisvan desÞte$b llo€Holþñ:D?0 h*fr
de dreclie var Flor.holland geconcludærd dåt en
Atp€Iie&e Cedet mde rnvulhng kân levco aarì eèrl

vÐ dc lôolddoolstelhnqên vân dc stÉ LeEie

FloËHo¡lô¡d rËetl ecn sturend-r rol binft n

help@leilop zich genonæñ. lloÊHol¡and èr
Wstednnk$ hebbeô g€vrôagd aa¡ Kondoilryessts

projectonlwikkelirg, 0everzÀaijer architæten so
Jor¿ VNkú een haalbàårheidsoildcacsk reôéñ
Þenaañyoúr hel Êxp€rierce Center¡s Flu¡Ivûdd

G¡
l\

FloÍrwaild ß een èdrcaliðc ê[r¿ct¡e wa¿r de

wecldv¡n olqemen6 planren op ftn ùn¡eke ù,Ee
kå¡ wùdcn eruarcñ eù bekelci. 6.00û v¡erkaote

nìalq vo.tÌìqegeven als Èsn úonisch Tul¡)gcln¡w
vandctrg mærhoog HetG eencomplex waaf

350 000 binnefl'¡û builenlåndge be?oek€¡s hùn

enñousiasne doleú over de p@hùge weGld vôà

bloemenenplúnten. Metdeinretvan30{echnìek,
vrtucle werkelijkhcid en vdlvuldig gebfurk @n eèhle

l¡loensì er ilanlcn vr'omÌ dc wcreld Surèsenleèru
wå¿riñ de Nede¡landse secbrdd narkl¿ider rs

lñda komende ñaandcn worde¡ diverse publieke

en pilvðle pa(ije¡ bcnadcrdom tc mvese¡en

in Floriworld Dümoctlcidcn þ!een r&el eî
uitooeùaar pqecl ilElusrel æn brsiless Þlår

Besluìlvormrng over dè dÞadwerkelike u¡\,oe¡ing

en ñetwelke pùilners/invesrcerdeñ dÍ Þrsjecl
gercilseerd ¿alwofden, vtndi in hel oalefvänz0l5
plâais. F¡or¡world ¡s een in{l¿refwèaf Floñltollsûo
en haur f¿lners ulveÈl bùvaìvoor hebÞngekægen
in de reQnvan bed¡lvcn cn overheden.



Elkvñ& ñnårc¡Èri ?ðlltkn '@r ¿rtÕÞslte n
ds såþÞd - eìqcd{l @r de hw@lhod 06ld
ð6hKD&r r@ ¿io deël - eô rìüâr de ækêrlffi
oñ ¡F pæúþ e Ùe4fdÈlen uFeñ e ¡o@ü¡d

ùån dF (mûr(nMl h ño¡nceñus@i&hM
Édt gåhrlik gE@ak( vån æô &t¡l ¡ rto! sh @

Nê[o oHstBnele kdssñrcn "B loatqo èô

belGtiñgêÍr. oh ¡wl€h åñdêrc ßrplch.i¡gcn
&sìs ftnlc !n àtussn$¡n ûp lúM9øß h({d ln dþ

rðloryal, Ooschkb¿sr v@î døb¡ $illcrE gQdeld

d@r d.bt so@rq wn 16 lè¡¡ng Gcit ða¡ h@

0qd het qsoftple¡ rn slãÀI ts oñ rqnlr eñ ¡tlossrn9

tÈ ddom .ô wsl * 'buflÉf lus*ñ 6l now en

&Þt sdhrq;s Gebrurklljk 6 s OSqP ve ts
rfr,Nr€lr 4Hr.5l.

In dszevrsrerrot bêvek(inqtql lc€ \lodd Dr6Íì11* Íì

^ssen 
wúfdl hei dûor volk4rwessels voorgeslÊlde

ptdn qep€s€ñlcerd r ler ¡s tot sl.núlekonìen op

bðsrs vÊnæn:¡menlverki¡! rftst d{ fi he{ plor

bonoÈftúlc rÉilnþ¡s wr!ft iluêr Uiic#ls"^sels

Her plan ¡s Í¡e! de çroorsre ?orqvlldqheÉ
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College van Gedeputeerde Staten

Postbus 122

94OO AC ASSEN

onderwerp Bijdrage ijscomplex in Assen

Geacht college,

In uw bestuursakkoord en uw begroting heeft u aangegeven € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor
een bovenregionale sportvoorziening in Drenthe. In Assen heeft VolkerWessels/I(oenen Bouw het
initiatief genomen tot het realiseren van een ijscomplex nabij het TT-Circuit. Dit initiatief omvat een
multifunctionele ijsvloer, een wedstrijdbaan van 400 meter en een ijshockeyhal. Professionals en
recreanten komen hier schaatsen, ijshockeyen of om wedstrijden te kijken. Ook bestaat de
mogelijkheid tot het organiseren van events. Daarnaast omvat het complex een skihal met een lengte
van200 meter en een ijsklimhal. Het plan kan in de toekomst gecombineerd worden met TERRA-
Experience. Dit is een indoorattractie waar bezoekers op spectaculaire wijze, via een virtuele reis,
naar het middelpunt van de aarde worden gevoerd.

Het is een initiatief waarbij marktpartijen de exploitatierisico's dragen. De totale investering bedraagt
€ 40 miljoen en naar schatting wordt er een direct werkgelegenheidseffect gerealiseerd van 50 tot 60
fte. De provincie en gemeente wordt om een eenmalige investeringsbijdrage gevraagd van
respectieveliikC2,5 en € 5 miljoen. Om dit initiatief rond te krijgen is de initiatiefnemer druk doende
contracten te sluiten met eigenaren, financiers en subsidieverstrekkers. Met exploitanten zijn
inmiddels al (voorlopige) contracten gesloten. Dit ontwikkelproces met vele aftrankelijkheden is dit
najaar definitief afgerond. De gevraagde publieke bijdrage is een onderdeel van dit interactieve
proces.

Wij vragen de gemeenteraad€.2,5 miljoen als investeringsbijdrage beschikbaar te stellen en het
project planologisch mogelijk te maken. Een gemeentelijke bijdrage voor dit private initiatief
rechtvaardigen wij om de volgende redenen:
- Het ijscomplex faciliteert een brede gebruikersgroep (l miljoen bezoekers) als het gaat om

sport en bewegen in Assen en Drenthe.
- Het ijscomplex draagl bij aan de ontwikkeling van de toeristisch recreatieve zone die voor

zowel Assen, de provincie Drenthe als heel Noord Nederland van groot belang is.
- De toeristisch recreatieve en economische spin-off, alsmede het directe

werkgelegenheidseffect is met 50- 60 fte omvangrijk.
- De invulling van het concept draagl bij aan de maatschappelijke doelstelling op het terrein

van innovatie, onderwijs en duurzaamheid.
- De exploitatie van het concept vraagt geen overheidsbijdrage en de gevraagde publieke

investeringsbijdragen (€,2,5 en € 5 miljoen op € 40 miljoen) zijn proportioneel.
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Als provincie bent u gevraagd om een investeringsbijdrage van € 5 miljoen. Omdat er meerdere
initiatieven waren, heeft u besloten uw afiveging te maken aan de hand van een subsidietraject,
waarin beide initiatieven als subsidieaanvraag worden beoordeeld. De aanvragen dienden voor
31 december 2016 te worden ingediend en zouden worden beoordeeld op basis van de door u
vastgestelde subsidiecriteria. VolkerWessels/Koenen Bouw heeft eind december een subsidieverzoek
ingediend.

Wij hebben dit verzoek met een brief ondersteund waarin wij hebben aangegeven wat het belang van
het initiatief is en hoe wij het plan faciliteren. Dit subsidietraject heeft op 31 maart geleid tot een

initiatiefnemer heeft bezwaar aangetekend. Wij tekenen als indirect belanghebbende ook bent¡aar aan
tegen de afuijzing en het uitgelijnde vervolg proces (zie bijgevoegde brief/bijlage).

In het door u voorgestelde vervolgproces worden wij als gemeente geacht garantte staan voor de
investeringen en een duurzame exploitatie te garanderen. Garant staan voor een private investering
van deze omvang, waarbij de marktpartijen de exploitatie dragen, achten wij samen met de
initiatiefnemer ongepast en principieel onjuist. Daarnaast is er hiermee voor de initiatiefnemer sprake
van een extra voorwaarde om in aanmerking te komen voor de provinciale bijdrage.
Wij dringen er bij u met klem op aan het initiatief te beoordelen op kansen en kwaliteiten en een
provinciale bijdrage van € 5 miljoen toe te kennen.

Gezien het belang en de kansrijkheid van het project hebben wij met de initiatiefnemer verkend om
ook zonder de provinciale bijdrage het project door te zeltenen daarmee tot realisatie te komen. 'Wij
vragen daarom de gemeenteraad een voorziening te treffen om een extra gemeentelijke bijdrage van
€ 2,5 miljoen mogelijk te maken. De andere € 2,5 miljoen moet door de initiatiefnemer worden
gevonden in een optimalisatie van de businesscase.

Het moge duidelijk zijn dat wij doorgaan met het ondersteunen van het initiatief van
VolkerWessels/Koenen Bouw en er vanuit gaan dat het project dit najaar tot realisatie komt. Wij
verzoeken u de eerdere subsidieafwijzingte heroverwegen en het beschikbare bedrag voor de
bovenregionale sportvoorziening toe te kennen aan de Asser plannen.

Met vriendelijke
burgemeester

(J

M.L"J. Out
R stoffelsma,l's'

brief is mede gericht aan Provinciale Staten en in afschrift verstuurd aan de initiatiefnemer
VolkerWessels/I(oenen Bouw.

De bijlagen bij deze brief zijn:
. Raadsvoorstel
r Bezwaar gemeente Assen. Beschrijving project




