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Onderwerp : Toezeggingen over Thialf naar aanleiding van het interpellatiedebat op
18 septemberjl.

Geachte Statenleden,

Met het toesturen van het feitenrelaas komen we tegemoet aan toezeggingen die we u in de
statenvergadering van 18 september 2013 hebben gedaan over de informatievoorziening
over onze bemoeienis met Thialf.

Tijdens die Statenvergadering is een aantal toezeggingen gedaan die betrekking hebben op
de informatievoorziening rondom Thialf. Het gaat om de volgende toezeggingen:

1. Deputearre Konst seit in taljochtsjende brief ta mei in kompleet feitenrelaas dat iterlik yn
novimber yn PS oan de oarder komme kin.

2. Deputearre Konst seit ta dat PS antwurd krije sil op de fraach wêrom de konsept
gearwurkingsoerienkomst mei Thialf net ta in itdragene saak kommen is.

3. Deputearre Konst seit ta in taljochtsjende brief te stjoeren oan PS oer wat de redenen
binne foar it kolleezje om net fierder in juridyske striid te fieren oer de tawizing fan top
sportstatus oan Almere en hokker aksjes ûndernommen wurde om te soargjen dat de
foarsprong dy’t Thialf hat, te hâlden.

4. Deputearre Konst seit ta de ynformele korrespondinsje fertroulik op besjen te lizzen foar
de Steateleden.
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Ad 1.
In de bijlage treft u het feitenrelaas aan dat de afdeling Concerncontrol heeft opgesteld. Op-
genomen zijn de feiten die op de een of andere manier schriftelijk zijn vastgelegd in een
brief, verslag, besluit, notitie of formele mail. In de digitale versie kunt u doorklikken om bij de
achterliggende documenten te komen. Alle ons bekende feiten zijn meegenomen in het on
derzoek. Voor een aantal documenten geldt dat het op 28 november 2012 door uw Staten
geheim is verklaard.

.
Naar aanleiding van dat Feitenrelaas willen wij nog het volgende opmerken.
Mede aanleiding voor de toezeggingen was publiciteit over een eerste bijeenkomst over een
presentatie van initiatieven voor schaatsbanen op 14december2012. In antwoord op sta
tenvragen van PVV die we u eveneens vandaag sturen, blijkt hoe wij de kwestie op dat mo
ment beoordeeld hebben: het was onduidelijk welk doel het presenteren van de plannen
diende en hoe die eruit ging zien. Duidelijk voor ons was wel dat de KNSB op dat moment al
partij voor ons gekozen had. De presentatie en deelname daaraan was daardoor voor ons op
dat moment irrelevant. De vergelijking die eerder aangekondigd was betrof de subsidieverle
ning en een mogelijke staatssteun.

Wij verwijzen daarom naar het volgende:
- de brief van de KNSB van 2 november aan de Commissaris der Koningin waar in toezeg

gingen staan over het meewerken aan topsportprogamma’s, internationale langebaan
wedstrijden etc. en de inrichting van een toekomstig exploitatiemodel.

- de notulen van de stuurgroepvergadering van 3 december, waarin sprake is van een ver
gelijking op verzoek van de minister tussen Nieuw Thialf, Almere en Zoetermeer in het
kader van de subsidieverlening en mogelijke staatssteun.

- het interview met de KNSB-voorzitter Doekle Terpstra van 15 december in de LC.

Ad2.
In het feitenrelaas staat te lezen dat er tijdens de regiegroep-overleggen van eind 2010 en
begin 2011 sprake is van een concept samenwerkingsovereenkomst tussen regieg roep en
KNSB. Deze overeenkomst wordt later niet meer genoemd. De regie-groep gaat over in een
stuurgroep en tevens vindt er een overdracht plaats van portefeuillehouder.
Niet altijd zijn we penvoerder geweest in het dossier Thialf. Dat leverde de beperking op dat
we afhankelijk waren van wat anderen aan informatie bewaard hebben. Op twee onderdelen
is een stuk waar we om hebben gevraagd niet aangetroffen: een conceptovereenkomst tus
sen regiegroep en KNSB in 2011 en het verslag van de eerste stuurgroepvergadering.

Ad3.
Thialf heeft in een brief dd 26 september 2013 aan de KNSB aangegeven niet verder te wil
len gaan met de juridische procedure. Op 30 september zijn hierover ook mails verstuurd
door de advocaat van Thialf naar de advocaten van Icedôme en KNSB en NOC*NSF.

Volgens de juristen zal een juridische strijd niets opleveren, terwijl het wel veel geld en nega
tieve energie kost. Daarbij doet het geen goed aan de onderlinge verhoudingen en kan het
schadelijk werken voor het imago van Thialf.
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Thialf zal het verdere onderhandelingsproces tussen KNSB en NDC*NSF met Icedôme kri
tisch blijven volgen en controleren of de KNSB en NOC*NSF zich houden aan de genoemde
uitgangspunten. In de mail van de advocaat van Thialf wordt ook nog aangegeven dat Thialf
zich het recht voorbehoudt om alsnog een procedure te starten teneinde op te komen voor
haar gerechtvaardigde belangen en verwachtingen.

Daarnaast heeft Thialf besloten om de focus te leggen op een sterke eigen positie, door
voortvarend met de verbouwplannen van start te gaan. Daarmee kan Thialf haar voorsprong
behouden.

Ad4.
Het gaat hier om de informele correspondentie tussen KNSB en NOC*NSF en de provincie.
Deze correspondentie is, voor zover relevant, opgenomen in het feitenrelaas.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor de volledigheid
voegen wij het woordelijk verslag toe van het debat rondom Thialf bij de Statenvergadering
van 19december2012.

De afdeling Concern-control is bereid om desgewenst een toelichting op het feitenrelaas te
geven. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Haven, telefoon: 058-292 5998,
email: a.haven@fryslan.nl.

1 t

t:’—’

Staten van Fryslân,

drs. A.J. van den Berg,

I-LM. van Gils, loco-secretaris
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Overzicht feitenrelaas Thialf      
 

Periode Gebeurtenis  

2008   

Maart/ 

april 2008 

25 - Instelling Regiegroep. 

 

Op 25 maart besluiten GS om actief deel te nemen in het project Heerenveen, stad van sport. Reden 

hiervoor is dat de plannen van “dusdanige omvang, allure en bovengemeentelijke/ bovenprovinciale 

uitstraling (zijn) dat actieve provinciale betrokkenheid aangewezen is”. 

 

Tevens besluiten GS over provinciale deelname in de op te richten Regiegroep. In deze Regiegroep 

nemen deel: 

 de burgemeester van Heerenveen (voorzitter) en twee gemeentelijke ambtenaren 

 de gedeputeerde en één provinciaal ambtenaar 

 de voorzitter RvC en medewerker van Sportstad Heerenveen  

 de voorzitter RvC en de directeur van Thialf 

 een adviseur namens KNSB 

 

De Regiegroep gaat in april 2008 aan de slag met het onderzoeken van mogelijkheden om een Nieuw 

Thialf IJsstadion te realiseren. Drie varianten worden onderzocht: de variant met één 400m baan, de 

renovatievariant van Thialf en de voorkeursvariant met twee 400m banen boven elkaar, met als locatie 

de noordkant van het Sportstad gebied (Noordplot).  

(In maart 2010 levert de Regiegroep het Visiedocument waarin de locaties zijn uitgewerkt, zie aldaar). 

  

GS voorstel + besluit - 25 maart 

2008 + Programma Heerenveen, 

Stad van Sport - 19 maart 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo ter voorbereiding kennis-

making bestuur KNSB en Regie-

groep - 29 september 2009              

 

2009   

Dec 2009 9 - KNSB uit waardering voor de verdere ontwikkeling van Thialf.  

 

KNSB geeft in een brief van 9 december 2009 aan GS en aan het College B&W van de gemeente Hee-

renveen aan dat zij veel waarde hecht aan de verdere ontwikkeling van Thialf om daarmee een interna-

tionaal concurrerende ijshal in Nederland te behouden. Het is hierbij volgens KNSB van belang dat de 

bouw van het (ver)nieuw(d)e stadion op relatief korte termijn gerealiseerd wordt, in ieder geval niet veel 

later dan het seizoen 2013-2014 in verband met de toenemende concurrentie van moderne stadions in 

de rest van de wereld. Deze brief is voor kennis gestuurd aan de Regiegroep. 

 

Brieven KNSB - 9 december 

2009  

 

 

http://www.fryslan.nl/9465/080325-gs-voorstel-participatie-heerenveen-stad-van-sport-25-mrt-08/
http://www.fryslan.nl/9465/080325-gs-voorstel-participatie-heerenveen-stad-van-sport-25-mrt-08/
http://www.fryslan.nl/9465/080325-gs-voorstel-participatie-heerenveen-stad-van-sport-25-mrt-08/
http://www.fryslan.nl/9466/090929-memo-ter-voorbereiding-kennismaking-knsb-en-regiegroep-29-sep-09/
http://www.fryslan.nl/9466/090929-memo-ter-voorbereiding-kennismaking-knsb-en-regiegroep-29-sep-09/
http://www.fryslan.nl/9466/090929-memo-ter-voorbereiding-kennismaking-knsb-en-regiegroep-29-sep-09/
http://www.fryslan.nl/9467/091209-brief-knsb-aan-college-heerenveen-steun-voor-ontwikkeling-9-dec-09/
http://www.fryslan.nl/9467/091209-brief-knsb-aan-college-heerenveen-steun-voor-ontwikkeling-9-dec-09/


Feitenrelaas Thialf,  © Concerncontrol, 31 oktober 2013         Pagina 2 van 26 

Periode Gebeurtenis  

2010   

Maart 2010 1 - De Regiegroep brengt het Visiedocument uit.  

 

De Regiegroep brengt op 1 maart het Visiedocument uit waarin drie locaties zijn uitgewerkt (nieuwbouw 

op Noordplot, nieuwbouw aan de A7 en vernieuwbouw). Voor alle locaties is zowel een eenbaans- als 

een tweebaansvariant (met aparte trainingsbaan voor topsporters) uitgewerkt.  De Regiegroep heeft in 

het document een voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw met twee banen op de Noordplot.  

 

Visiedocument Regiegroep – 

1 maart 2010 

2 - GS stellen de Startnotitie Heerenveen Stad van Sport vast.  

 

GS stellen op 2 maart de Startnotitie Heerenveen Stad van Sport vast waarin kaders zijn beschreven 

van de provinciale betrokkenheid bij het project Heerenveen Stad van Sport waarvan Thialf onderdeel 

uitmaakt. Het GS-stuk verwijst naar het vermoedelijke scenario dat de Regiegroep op 1 maart 2010 zou 

uitbrengen.  

(De startnotitie is op 12 mei 2010 in de commissie B&M behandeld, zie aldaar).  

 

GS voorstel en besluit - 2 maart 

2010 

 

 

April 2010 16 - Gemeente Heerenveen organiseert maatschappelijk debat over Nieuw Thialf.  

 

Tussen 16 en 29 april 2010 organiseert de gemeente Heerenveen een maatschappelijk debat om ideeën 

voor Nieuw Thialf met inwoners van Heerenveen en andere belangstellenden te bespreken. De meer-

derheid van de aanwezigen (enkele honderden mensen) heeft een voorkeur uitgesproken voor investe-

ren in de huidige locatie. Ook kwam naar voren dat er meer informatie nodig was om een overwogen 

keuze te kunnen maken. Dat heeft geleid tot de verdiepingsslag in november 2010 (zie aldaar). 

 

Verslag maatschappelijk debat -  

31 mei 2010 

28 - Informatieve bijeenkomst B&M. 

 

Op 28 april vindt een informatie bijeenkomst van de statencommissie B&M plaats. Naar aanleiding van 

deze bijeenkomst sturen GS op 3 mei een aanvullende brief (zie aldaar). 

 

Uitnodiging Ynformearjende 

gearkomste 28 april 2010 – 

15 april 2010 

Mei 2010 3 mei - GS sturen aanvullende brief. 

 

Naar aanleiding van de informatieve bijeenkomst op 28 april van de statencommissie B&M sturen GS 

aan PS een brief. Deze brief geeft aanvullende informatie over de dekking van de investeringskosten 

Brief van GS aan PS - 3 mei 

2010 

http://www.fryslan.nl/9468/100301-visiedocument-regiegroep-1-mrt-10/
http://www.fryslan.nl/9468/100301-visiedocument-regiegroep-1-mrt-10/
http://www.fryslan.nl/9469/100302-gs-voorstel-startnotitie-heerenveen-stad-van-sport-2-mrt-10/
http://www.fryslan.nl/9469/100302-gs-voorstel-startnotitie-heerenveen-stad-van-sport-2-mrt-10/
http://www.fryslan.nl/9473/100531-verslag-maatschappelijk-debat-gemeente-heerenveen-31-mei-10/
http://www.fryslan.nl/9473/100531-verslag-maatschappelijk-debat-gemeente-heerenveen-31-mei-10/
http://www.fryslan.nl/9470/100415-uitnodiging-informerende-commissie-b-m-28042010-15-apr-10/
http://www.fryslan.nl/9470/100415-uitnodiging-informerende-commissie-b-m-28042010-15-apr-10/
http://www.fryslan.nl/9470/100415-uitnodiging-informerende-commissie-b-m-28042010-15-apr-10/
http://www.fryslan.nl/9471/100503-brief-gs-aan-ps-dekking-investeringskosten-thialf-3-mei-10/
http://www.fryslan.nl/9471/100503-brief-gs-aan-ps-dekking-investeringskosten-thialf-3-mei-10/


Feitenrelaas Thialf,  © Concerncontrol, 31 oktober 2013         Pagina 3 van 26 

Periode Gebeurtenis  

van een nieuw te bouwen of een te renoveren Thialf. 

12 - Statencommissie Boarger en Mienskip (B&M) bespreekt de startnotitie Heerenveen Stad van 

Sport. 

 

De startnotitie Heerenveen Stad van Sport staat 12 mei 2010 op de agenda van de Statencommissie 

B&M. De notitie wordt als onvoldoende beoordeeld om de kaderstellende rol van Provinciale Staten 

handen en voeten te geven. GS hebben de startnotitie teruggenomen. 

(De startnotitie is geagendeerd voor de Statenvergadering van 22 september 2010, zie aldaar). 

 

Commissie B&M verslag en be-

sluitenlijst - 12 mei 2010 

 

Juni 2010 30 - Overleg KNSB en de Regiegroep.  

 

Op 30 juni heeft de Regiegroep overleg met KNSB. In het verslag staat dat KNSB een langdurig com-

mitment aangaat met Thialf, in ieder geval tot 2020. Dit commitment legt vast dat alle grote internationale 

toernooien die door de ISU aan Nederland worden toegewezen in Heerenveen zullen worden verreden, 

evenals een aantal wedstrijden op nationaal niveau. De Regiegroep stuurt het verslag van dit gesprek 

naar KNSB.  

(KNSB reageert in september, zie aldaar.) 

 

Brief Regiegroep aan KNSB - 21 

juni 2010 

 

Verslag overleg KNSB en Regie-

groep - 30 juni 2010 

Juli 2010 6 - GS stellen de aangepaste startnotitie Heerenveen Stad van Sport vast.  

  

Na een eerste bespreking op 15 juni 2010, stellen GS op 6 juli 2010 GS de aangepaste startnotitie Hee-

renveen Stad van Sport vast. De aanpassing bestaat uit het toevoegen van de uitwerking van de renova-

tievariant.  

(PS besluiten hierover op 22 september 2010, zie aldaar). 

 

GS voorstel en besluit – 

6 juli 2010 

 

 

Sept 2010 10 - De KNSB reageert op het verslag van 30 juni. 

 

KNSB reageert 10 september op het verslag van het overleg van 30 juni. De bond stelt dat hij zich niet 

gecommitteerd heeft voor alle internationale toernooien en houdt zich de mogelijkheid voor om wedstrij-

den in een vergelijkbaar stadion te organiseren dat voldoet aan de internationale criteria. 

(De Regiegroep reageert 29 september, zie aldaar). 

 

Brief KNSB - 10 september 2010 

 

http://www.fryslan.nl/9472/100512-commissie-b-m-agenda-12-mei-10/
http://www.fryslan.nl/9472/100512-commissie-b-m-agenda-12-mei-10/
http://www.fryslan.nl/9474/100621-brief-regiegroep-aan-knsb-voorbereiding-overleg-30-juni-10/
http://www.fryslan.nl/9474/100621-brief-regiegroep-aan-knsb-voorbereiding-overleg-30-juni-10/
http://www.fryslan.nl/9475/100630-verslag-overleg-regiegroep-en-knsb-30-jun-10/
http://www.fryslan.nl/9475/100630-verslag-overleg-regiegroep-en-knsb-30-jun-10/
http://www.fryslan.nl/9476/100706-gs-voorstel-aangepaste-startnotitie-heerenveen-stad-van-sport-6-juli-10/
http://www.fryslan.nl/9476/100706-gs-voorstel-aangepaste-startnotitie-heerenveen-stad-van-sport-6-juli-10/
http://www.fryslan.nl/9477/100910-brief-knsb-als-reactie-op-verslag-overleg-30-juni-10/
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Periode Gebeurtenis  

22 - PS stellen de startnotitie Heerenveen Stad van Sport vast.  

 

PS behandelen op 22 september de aangepaste startnotitie Heerenveen Stad van Sport. Hierin staan de 

plannen voor een nieuw Thialf en de provinciale kaderstelling voor het project. De Noordplotvariant en 

een gelijkwaardige uitwerking van de renovatievariant zijn hierin uitgewerkt.  

 

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen. 

 

PS voorstel en besluit - 22 sep-

tember 2010 

 

 

29 - De Regiegroep stelt een concept-samenwerkingsovereenkomst op tussen KNSB en Regie-

groep.  

 

De burgemeester van Heerenveen heeft naar aanleiding van de reactie van 10 september van KNSB 

een telefoongesprek met de bond. Naar aanleiding van dat telefoongesprek stuurt de Regiegroep op 29 

september aan de KSNB een concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de Regiegroep en KNSB 

inzake een (ver)nieuw(d) Thialf.  

(Zie jan 2011 en feb 2011 voor het vervolg van het samenwerken met KNSB). 

 

Concept samenwerkingsover-

eenkomst Regiegroep en KNSB 

+ Brief - 29 september 2010 

 

 

Nov 2010 25 - De Regiegroep werkt de varianten uit in het rapport ‘Contouren Verdiepingsslag’.  

 

In de Contouren Verdiepingsslag (het laatste rapport van de Regiegroep) zijn de door de gedeputeerde 

op 22 september aan PS toegezegde varianten uitgewerkt met als uitgangspunt dat een nieuw Thialf zijn 

toonaangevende rol kan blijven vervullen. Twee varianten voldoen volgens de Regiegroep aan dit crite-

rium: nieuwbouw met een baan op Noordplot (bij Abe Lenstrastadion) en vernieuwbouw op huidige loca-

tie, inclusief optie tweede ring. 

 

De regiegroep stuurt het rapport aan de gemeente Heerenveen en de provincie. Uit de notulen van de 

Stuurgroep van 28 februari blijkt dat het rapport op 17 februari 2011 besproken is met de gemeenteraad 

van Heerenveen. PS zijn door een brief op 12 juli geïnformeerd (zie aldaar). 

 

Contouren Verdiepingsslag     

Regiegroep - 25 november 2010  

 

Agenda + verslag Regiegroep – 

28 februari 2011 

2011   

Jan 2011/ 

Febr 2011 

17 - Vervolg samenwerkingsovereenkomst met KNSB. 

 

KNSB stuurt de overeenkomst, voorzien van gele arceringen, op 19 november terug naar de Regie-

Gearceerde concept-

samenwerkingsovereenkomst 

KNSB - 19 november 2011 

http://www.fryslan.nl/9600/ps-vergadering-22-sep-10/
http://www.fryslan.nl/9600/ps-vergadering-22-sep-10/
http://www.fryslan.nl/9478/100929-mail-regiegroep-met-twee-bijlagen-29-sep-10/
http://www.fryslan.nl/9478/100929-mail-regiegroep-met-twee-bijlagen-29-sep-10/
http://www.fryslan.nl/9478/100929-mail-regiegroep-met-twee-bijlagen-29-sep-10/
http://www.fryslan.nl/9480/101125-contouren-verdiepingsslag-regiegroep-25-nov-10/
http://www.fryslan.nl/9480/101125-contouren-verdiepingsslag-regiegroep-25-nov-10/
http://www.fryslan.nl/9482/110228-agenda-regiegroep-28-feb-11/
http://www.fryslan.nl/9482/110228-agenda-regiegroep-28-feb-11/
http://www.fryslan.nl/9479/101119-mail-knsb-als-reactie-op-samenwerkingsovk-19-nov-10/
http://www.fryslan.nl/9479/101119-mail-knsb-als-reactie-op-samenwerkingsovk-19-nov-10/
http://www.fryslan.nl/9479/101119-mail-knsb-als-reactie-op-samenwerkingsovk-19-nov-10/
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groep. Deze besluit in januari 2011 dat de adviseur die namens KNSB in de regiegroep zit de overeen-

komst aanpast.  

 

Uit het verslag van de Regiegroep van januari 2011 blijkt verder dat de adviseur namens KNSB over de 

samenwerking met KNSB opmerkt dat het exclusieve commitment en de planning de belangrijkste pun-

ten zijn. Hij benadrukt daarbij “…dat KNSB niets weet over plannen elders in het land met een allure en 

omvang van Heerenveen. KNSB gaat nog steeds 100% mee met het plan voor de Noordplot en wil vol-

op mee lobbyen. Ze hebben echter ook interne verplichtingen waar rekening mee gehouden moet wor-

den en willen daarom een slag om de arm houden met NK’s….” 

 

Daarop benadrukken verschillende leden van de Regiegroep dat er in ieder geval de steun moet zijn om 

alle internationale wedstrijden in Heerenveen te houden. Wat betreft de periode van het commitment (tot 

2020) heeft KNSB aangegeven dat er moet worden opgeschoten met de plannen. 

 

Uit het niet vastgestelde verslag van februari 2011 – tevens de laatste vergadering van de Regiegroep – 

blijkt dat het aanpassen van de overeenkomst overleg behoeft en dat dat mogelijk bij de World Cupwed-

strijden het weekend volgend op de vergadering  afspraken gemaakt kunnen worden met KNSB. In het 

verslag is geen informatie opgenomen wie naar deze World Cupwedstrijden in Thialf gaat.  

 

Op 28 februari is de laatste vergadering van de Regiegroep. De Regiegroep is niet officieel opgeheven. 

De werkagenda die zij opgesteld heeft, is input voor de stuurgroep die op 16 mei 2011 voor het eerst 

bijeen komt (zie aldaar). In deze werkagenda is niets opgemerkt over de concept-

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Verslagen Regiegroepen - 17 

januari 2011 en 28 februari 2011. 

 

Notitie overgang Regiegroep naar 

stuurgroep - september 2011 

Maart 2011 Overdracht portefeuille Thialf. 

 

In maart 2011 zijn provinciale verkiezingen. De portefeuille Thialf gaat over van gedeputeerde Galema 

naar gedeputeerde Konst. 

 

Overdrachtsdossier 8 maart 2011 

Mei 2011 16 - Eerste bijeenkomst Stuurgroep. 

 

Op 16 mei 2011 komt de Stuurgroep voor het eerst bijeen. Deelnemers zijn: 

 externe Johan v.d. Werf (voorzitter),  

Verslagen van stuurgroep 16 mei 

2011, 10 juni 2011, 14 juli 2011 

en 11 november 2011. 

http://www.fryslan.nl/9481/110117-verslag-regiegroep-17-jan-11/
http://www.fryslan.nl/9481/110117-verslag-regiegroep-17-jan-11/
http://www.fryslan.nl/9482/110228-agenda-regiegroep-28-feb-11/
http://www.fryslan.nl/9499/120901-notitie-overgang-regiegroep-naar-stuurgroep-1-sep-12/
http://www.fryslan.nl/9499/120901-notitie-overgang-regiegroep-naar-stuurgroep-1-sep-12/
http://www.fryslan.nl/9483/110308-overdrachtsdossier-thialf-gedeputeerde-8-mrt-11/
http://www.fryslan.nl/9484/110516-verslag-stuurgroep-16-mei-11/
http://www.fryslan.nl/9484/110516-verslag-stuurgroep-16-mei-11/
http://www.fryslan.nl/9485/110610-verslag-stuurgroep-10-juni-11/
http://www.fryslan.nl/9488/110714-agenda-stuurgroep-14-juli-11/
http://www.fryslan.nl/9490/111111-verslag-stuurgroep-11-nov-11/
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 namens de provincie: de gedeputeerde en de directeur Uitvoering 

 namens sportstad Heerenveen: twee medewerkers 

 namens de gemeente Heerenveen: de wethouder / locoburgemeester en twee ambtenaren. 

 

Bij de vergaderingen in juli en november zit tevens de projectmanager van Thialf. 

 

17 - GS beantwoorden vragen PvdA.  

 

PvdA stelt op 16 maart schriftelijke vragen die GS op 17 mei beantwoorden. 

 

Brief - 17 mei 2011 

Juli 2011 9 - Brieven KNSB en NOC*NSF aan CvdK en GS over noodzaak nieuw Thialf. 

 

Op 9 juli stuurt KNSB de CvdK en NOC*NSF GS een brief waarin zij aangeven dat het in toenemende 

mate duidelijk wordt dat Thialf niet meer aan de vereiste kwaliteitsstandaard kan voldoen en dat Neder-

land daarmee de zorgvuldig opgebouwde reputatie als HET schaatsland verliest. Zij geven tevens aan 

dat de tijd dringt en dat het gevaar bestaat dat de ISU Thialf zal passeren als het gaat om de toewijzing 

van grote internationale schaatswedstrijden. 

 

Zij eindigen de brief met de opmerking dat zij als KNSB en NOC*NSF initiatieven graag ondersteunen, 

en dat zij bereid zijn alle mogelijke inzet te plegen om daar waar mogelijk tot realisatie van een nieuw 

Thialf te komen. 

  

Brieven KNSB en NOC*NSF - 12 

juli 2011 

12 - GS informeren PS over de voortgang van het project 

 

GS sturen PS op 12 juli 2011 een brief met de aankondiging dat voor het einde van het jaar een keuze 

uit de varianten Nieuw Thialf zal worden voorgelegd. In de brief wordt verwezen naar het visiedocument 

van maart 2010 en de verdiepingsslag van november 2010. 

(Eind december wordt het voorstel toegezonden aan PS, zie aldaar). 

 

Voortgangsbericht Nieuw Thialf - 

12 juli 2011 

 

Nov 2011 3 - KNSB reageert op het Businessplan Nieuw Thialf.  

 

KNSB reageert op een (concept?)-Businessplan Nieuw Thialf en schrijft op 3 november 2011 in een brief 

aan de Stuurgroep dat ze het initiatief tot realisatie van een nieuw Thialf ondersteunt. Thialf voldoet vol-

Brief KNSB - 3 november 2011 

http://www.fryslan.nl/5919/15-03-2011-pvda-uitspraken-cdk-thialf-antwoord-17-05-2011/
http://www.fryslan.nl/9486/brieven-knsb-nocnsf-aan-cvdk-gs-12-juli-11/#multiple
http://www.fryslan.nl/9486/brieven-knsb-nocnsf-aan-cvdk-gs-12-juli-11/#multiple
http://www.fryslan.nl/9487/110712-voortgangsbericht-aan-ps-12-juli-11/
http://www.fryslan.nl/9487/110712-voortgangsbericht-aan-ps-12-juli-11/
http://www.fryslan.nl/9489/111103-brief-knsb-aan-stuurgroep-visie-op-businessplan-3-nov-11/
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gens KNSB op dat moment niet aan de eisen die aan een toplocatie voor evenementen (mogen) worden 

gesteld. In de ogen van KNSB biedt een nieuw Thialf de beste perspectieven. Een nieuwe locatie voor 

topschaatsen en evenementen zou in de visie van KNSB echter ook op andere plaatsen in Nederland 

kunnen komen.  

 

Een reactie op deze brief van KNSB door Thialf of provincie of gemeente  is ons niet bekend. 

 

Dec 2011 13 - GS stemmen in met de voorkeursvariant van nieuwbouw op de Noordplot locatie.  

 

Begin december stuurt de Stuurgroep het definitieve businessplan naar B&W en GS. Beide behandelen 

dat op 13 december. In het Businessplan is een vergelijking opgenomen van drie varianten en twee 

locaties: 

 

1. Nieuwbouw op de Noordplot ca. € 100 miljoen 

2. Vernieuwbouw minimumvariant ca. € 38 miljoen 

3. Vernieuwbouw maximumvariant ca. € 50 miljoen 

 

GS spreken hun voorkeur uit voor variant 1. B&W van Heerenveen besluiten hetzelfde. GS en B&W van 

Heerenveen presenteren hun besluit op 14 december aan Provinciale Staten, de Gemeenteraad van 

Heerenveen en aan de pers. 

(PS besluiten hierover op 22 februari 2012, zie aldaar). 

 

Op 23 december informeren GS onder andere de minister-president, de staatssecretaris, KNSB en 

NOC*NSF over hun besluit ten aanzien van Thialf.  

 

 

GS voorstel plus businessplan en 

besluit - 13 december 2011 

 

Brieven over Businessplan -         

23 december 2011 

 

 

 

 

2012   

Jan 2012 17 - De Stuurgroep stelt kwartiermaker aan. 

 

Stuurgroep stelt op 17 januari 2012 een kwartiermaker aan. Deze kwartiermaker heeft de opdracht om 

de politieke besluitvorming in februari en september voor te bereiden. De samenstelling van de stuur-

groep blijft vanaf januari 2012 nagenoeg hetzelfde.  

 

Verslag stuurgroep - 16 januari 

2012 

 

Opdrachtbrief - 17 januari 2012 

http://www.fryslan.nl/9491/111213-gs-voorstel-keuze-vorkeursvariant-businessplan-13-dec-11/
http://www.fryslan.nl/9491/111213-gs-voorstel-keuze-vorkeursvariant-businessplan-13-dec-11/
http://www.fryslan.nl/9492/111223-brieven-gs-naar-verschillende-partijen-over-businessplan-23-dec-11/
http://www.fryslan.nl/9492/111223-brieven-gs-naar-verschillende-partijen-over-businessplan-23-dec-11/
http://www.fryslan.nl/9493/120116-verslag-stuurgroep-16-jan-12/
http://www.fryslan.nl/9493/120116-verslag-stuurgroep-16-jan-12/
http://www.fryslan.nl/9494/120117-opdrachtbrief-kwartiermaker-17-jan-12/
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Feb 2012 22 - PS besluiten tot het verder uitwerken van de vernieuwbouwvariant op de huidige locatie.  

 

PS besluiten op 22 februari tot het verder uitwerken van de vernieuwbouwvariant op de bestaande loca-

tie, variant 3. De totale kosten worden geraamd op € 50 miljoen.  

 

Bij het statenvoorstel is het Businessplan Nieuw Thialf, een vergelijking van de varianten meegestuurd 

naar PS.  

PS voorstel en besluitenlijst - 22 

februari 2012 

 

 

Maart 2012 14 - Verandering samenstelling Stuurgroep. 

 

Op 14 maart vindt bestuurlijk overleg plaats tussen provincie en Heerenveen over de samenstelling van 

de stuurgroep. De CvdK, gedeputeerde en algemeen directeur van de provincie zijn bij het overleg aan-

wezig.   

 

De externe voorzitter van de Stuurgroep is niet meer beschikbaar en wordt vervangen door de gedepu-

teerde. De kwartiermaker en de CvdK worden lid van de Stuurgroep. De eerste vergadering met de 

nieuwe samenstelling is op 28 maart. Tijdens deze vergadering wordt besloten om de directeur Thialf als 

lid van de Stuurgroep uit te nodigen en wordt de waarnemend directeur Sportstad Heerenveen agenda-

lid.  

 

De nieuwe samenstelling van de stuurgroep is vanaf dat moment: 

 namens de provincie: de gedeputeerde (voorzitter), CvdK en de directeur Uitvoering 

 namens de gemeente Heerenveen: de wethouder en twee ambtenaren. 

 agenda lid: namens Sportstad Heerenveen: de wnd directeur.  

 de kwartiermaker 

 directeur Thialf 

 

Afsprakenlijst bestuurlijk overleg 

provincie-gemeente - 14 maart 

2012 

 

Verslag Stuurgroep - 28 maart 

2012 

20 - GS beantwoorden vragen VVD.  

 

De VVD stelt op 24 februari schriftelijke vragen die GS op 20 maart beantwoorden. 

Brief - 20 maart 2012 

Juni 2012 19 - GS beantwoorden vragen Friese Koers.  

 

Friese Koers stelt op 21 mei schriftelijke vragen die GS op 19 juni beantwoorden. 

Brief - 19 juni 2012 

http://www.fryslan.nl/9601/ps-vergadering-22-feb-12/
http://www.fryslan.nl/9601/ps-vergadering-22-feb-12/
http://www.fryslan.nl/9495/120314-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleg-provincie-en-gemeente-14-mrt-12/
http://www.fryslan.nl/9495/120314-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleg-provincie-en-gemeente-14-mrt-12/
http://www.fryslan.nl/9495/120314-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleg-provincie-en-gemeente-14-mrt-12/
http://www.fryslan.nl/9496/120328-verslag-stuurgroep-28-mrt-12/
http://www.fryslan.nl/9496/120328-verslag-stuurgroep-28-mrt-12/
http://www.fryslan.nl/5838/24-02-2012-vvd-ijsstadion-almere-vernieuwbouw-thialf-antwoord-20-03-2012/
http://www.fryslan.nl/5790/21-05-2012-friese-koers-thialf-antwoord-19-06-2012/
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Juli 2012 4 - Gedeputeerde informeert de Statencommissie B&M over de bijstelling van de plannen (de 

topsportvariant).  

 

Op 4 juli 2012 informeert de gedeputeerde de Statencommissie B&M over de bevindingen en bijstelling 

van de plannen. Hij geeft aan dat als Fryslân haar ambities wil waarmaken, het stadionconcept met een 

wedstrijdbaan en een toptrainingscentrum met een tweede baan, noodzakelijk is.  

 

De aanleiding voor de bijstelling was de conclusie van de werkgroep Sportambitie dat zij Thialf niet toe-

komstbestendig acht en dat Thialf potentiele concurrentie niet het hoofd kan bieden. De werkgroep advi-

seert daarom om te richten op een beperkter aantal functies en daarin te excelleren. Deze werkgroep 

werkte onder de stuurgroep aan het plan van aanpak ter voorbereiding van het te nemen projectbesluit 

(uitvoeringsbesluit) in juni 2012. 

 

Op basis van het advies wordt bij het uitwerken van het Programma van Eisen (PvE) voor Thialf ook een 

topsportvariant meegenomen die volgens de werkgroep toekomstbestendiger is. Ook de vernieuwbouw 

variant wordt verder uitgewerkt waarbij er een aparte trainingshal naast Thialf komt.  

 

Agenda informerende commissie  

- 4 juli 2012 

 

Plan van aanpak projectbesluit - 

mei 2012, behandeld in stuur-

groep 9 mei 2012 

 

 

 

Nov 2012 2 - KNSB uit de waardering voor de plannen voor een topaccommodatie.  

 

KNSB stuurt de CvdK, op diens verzoek, op 2 november een brief waarin de waardering wordt uitgesp-

roken voor de plannen van de provincie voor een topaccommodatie die voldoet aan de wensen van 

KNSB. Het bestuur van KNSB zegt in deze brief drie dingen toe: 

 KNSB bestendigt alle topsportprogramma’s in Thialf en breidt deze daar waar mogelijk uit 

 KNSB zal al het mogelijke doen wat in haar vermogen ligt om bij de ISU te bewerkstelligen dat ook 

in de toekomst internationale langebaanwedstrijden naar Nederland komen en in Thialf worden ge-

organiseerd. De inzet van KNSB is daarbij afhankelijk van de vraag in hoeverre er sprake kan zijn 

van een voor alle betrokken partijen bevredigend exploitatiemodel 

 KNSB is van harte bereid om voor juli 2013 met de BV Thialf nadere overeenstemming te bereiken 

over de inrichting van het toekomstig exploitatiemodel 

 

KNSB beëindigt de brief met de opmerking dat zij van ganser harte hopen dat zij in goede samenwer-

king met het provinciebestuur en de BV Thialf een nieuwe impuls kunnen geven aan het continueren en 

Brief KNSB - 2 november 2012 

 

http://www.fryslan.nl/9498/120704-agenda-informerende-commissie-b-m-4-juli-12/
http://www.fryslan.nl/9498/120704-agenda-informerende-commissie-b-m-4-juli-12/
http://www.fryslan.nl/9497/120509-plan-van-aanpak-projectbesluit-bijlage-stuurgroepvergadering-09-mei12/
http://www.fryslan.nl/9497/120509-plan-van-aanpak-projectbesluit-bijlage-stuurgroepvergadering-09-mei12/
http://www.fryslan.nl/9497/120509-plan-van-aanpak-projectbesluit-bijlage-stuurgroepvergadering-09-mei12/
http://www.fryslan.nl/9501/121102-brief-knsb-aan-cvdk-toezeggingen-bestuur-2-nov-12/
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verder uitbouwen van deze positie.  

 

6 - NOC*NSF spreken intentie uit om CTO in Heerenveen te behouden. 

 

NOC*NSF stuurt de stuurgroep een brief waarin zij haar enthousiasme uitspreekt over de vernieuwbouw 

van Thialf. Zij stelt dat de bereidheid om zich te committeren in belangrijke mate afhankelijk is van de 

vraag in hoeverre er sprake kan zijn voor een gezond exploitatiemodel en inzicht in de financiering van 

de schaatstopsport op de lange termijn. 

 

Tevens spreken zij de intentie uit om in Heerenveen in de huidige situatie een CTO (Centrum voor Top-

sport en onderwijs) te continueren. In dat proces trekt NOC*NSF hierin samen op met KNSB.  

 

Brief NOC*NSF – 6 november 

2012 

6 - Informerende bijeenkomst B&M. 

 

Op 6 november informeren GS de commissie B&M over hun besluit over Thialf. 

 

Agenda informerende commissie 

- 6 november 2012 

9 - GS beantwoorden vragen Friese Koers.  

 

Friese Koers stellen op 22 oktober schriftelijke vragen die GS op 9 november beantwoorden.  

 

Brief - 9 november 2012 

20 - GS behandelen statenvoorstel.  

 

Na twee eerdere behandelingen (op 30 oktober en 6 november) besluiten GS op 20 november definitief 

over het voor te leggen statenvoorstel.  

 

Belangrijkste punten zijn: 

 Keuze voor wedstrijdhallen topsporttrainingshal met een tweede baan 

 Provincie wordt (mede)aandeelhouder 

 Bijdrage van € 50 miljoen waarvan de dekking bij de definitieve besluitvorming plaatsvindt 

 Overleggen op ministerieel niveau over rijksbijdrage (niet in statenvoorstel opgenomen) 

 In het statenbesluit is aanvullend opgenomen dat de geplande bijdrage van € 50 miljoen ter beschik-

king wordt gesteld als inzet voor een langjarige samenwerking met de KNSB 

 

GS voorstellen en besluiten - 

30 oktober 2012, 6 november 

2012 en 20 november 2012.  

 

http://www.fryslan.nl/9503/121106-brief-nocnsf-aan-stuurgroep-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/9503/121106-brief-nocnsf-aan-stuurgroep-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/9502/121106-agenda-informerende-commissie-b-m-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/9502/121106-agenda-informerende-commissie-b-m-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/4883/22-10-2012-fk-krantenartikel-lc-over-thialf-antwoord-09-11-2012/
http://www.fryslan.nl/9500/121030-gs-besluit-projectvoorstel-thialf-30-okt-12/
http://www.fryslan.nl/9504/121106-gs-besluit-tweede-bespreking-projectvoorstel-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/9504/121106-gs-besluit-tweede-bespreking-projectvoorstel-6-nov-12/
http://www.fryslan.nl/9505/121120-gs-besluit-derde-bespreking-projectvoorstel-20-nov-12/


Feitenrelaas Thialf,  © Concerncontrol, 31 oktober 2013         Pagina 11 van 26 

Periode Gebeurtenis  

(PS behandelen het voorstel op 19 december 2012, zie aldaar). 

 

21 - GS beantwoorden vragen Friese Koers.  

 

Friese Koers stelt op  12 november schriftelijke vragen die GS op 21 november beantwoorden. 

 

Brief - 21 november 2012 

23 - GS sturen PS aanvullende brief. 

 

Op 23 november sturen GS aan PS een aanvullende brief bij het statenvoorstel. Deze brief gaat over vijf 

onderwerpen: 

 Geheimhouding van een aantal documenten. Deze geheimhouding wordt bekrachtigd in de PS-

vergadering van 28 november 

 Het aanbod aan PS om vragen te stellen aan deskundigen/ medewerkers 

 Kaders projectuitwerking Nieuw Thialf 

 Ambities en financiering 

 Voortgang realisatie 

 

Brief aan PS - 23 november 2012 

 

PS Besluitenlijst - 28 november 

2012 

 

26 - Gesprek stuurgroep en minister.  

 

Op 26 november vindt een overleg plaats tussen de minister van VWS en vertegenwoordigers van de 

stuurgroep Thialf, de CvdK, de gedeputeerde en de kwartiermaker over een mogelijke rijksbijdrage aan 

de realisatie van een nieuw Thialf. 

 

Op 4 april 2013 vindt een vervolggesprek plaats. Op 19 april stuurt de minister een brief naar de provin-

cie (zie aldaar). 

 

Verslag stuurgroep vergadering - 

3 december 2012 

Dec 2012 3 - Stuurgroepvergadering. 

 

Op 3 december spreekt de Stuurgroep over het overleg met de minister (zie 26 november).  

In de notulen is daarover opgenomen: “de KNSB en het NOC*NSF gaan op verzoek van het ministerie 

van VWS een vergelijking maken tussen Nieuw Thialf, Almere en Zoetermeer, om na te gaan of de al-

ternatieven voor Nieuw Thialf reëel zijn en daadwerkelijk zonder subsidie kunnen. Dan is er immers 

geen sprake van ‘marktfalen’ en kan een subsidie aan Nieuw Thialf mogelijk worden gekenmerkt als 

Verslag stuurgroep vergadering - 

3 december 2012 

 

 

http://www.fryslan.nl/5378/12-11-2012-friese-koers-referendum-thialf-antwoord-21-november-2012/
http://www.fryslan.nl/9506/121123-brief-ps-realisatie-nieuw-thialf-23-nov-12/
http://www.fryslan.nl/6201/19-december-2012-vergadering-provinciale-staten/#multiple
http://www.fryslan.nl/6201/19-december-2012-vergadering-provinciale-staten/#multiple
http://www.fryslan.nl/9507/121203-verslag-stuurgroep-3-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9507/121203-verslag-stuurgroep-3-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9507/121203-verslag-stuurgroep-3-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9507/121203-verslag-stuurgroep-3-dec-12/
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oneerlijke concurrentie”. 

 

Ook wordt in de vergadering besloten dat de informatie die KNSB vraagt over de plannen rondom Nieuw 

Thialf  “niet [zal] worden verstrekt omdat de kans bestaat dat ze naar Zoetermeer of Almere worden 

doorgespeeld. De KNSB heeft er immers baat bij dat ze uit meerdere initiatieven kan kiezen; die kunnen 

dan tegen elkaar worden uitgespeeld”. 

 

De aankomende Statenvergadering van 19 december wordt eveneens besproken. De punten die daar-

over besproken zijn: 

 Uitgegaan wordt van het totaalconcept van € 106 miljoen 

 PS hebben wens om snel te starten met de verbouw van de bestaande ijshal 

 PS willen duidelijkheid over de besluitvorming van februari 2012 en het voorliggende voorstel 

 

In dezelfde vergadering wordt gesproken over de opvolging van de kwartiermaker door een provinciaal 

projectmanager, die een projectvoorstel/ plan van aanpak opstelt voor de periode 19 december 2012 – 

juni 2013. 

 

5 - Vergadering commissie B&M en brief naar aanleiding van deze vergadering. 

 

In de vergadering van de commissie B&M van 5 december zijn diverse vragen gesteld aan de gedepu-

teerde die hij voor deel toezegt schriftelijk te beantwoorden. De schriftelijke beantwoording is op 

7 december. 

 

Er zijn onder meer vragen gesteld over de rol van KNSB. Het antwoord in de brief luidt als volgt:  

 

“De KNSB heeft als lid van de breed samengestelde werkgroep Sport een actieve bijdrage 

geleverd aan de ontwikkeling van het concept, en steunt het plan. De KNSB stelt als 

voorwaarde voor een langjarige samenwerking dat topsporters en recreanten beiden de ruimte 

krijgen en elkaar niet in de weg zitten. Dat komt overeen met de aanleg van een wedstrijdbaan 

en een toptrainingsbaan. 

 

De KNSB gaat geen bijdrage leveren aan de investering van het schaatsstadion, maar treedt 

richting het Rijk en sportorganisaties op als pleitbezorger voor Nieuw Thialf. Daarnaast zorgt de 

Verslag B&M - 5 december 2012  

 

Brief aan PS - 7 december 2012  

 

http://www.fryslan.nl/9508/121205-verslag-commissie-b-m-5-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9589/brief-ps-beantwoording-vragen-thialf/
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KNSB, door het toewijzen van schaatsevenementen aan Thialf, voor een belangrijk deel van de 

omzet. De KNSB is voor Thialf een strategische partner, om wedstrijdsport en topsport in Thialf te 

versterken.” 

 

13 - Centrum voor topsport stuurt brief naar PS 

 

Het Centrum voor topsport (CTO) stuurt op 13 december via de mail een brief, gedateerd 11 december 

aan PS. In deze brief reageren zij op de ontwikkelingen rondom de vernieuwbouwplannen van Thialf. Zij 

zijn enthousiast over het voornemen van Fryslân om Thialf fors te ondersteunen maar missen de ambitie 

om een topsporttrainingsaccommodatie bij te bouwen.  

 

Ook stellen zij dat het “…niet realiseren van de topsporttrainingsbaan zal op termijn het verlies van de 

CTO status voor Fryslân tot gevolg [zal] hebben. De realisatie van een topsporttrainingsbaan elders in 

het land zal het vertrek betekenen van topsporttrainingen van de KNSB wat bijna 50% van onze CTO 

toptalenten vertegenwoordigt….”. Een soortgelijke brief ontvangen de statenleden op 17 december van 

Innosportnl. 

 

Brieven van CTO op 11 decem-

ber 2012 en van Innosport op 17 

december 2012 

14 - KNSB en NOC*NSF nodigen partijen uit om hun plannen te presenteren. 

 

Op 14 december organiseren KNSB en NOC*NSF in Hotel Congres Centrum Papendal in Arnhem een 

dag waarop de drie locaties hun plannen voor een nieuwe ijsaccommodatie kunnen presenteren. 

 

Namens Thialf zijn de directeur en de kwartiermaker aanwezig. Zij presenteren niet omdat zij vinden dat 

er nog te veel vragen en onduidelijkheden zijn over de selectieprocedure. Dit geven zij aan in een ge-

sprek met KNSB en NOC*NSF. Ter voorbereiding van de bijeenkomst in Papendal heeft de kwartierma-

ker e.e.a. op papier gezet, en toegestuurd aan KNSB en NOC*NSF: 

“- De procedure daarvoor is echter onvoldoende uitgewerkt. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat we 

winnen, als we worden uitverkoren. Er wordt (mondeling) gesproken over een exclusief 

commitment, zonder dat dit concreet wordt vertaald naar wedstrijden, CTO etc. Duidelijkheid 

hierover is belangrijk alvorens we de procedure ingaan en onze kaarten en troeven allemaal 

op tafel leggen. 

- Bovendien duurt de procedure veel te lang (maar liefst tot 31 mei 2013). Met de minister is als 

streefdatum voor een antwoord van de Landsadvocaat over 15 januari 2013 genoemd. 

Bijlagen mail – 18 december 

2012: 

- Selectieproces IJssport-

accommodatie; 

- Nadere info van KNSB en 

NOC*NSF over te houden 

presentatie; 

- Mening kwartiermaker over 

gang van zaken. 

http://www.fryslan.nl/9509/121211-mail-cto-aan-statenleden-11-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9509/121211-mail-cto-aan-statenleden-11-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9573/121217-brief-innosportnl-aan-statenleden-17-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9573/121217-brief-innosportnl-aan-statenleden-17-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
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- Nieuw Thialf heeft aangegeven dat bovenstaande punten eerst moeten worden verbeterd 

alvorens het voor ons zin heeft mee te doen. 

- Wij verstrekken nu dan ook géén gegevens zoals Programma van Eisen, exploitatiebegroting 

etc. , omdat wij op die terreinen een voorsprong hebben, en moeten vermijden dat deze gegevens te-

recht (al dan niet expres) via deze procedure terecht komen bij de concurrentie.” 

 

18 - Kwartiermaker stuurt mail over de selectieprocedure. 

 

Op 18 december stuurt de kwartiermaker een mail aan de gedeputeerde, in afschrift aan zijn bestuurs-

adviseur, de CvdK, de directeur Thialf, de betrokken ambtenaar van de gemeente Heerenveen en de 

betrokken directeur van provincie Fryslân. 

 

De mail bevat onder andere informatie over: 

 Stand van zaken over mogelijke staatssteun als het ministerie van VWS € 20 miljoen subsidie ver-

strekt. Hierover is bij de landsadvocaat advies gevraagd. 

 De vraag van het ministerie aan NOC-NSF (samen met KNSB) om een soort “beauty-contest” annex 

selectieprocedure te organiseren waarbij ze de drie bekende projecten (Heerenveen, Almere en 

Zoetermeer) met elkaar vergelijken. 

 

De mail heeft drie bijlagen die gaan over de komende selectieprocedure (zie het blokje hierboven over 

de bijeenkomst op 14 december in Papendal).  

 

Mail + bijlagen - 18 december 

2012.  

- Selectieproces IJssport-

accommodatie; 

- Nadere info van KNSB en 

NOC*NSF over te houden 

presentatie; 

- Mening kwartiermaker over 

gang van zaken. 

 

19 - Kwartiermaker mailt KNSB en NOC*NSF over voorwaarden voor deelname aan de selectie-

procedure.  

 

Op 19 december stuurt de kwartiermaker een notitie naar KNSB en NOC*NSF. In de mail staat dat de 

deelname van Thialf pas een optie is indien en nadat: 

- de selectieprocedure volstrekt helder, eenduidig en waterdicht is. 

- duidelijk is wat er door het straks geselecteerd initiatief is “gewonnen”. 

 

Notitie - 19 december 2012  

19 - PS nemen besluit over Nieuw Thialf. 

 

PS stellen op 19 december het projectplan Nieuw Thialf vast conform het GS voorstel van 20 november 

PS voorstel en besluit - 19 de-

cember 2012 

 

http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9511/121218-mail-kwartiermaker-update-vws-knsb-nocnsf-18-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9512/121219-notitie-kwartiermaker-als-reactie-op-selectieprocedure-19-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9510/ps-vergadering-19-dec-12/
http://www.fryslan.nl/9510/ps-vergadering-19-dec-12/
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2012. PS besluiten tot het streven naar een Nieuw Thialf met een ambitieniveau van twee banen: een 

topwedstrijdhal en optioneel een topsporttrainingshal. Voor de realisatie is besloten een provinciale bij-

drage van 50 miljoen te reserveren.  

 

PS geven GS de opdracht het projectvoorstel verder uit te werken tot een realisatiebesluit en dit te 

agenderen voor de Statenvergadering van 26 juni 2013.  

 

De aanstaande selectieprocedure wordt in de Statenvergadering niet genoemd.  

 

 

2013   

Jan 2013 Verandering samenstelling Stuurgroep  

 

Vanaf januari 2013 zijn de leden van de Stuurgroep:  

 namens de provincie: de gedeputeerde (voorzitter) en de projectmanager Nieuw Thialf 

 namens de gemeente Heerenveen: de wethouder en twee ambtenaren. 

 namens Thialf: commissaris en directeur 

 

Over het besluit om de samenstelling van de stuurgroep te veranderen is ons niets bekend. 

 

Notulen Stuurgroep - 4 februari 

2013, 11 maart 2013, 3 april 2013 

en 25 april 2013.  

Feb 2013 6 - NOC*NSF reageert op de mail van de kwartiermaker. 

 

Op 6 februari mailt de NOC*NSF aan de provinciaal projectmanager Thialf de reactie op de mail van 19 

december over de selectieprocedure. 

 

KNSB en NOC*NSF willen dat de toetsingscriteria, de vorm en planning van de selectieprocedure een 

gezamenlijke actie is van alle betrokken partijen.  Thialf heeft daarmee volgens hen de mogelijkheid om 

concrete punten in te brengen. Gezamenlijk willen zij op deze manier tot een gewenste heldere en een-

duidige selectieprocedure komen.  

 

Mail NOC*NSF - 6 februari 2013  

http://www.fryslan.nl/9513/130204-verslag-stuurgroep-4-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9513/130204-verslag-stuurgroep-4-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9518/130311-verslag-stuurgroep-11-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9522/130403-verslag-stuurgroep-3-apr-13/
http://www.fryslan.nl/9524/130425-verslag-stuurgroep-25-apr-13/
http://www.fryslan.nl/9514/130206-mail-nocnsf-reactie-op-notitie-19dec-6-feb-13/
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12 - GS behandelen projectvoorstel Thialf. 

 

Op 12 februari nemen GS kennis van het projectvoorstel van de (provinciaal) projectmanager die de 

kwartiermaker heeft opgevolgd. Het projectvoorstel gaat over de voorbereiding van het realisatiebesluit 

in juni door PS. 

 

GS voorstel en besluit - 12 febru-

ari 2013 

27 - KNSB en NOC*NSF nodigen de drie partijen uit voor de selectieprocedure.  

 

Op 27 februari nodigen KNSB en NOC*NSF per mail de drie partijen uit om deel te nemen aan de selec-

tie van een nationale schaatsaccommodatie voor topsport. Zij verzoeken de deelnemers hen uiterlijk 1 

maart 2013 te berichten over deelname. In deze mail staat dat het proces eindigt op 28 mei met de be-

kendmaking van de definitieve gunning.  

 

In de stuurgroepvergaderingen van februari en maart wordt deelname aan de selectieprocedure bespro-

ken. Een expliciet besluit tot deelname aan de selectieprocedure is in de notulen niet opgenomen, wel 

dat de KNSB en NOC*NSF aandringen op deelname door Thialf. 

 

Mail met uitnodiging - 27 februari 

2013 

 

Verslagen stuurgroep - 4 februari 

2013 en 11 maart 2013. 

 

 

 

Maart 2013 6 - Projectmanager reageert op uitnodiging. 

 

De projectmanager reageert per mail op 6 maart 2013 op de uitnodiging voor de selectieprocedure met 

kritische vragen en opmerkingen die met name gaan over de beoordelingscriteria. Ook merkt de pro-

jectmanager op dat zij niet betrokken is geweest bij het opstellen van de selectieprocedure/uitvraag en 

bij de door KNSB en NOC*NSF gehanteerde selectiecriteria zoals die partijen wel stellen. 

 

Mail met vragen en opmerkingen 

n.a.v. uitnodiging 27 februari -  

6 maart 2013 

 

13 - Commissievergadering B&M. 

 

In een informerende vergadering op 13 maart 2013 informeert de gedeputeerde de statenleden van de 

commissie B&M over de selectie.  

 

Agenda informerende Staten-

commissie -  13 maart 2013 

20 - GS beantwoorden vragen PVV.  

 

De PVV stelt op 1 maart schriftelijke vragen die GS op 20 maart beantwoorden. 

 

Brief - 20 maart 2013 

http://www.fryslan.nl/9515/130212-gs-voorstel-projectaanpak-nieuw-thialf-12-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9515/130212-gs-voorstel-projectaanpak-nieuw-thialf-12-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9516/130227-mail-knsb-nocnsf-met-uitnodiging-selectie-27-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9516/130227-mail-knsb-nocnsf-met-uitnodiging-selectie-27-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9513/130204-verslag-stuurgroep-4-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9513/130204-verslag-stuurgroep-4-feb-13/
http://www.fryslan.nl/9518/130311-verslag-stuurgroep-11-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9517/130306-mail-projectmanager-thialf-nav-uitvraag-6-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9517/130306-mail-projectmanager-thialf-nav-uitvraag-6-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9517/130306-mail-projectmanager-thialf-nav-uitvraag-6-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9519/130313-agenda-informerende-commissie-b-m-13-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9519/130313-agenda-informerende-commissie-b-m-13-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/7603/01-03-2013-pvv-thialf-antwoord-20-maart-2013/
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20 - KNSB en NOC*NSF verstrekken definitieve uitvraag.  

 

Op 20 maart verstrekken KNSB en NOC*NSF de definitieve uitvraag aan de potentiële deelnemers.  

 

NB. KNSB en NOC*NSF hebben de selectieprocedure uitbesteed aan Hypercube. Vanwege de over-

zichtelijkheid verwijzen wij in dit feitenrelaas niet naar hen, maar naar KNSB en NOC*NSF. 

 

Definitieve uitvraag van KNSB en 

NOC*NSF - 20 maart 2013 

 

April 2013 4 - Gesprek tussen minister van VWS en de CvdK 

 

Op 4 april hebben de minister van VWS en de CvdK een gesprek gehad over de mogelijkheden voor 

een rijksbijdrage aan het realiseren van een nieuw Thialf. Naast de twee gesprekken op 26 november 

2012 en 4 april 2013 heeft de CvdK hierover meerdere malen telefonisch contact gehad met de minister 

van WVS, de minister-president en met de woordvoerders sport uit de verschillende (beleidsbepalende) 

fracties. 

 

De minister stuurt op 19 april haar antwoord (zie aldaar). 

 

Agenda CvdK 

 

Brief van VWS – 19 april 2013 

11 - GS beantwoorden vragen PVV.  

 

De PVV stelt op 3 april schriftelijke vragen die GS op 11 april beantwoorden.  

 

Brief - 11 april 2013 

19 - Minister van VWS informeert over rijksbijdrage schaatsaccommodatie. 

 

De minister van VWS informeert de provincie over de mogelijkheden van een rijksbijdrage aan de reali-

satie van een nieuw Thialf naar aanleiding van gesprekken die zij met o.a. de CvdK gevoerd heeft. (zie 

26 november 2012). 

 

In de brief geeft de minister aan dat van een rijksbijdrage op dat moment geen sprake kon zijn “omdat er 

drie partijen zijn die de ambitie hebben om een topsport schaatsaccommodatie neer te zetten…”. Er kon 

sprake zijn van een rijksbijdrage na de uitkomst van het selectieproces. 

 

Daarnaast geeft de minister aan dat de landsadvocaat op haar verzoek een staatssteunanalyse gemaakt 

heeft, waaruit blijkt dat de landsadvocaat geen zekerheid kan geven dat een mogelijke rijksbijdrage aan 

Brief van VWS – 19 april 2013 

http://www.fryslan.nl/9520/130320-mail-knsb-nocnsf-met-uitvraag-20-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9520/130320-mail-knsb-nocnsf-met-uitvraag-20-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9523/130419-brief-vws-aan-cvdk-rijksbijdrage-schaatsaccommodatie-19-apr-13/
http://www.fryslan.nl/7887/03-04-2013-pvv-thialf-antwoord-11-april-2013/
http://www.fryslan.nl/9523/130419-brief-vws-aan-cvdk-rijksbijdrage-schaatsaccommodatie-19-apr-13/
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Thialf geen staatssteun zal opleveren. Op 5 juni informeren GS PS over de notitie van de landsadvocaat 

over de staatssteunvraag (zie aldaar). 

 

26 - Thialf dient Bidbook in. 

 

Thialf mailt op 26 april 2013 het Bidbook naar KNSB en NOC*NSF. Het bidbook wordt ondertekend door 

de gedeputeerde, de wethouder gemeente Heerenveen en de directeur van Thialf.  

 

Bidbook Thialf + mail - 26 april 

2013 

 

Mei 2013 7 - GS besluiten over realisatie Thialf en over aandeelhouderschap. 

 

Op 7 mei besluiten GS om, naast de gemeente Heerenveen, medeaandeelhouder te worden in Thialf. 

Dit voorgenomen besluit wordt in het PS-voorstel tot realisatie van Thialf opgenomen.  

(PS besluiten hierover op 26 juni 2013, zie aldaar.) 

 

GS voorstel en besluit - 7 mei 

2013 

 

 

  

16 en 19 - KNSB en NOC*NSF maken nieuwe datum voorlopige gunning bekend en vragen om af 

te zien van communicatie met media. 

 

Op 16 mei ontvangt de projectmanager van KNSB en NOC*NSF een mail dat de voorlopige gunning 

bekendgemaakt wordt op dinsdag 21 mei tussen 20:00 en 21:00 uur. 

 

Per mail van 19 mei geven KNSB en NOC*NSF aan dat zij geen persbericht sturen waarin de voorlopige 

gunning wordt medegedeeld. Ook doen zij een dringend beroep op de partijen om af te zien van com-

municatie met de media tot 28 mei 10:00 uur. 

 

Mail - 16 mei 2013 

Mail - 19 mei 2013 

20 - Advies van beoordelingscommissie aan KNSB en NOC*NSF lekt uit. 

 

Op 20 mei publiceert nos.nl het dan nog vertrouwelijke advies van de beoordelingscommissie van KNSB 

en NOC*NSF, onder de kop ‘Almere nieuwe schaatscentrum’. 

 

Diezelfde middag stuurt de gedeputeerde een mail naar de statenleden waarin hij hen informeert over de  

publicatie van de NOS. Hij zegt in de mail dat het om een advies gaat en niet om het uiteindelijke besluit. 

 

Bericht NOS 

 

Mail van 20 mei 2013 

http://www.fryslan.nl/9525/130426-mail-thialf-met-bidbook-26-apr-13/
http://www.fryslan.nl/9525/130426-mail-thialf-met-bidbook-26-apr-13/
http://www.fryslan.nl/9526/130507-gs-voorstel-realisatie-nieuw-thialf-7-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9526/130507-gs-voorstel-realisatie-nieuw-thialf-7-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9527/130516-mail-knsb-aan-thialf-bekendmaking-gunning-verplaatst-16-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9528/130519-mail-knsb-nocnsf-berichtgeving-uitslag-19-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9529/130520-bericht-nos-lekken-uitslag-gunning-20-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9530/130520-mail-aan-ps-lekken-uitslag-gunning-20-mei-13/
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21 - KNSB en NOC*NSF reageren op uitlekken van advies. 

 

Op 21 mei melden KNSB en NOC*NSF via een mail dat door het uitlekken van het rapport de communi-

catie over de voorlopige gunning wordt uitgesteld tot 27 mei 10:00 uur. Daarna is beroep mogelijk tot 

3 juni. 

 

Mail KNSB en NOC*NSF - 21 mei 

2013 

25 en 30 - KNSB en NOC*NSF informeren deelnemende partijen over verdere procedure. 

 

Op 25 mei informeren KNSB en NOC*NSF de partijen Thialf, Icedôme en TranSportium over het vervolg 

van de selectieprocedure. KNSB en NOC*NSF hebben accountantskantoor Ernst &Young (verder: EY) 

verzocht om de financiële haalbaarheid, de exploitatie en de solvabiliteit van de drie partijen te onder-

zoeken, voordat zij een definitieve keuze zullen maken. De reden hiervoor is dat voor deze aspecten 

aanvullende informatie nodig is. De drie partijen moeten deze aanvullende informatie uiterlijk 15 juli aan-

leveren. 

 

Ook kondigen zij aan dat zij de definitieve keuze, namelijk de voorlopige gunning, op 8 augustus bekend 

maken. 

 

Op 30 mei sturen KNSB en NOC*NSF nadere informatie over het vervolg. Zij geven daarbij aan dat het 

door EY op te stellen beoordelingskader deel uitmaakt van de bestaande gunningsprocedure en dat er 

daarom geen sprake is van een nieuw gunningsproces. 

 

Zij kondigen verder aan dat na de voorlopige gunning op 8 augustus de definitieve gunning op 15 augus-

tus bekend gemaakt wordt. 

 

Mail KNSB - 25 mei 2013 

 

Brief (per mail) KNSB en 

NOC*NSF - 30 mei 2013 

Juni 2013 3 - Thialf reageert op gang van zaken. 

 

Thialf reageert op 3 juni op de brief van 25 mei. Thialf spreekt in die reactie verbazing en verontrusting 

uit over het opschorten van de selectie en de redenen daarvoor. Ook betwijfelt Thialf de onafhankelijk-

heid van EY, omdat EY ‘partner in sport’ van NOC*NSF is en vindt Thialf dat de datum van 8 augustus 

ongelukkig is vanwege de vakantieperiode. 

 

Brief Thialf - 3 juni 2013 

 

 

 

http://www.fryslan.nl/9531/130521-mail-knsb-nocnsf-uitstellen-beslissing-gunning-21-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9531/130521-mail-knsb-nocnsf-uitstellen-beslissing-gunning-21-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9532/130525-mail-knsb-nocnsf-stand-van-zaken-25-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9533/130530-brief-knsb-nocnsf-verdere-procedure-30-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9533/130530-brief-knsb-nocnsf-verdere-procedure-30-mei-13/
http://www.fryslan.nl/9535/130603-brief-projectmanager-thialf-aan-knsb-zorgen-over-procedure-3-juni-13/
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3 - GS sturen PS aanvullende informatie ten behoeve van Statencommissie 5 juni. 

 

Op 3 juni informeren GS PS over de selectieprocedure: het uitlekken van het rapport op 20 mei en de 

correspondentie met KNSB en NOC*NSF van 25 mei. Tevens wordt ingegaan op de eventuele financi-

ele consequenties als Thialf niet geselecteerd wordt. 

 

Op 4 juni antwoorden GS op het verzoek van PS aan de CvdK om aanwezig te zijn bij de statencommis-

sie van 5 juni. GS geven aan dat gedeputeerde Konst portefeuillehouder is en dat  de vragen over Thialf, 

ook over de uitlatingen van de CvdK prima met de portefeuillehouder besproken kunnen worden. De 

brief eindigt met de opmerking dat de CvdK de 5
e
 juni beschikbaar is. 

 

Brief PS - 3 juni 2013 

Brief PS - 4 juni 2013 

5 - GS informeren PS over reactie landsadvocaat over rijksbijdrage Thialf. 

 

Op 5 juni sturen GS aan PS de notitie van de landsadvocaat over eventuele staatssteun in geval van 

een rijksbijdrage aan Thialf. De landsadvocaat heeft deze notitie in opdracht van het Ministerie VWS 

opgesteld en op 30 maart uitgebracht. De landsadvocaat concludeert in de notitie van 30 maart 2013 dat 

hierover “geen zekerheid” gegeven kan worden. 

 

Brief PS - 5 juni 2013 

 

Notitie landsadvocaat – 30 maart 

2013 

 

5 - GS beantwoorden vragen PVV.  

 

De PVV stellen op 3 juni schriftelijke vragen die GS op 5 juni beantwoorden. 

 

Brief - 5 juni 2013 

11 - Informatiebijeenkomst over voortzetting selectieproces. 

 

Op 11 juni hebben KNSB en NOC*NSF het vervolg van de selectieprocedure toegelicht en enkele vra-

gen beantwoord. Zij hebben hetgeen zij op genoemde bijeenkomst gezegd hebben, bevestigd in een 

brief op 12 juni. 

 

Zij geven o.a. aan dat er door een “terzake kundig bureau” op de criteria investeringsbegroting en exploi-

tatiebegroting zal worden getoetst en dat dat geen nieuwe criteria zijn. Deze criteria stonden al in de 

selectieleidraad en betreffen zgn. knock out-criteria. EY zal, indien partijen vasthouden aan hun mening 

dat EY niet objectief is, vervangen worden door een ander bureau. 

 

Brief KNSB en NOC*NSF - 12 

juni 2013 

http://www.fryslan.nl/9534/130603-brief-ps-aanvullende-info-voor-behandeling-thialf-3-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9536/130604-brief-ps-reactie-op-verzoek-aanwezigheid-cvdk-4-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9537/130605-brief-aan-ps-momorandum-advocaat-notitie-landsadvocaat-30mrt/
http://www.fryslan.nl/9521/130330-notitie-landsadvocaat-30-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/9521/130330-notitie-landsadvocaat-30-mrt-13/
http://www.fryslan.nl/8330/03-06-2013-pvv-thialf-staatssteun-antwoord-5-juni-2013/
http://www.fryslan.nl/9538/130612-brief-knsb-nocnsf-vervolg-selectieprocedure-12-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9538/130612-brief-knsb-nocnsf-vervolg-selectieprocedure-12-juni-13/
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De datum voor de voorlopige gunning wordt wederom, nu om reden van vakantie verplaatst naar 

8 september. KNSB en NOC*NSF verzoeken de deelnemers om niet actief de pers te benaderen. 

 

13 - Thialf reageert op brief van KNSB en NOC*NSF van 12 juni. 

 

Op 13 juni reageert Thialf op de brief van KNSB en NOC*NSF van 12 juni. Thialf geeft onder andere 

aan: 

- het niet eens te zijn met het separaat beoordelen van de twee criteria exploitatiebegroting en inves-

teringsbegroting.  

- dat de communicatie door KNSB en NOC*NSF nog steeds de omissie bevat over de veronderstelde 

volledige instemming van partijen met de toetsingscriteria en de procedures.  

- dat de procedures meerdere malen aangepast is waardoor deze weinig transparant is 

- duidelijkheid te wensen over bijvoorbeeld het doel van de selectieprocedure 

- dat Thialf niet op voorhand kan instemmen met de uitkomsten van het advies van het terzake kundig 

bureau. 

 

Thialf stuurt een kopie van deze brief aan de twee andere deelnemers van de selectieprocedure. 

 

Brief Thialf - 13 juni 2013 

14 - KNSB en NOC*NSF reageren op reacties n.a.v. bijeenkomst 11 juni. 

 

Op 14 juni sturen KNSB en NOC*NSF de deelnemers van de selectieprocedure een brief waarin ze 

vaststellen dat de reacties op de bespreking van 11 juni en de daaropvolgende brief van 12 juni zeer 

divers waren. Ze menen dat hun voorstel voor het vervolg van de procedure het juiste is omdat zorgvul-

dige besluitvorming voorop moet staan. 

 

Daarnaast meldt KNSB en NOC*NSF dat niet EY, maar een andere partij de opdracht krijgt voor de na-

dere advisering over de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting. 

 

Brief KNSB en NOC*NSF - 14 

juni 2013 

http://www.fryslan.nl/9539/130613-brief-thialf-aan-knsb-nocnsf-reactie-op-vervolg-13-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9543/130614-brief-knsb-nocnsf-reactie-vervolg-selectieprocedure-14-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9543/130614-brief-knsb-nocnsf-reactie-vervolg-selectieprocedure-14-juni-13/
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18 - GS informeren PS over Thialf. 

 

Op 18 juni informeren GS PS over de stand van zaken rondom Thialf. Belangrijkste punten uit die brief 

zijn: 

 Bijgevoegd is de briefwisseling tussen Thialf en KNSB en NOC*NSF van 30 mei, 3, 12,13 en 14 juni  

(Brieven zijn hierboven opgenomen.) 

 Notitie business case zonder trainingscontract van 30 mei 2013 

De notitie gaat in op de financiële consequenties voor het geval de toptrainingen en één wedstrijd 

wegvallen en wordt geheim ter inzage gelegd bij de griffie. 

 Marktconsultatie 

Thialf heeft een marktconsultatie voor de vernieuwbouw van Thialf gehouden waarvan het rapport 

op 18 juni wordt meegezonden. 

 

Brief PS - 18 juni 2013 

20 - KNSB en NOC*NSF reageren op toezending stukken naar PS. 

 

De projectmanager heeft KNSB en NOC*NSF geïnformeerd over de verzending van de documenten 

naar PS (zie 18 juni). KNSB en NOC*NSF reageren dat  GS deze stukken vertrouwelijk verstrekken aan 

PS.  

 

Daarnaast stellen KNSB en NOC*NSF dat zij in de pers berichten vernemen dat Fryslân een ultimatum 

aan hen stelt over de selectieprocedure. Zij wijzen enige ultimatum van de hand.  

 

De mail eindigt met de kennisgeving dat Icedôme een kort geding zal aanspannen tegen KNSB en 

NOC*NSF. 

 

Mail KNSB en NOC*NSF - 20 juni 

2013 

 

25 - KNSB en NOC*NSF informeren Thialf en TranSportium over kort geding Icedôme. 

 

Op 25 juni informeren KNSB en NOC*NSF de partijen Thialf en TranSportium over het kort geding van 

Icedôme. De zitting vindt plaats op 4 juli 2013. In deze brief verzoeken KNSB en NOC*NSF Zoetermeer 

en Heerenveen contact op te nemen met hun advocaat indien zij zich in de procedure willen voegen. 

(GS besluiten 2 juli 2013 dat de provincie zich voegt in de procedure, zie aldaar.) 

 

Brief KNSB en NOC*NSF - 25 

juni 2013 

 

Dagvaarding in kort geding Ice-

dôme - 19 juni 2013 

http://www.fryslan.nl/9544/130618-brief-ps-stand-van-zaken-en-toezeggingen-18-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9546/130620-mail-knsb-nocnsf-informeren-ps-over-thialf-20-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9546/130620-mail-knsb-nocnsf-informeren-ps-over-thialf-20-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9590/brief-knsb-nocnsf-kortgedingprocedure-25-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9590/brief-knsb-nocnsf-kortgedingprocedure-25-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9545/130619-dagvaarding-in-kort-geding-icedome-19-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9545/130619-dagvaarding-in-kort-geding-icedome-19-juni-13/
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26 - PS besluiten over realisatievoorstel Thialf.  

 

PS besluiten op 26 juni 2013 € 50 miljoen beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van Thialf. 

Daarnaast stemmen zij in met het voornemen om aandeelhouder te worden in Thialf. Hiervoor stellen PS 

€ 4 miljoen beschikbaar. 

 
Met de gevraagde € 50 miljoen wordt in ieder geval de huidige wedstrijdhal vernieuwd tot een internatio-
nale topwedstrijdbaan. Tot de bouw van een separate toptrainingshal wordt pas besloten als de financi-
ele dekking hiervoor aanwezig is. In de tussentijd zet Thialf zich in om alle ambities te realiseren.  
 

PS voorstel en besluitenlijst - 

26 juni 2013 

 

27 - De Europese Commissie (EC) ontvangt klacht vermeende staatssteun. 

 

Op 27 juni dient een burger een klacht in bij de EC over vermeende staatssteun voor Thialf. Deze klacht 

is, conform de geldende procedures via het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op 1 juli telefo-

nisch aan de provinciaal jurist belast met staatssteunzaken gemeld. De jurist heeft deze melding dezelf-

de dag per mail doorgegeven aan de projectmanager Thialf.  Later is er een tweede klacht bijgekomen. 

En nog een derde klacht (zie 23 augustus) 

 

Mail - 1 juli 2013 

Juli 2013 2 - GS besluiten over deelneming in de Thialf rechtspersoon en over het voegen in de kort geding 

procedure.  

 

In vervolg op de PS-besluitvorming van 26 juni besluiten GS op 2 juli 2013 medeaandeelhouder te wor-

den in Thialf. Tevens besluiten GS dat de provincie zich met Thialf voegt in de kort gedingprocedure die 

door Icedôme op 19 juni is gestart.  

 

GS voorstel en besluitenlijst - 

2 juli 2013 

 

 

3 - Thialf verzoekt om voorbereidingskrediet. 

 

Op 3 juli verzoekt Thialf de provincie om vooruitlopend op de definitieve subsidieaanvraag € 1 miljoen 

als voorschot beschikbaar te stellen.  

 

Brief Thialf - 3 juli 2013 

16 en 19 - GS besluiten de bijdrage aan Thialf bij de EC te melden. 

 

Op advies van de advocaat van de provincie besluiten GS om het voornemen om Thialf € 50 miljoen 

subsidie te verlenen per direct te melden bij de EC. De advocaat adviseert te melden omdat de EC in dat 

GS voorstel en besluit – 16  en 

19 juli 2013 

 

Memorandum advocaat - 3 juli 

http://www.fryslan.nl/9603/ps-vergadering-26-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9603/ps-vergadering-26-juni-13/
http://www.fryslan.nl/9547/130701-mail-klachten-burgers-vermeende-staatssteun-1-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9548/130702-gs-voorstel-definitief-besluit-realisatie-nieuw-thialf-2-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9548/130702-gs-voorstel-definitief-besluit-realisatie-nieuw-thialf-2-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9549/130703-brief-thialf-subsidiebeschikking-3-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9552/130716-gs-voorstel-melden-subsidie-aan-thialf-16-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9552/130716-gs-voorstel-melden-subsidie-aan-thialf-16-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9550/130703-memorandum-advocaat-3-juli-13/
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geval de klacht van de burgers niet in behandeling neemt en de regie in meer in eigen hand van de pro-

vincie blijft. 

 

Als gevolg daarvan nemen GS het besluit om de subsidie, tijdens de procedure bij de EC om te zetten in 

een marktconforme lening. GS besluiten tot slot om PS hierover te informeren (zie 24 juli). 

 

2013 

19 - Kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter. 

 

Bij vonnis van 19 juli 2013 oordeelt de voorzieningenrechter onder meer dat de voorlopige gunning kan 

plaatsvinden. Daarbij beveelt hij om de voorlopige gunningsbeslissing binnen 5 dagen na betekening 

van het vonnis te nemen, uiterlijk 27 juli 2013. 

 

Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Midden Nederland. 

Behandeling kort geding -  4 juli 

2013, incidentele conclusie tot 

tussenkomst, subsidiair voeging 

 

24 - GS informeren PS over de meldingsprocedure.  

 

Op 24 juli informeren GS PS over de meldingsprocedure bij de EC. Door het in gang zetten van de mel-

dingsprocedure worden de klachten van de burgers niet in behandeling genomen.   

 

De CvdK heeft de fractievoorzitters diezelfde dag mondeling over de stand van zaken geïnformeerd. 

 

Brief PS - 24 juli 2013 

 

Agenda CvdK. 

26 - KNSB en NOC*NSF sturen de beslissing tot voorlopige gunning naar Thialf.  

 

Op 26 juli informeren KNSB en NOC*NSF en Thialf over de beslissing tot voorlopige gunning aan Ice-

dôme. Binnen een week kan tegen deze beslissing bij de voorzieningenrechter in beroep gegaan wor-

den. 

 

Brief KNSB en NOC*NSF -  

26 juli 2013 

Aug 2013 2 - Thialf maakt bezwaar tegen de voorlopige gunning Icedôme. 

 

Op 2 augustus dient de projectmanager namens Thialf, de provincie en de gemeente Heerenveen be-

zwaar in bij KNSB en NOC*NSF tegen de voorlopige gunning aan Icedôme. Volgens de bezwaarmakers 

heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden op basis van een onjuiste beoordeling van de aanbieding 

van Icedôme en een onzorgvuldig verlopen selectieprocedure. Dit alles moet volgens deze partijen dan 

ook leiden tot stopzetting van de selectieprocedure.  

 

Bezwaar - 2 augustus 2013 

http://www.fryslan.nl/9550/130703-memorandum-advocaat-3-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9551/130704-behandeling-kort-geding-voorzieningenrechter-4-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9551/130704-behandeling-kort-geding-voorzieningenrechter-4-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9551/130704-behandeling-kort-geding-voorzieningenrechter-4-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9551/130704-behandeling-kort-geding-voorzieningenrechter-4-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9551/130704-behandeling-kort-geding-voorzieningenrechter-4-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9553/130724-brief-ps-melding-thialf-24-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9554/130726-brief-knsb-nocnsf-beslissing-voorlopige-gunning-26-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9554/130726-brief-knsb-nocnsf-beslissing-voorlopige-gunning-26-juli-13/
http://www.fryslan.nl/9555/130802-bezwaar-thialf-tegen-voorlopige-gunning-2-aug-13/
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13 - Thialf gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter.  

 

Op 13 augustus dient Thialf de appeldagvaarding in het kort geding in. Hiermee wordt het hoger beroep 

aangekondigd van het kortgedingvonnis van 19 juli van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Mid-

den-Nederland. 

 

Dagvaarding in kort geding -  

13 augustus 2013 

23 - EC ontvangt de derde klacht.  

 

BZK meldt op 23 augustus dat de dag ervoor bij de Europese Commissie de derde klacht ingediend is 

over vermeende staatssteun Thialf.  

 

Mail BZK - 23 augustus 2013 + 

klachtenformulier EC van 22 au-

gustus 

Sept 2013 10 - KNSB en NOC*NSF gaan verder met Icedôme.  

 

KNSB en NOC*NSF sturen op 10 september het besluit op beroep naar Thialf. Zij zijn van mening dat 

het beroep geen aanleiding geeft tot wijziging van het eerder genomen besluit om de voorlopige gunning 

aan Icedôme te verlenen.  

 

Besluit op beroep - 10 september 

2013 

17 - Thialf dient een subsidieaanvraag in voor de verbouw van Thialf.  

 

Op basis van het statenbesluit van 26 juni 2013 dient Thialf op 17 september een subsidieaanvraag in 

voor de beschikbaarstelling van voornoemd bedrag van € 50 miljoen. 

 

Subsidieaanvraag Thialf - 

17 september 2013 

 

 

17 - GS beschikken € 1 miljoen voorbereidingskrediet. 

 

Op 17 september beschikken GS het voorschot van € 1 miljoen voor verdere voorbereiding. Vanwege de 

melding bij EC heeft deze subsidie de vorm van een marktconforme geldlening. 

 

Brief GS – 17 september 2013 

17 - De provincie meldt bij de EU. 

 

De provincie dient op 17 september de (elektronische) melding in bij de Europese Commissie en vraagt 

daarmee aan de EC om een uitspraak te doen over de verstrekking van subsidie aan Thialf.  

 

Digitale bevestiging van elektro-

nische aanmelding - 17 septem-

ber 2013 

http://www.fryslan.nl/9556/130813-dagvaarding-in-kort-geding-13-aug-13/
http://www.fryslan.nl/9556/130813-dagvaarding-in-kort-geding-13-aug-13/
http://www.fryslan.nl/9557/130823-mail-bzk-derde-klacht-en-klachtenformulier-23-aug-13/
http://www.fryslan.nl/9557/130823-mail-bzk-derde-klacht-en-klachtenformulier-23-aug-13/
http://www.fryslan.nl/9557/130823-mail-bzk-derde-klacht-en-klachtenformulier-23-aug-13/
http://www.fryslan.nl/9558/130910-mail-knsb-nocnsf-besluit-op-beroep-10-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9558/130910-mail-knsb-nocnsf-besluit-op-beroep-10-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9561/130917-subsidieaanvraag-thialf-met-projectplan-realisatie-17-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9561/130917-subsidieaanvraag-thialf-met-projectplan-realisatie-17-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9559/130917-brief-gs-subsidiebeschikking-17-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9560/130917-digitale-bevestiging-elektronische-melding-staatssteun-17-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9560/130917-digitale-bevestiging-elektronische-melding-staatssteun-17-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9560/130917-digitale-bevestiging-elektronische-melding-staatssteun-17-sep-13/
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18 - GS beantwoorden vragen VVD.  

 

De VVD stelt op 28 augustus schriftelijke vragen die GS op 18 september beantwoorden. 

 

Brief - 18 september 2013 

18 - Interpellatiedebat PS. 

 

Op 18 september vindt op verzoek van de PVV een interpellatie plaats over Thialf. Uit het verslag van de 

griffie blijken de volgende toezeggingen: 

 

 Deputearre Konst seit ta de ynformele korrespondinsje fertroulik op besjen te lizzen foar de 

steateleden. 

 Deputearre Konst seit ta in taljochtsjende brief te stjoeren oan PS oer wat de redenen 

binne foar it kolleezje om net fierder in juridyske striid te fieren oer de tawizing fan top 

sportstatus oan Almere en hokker aksjes ûndernommen wurde om te soargjen dat de 

foarsprong dy’t Thialf hat, te hâlden. 

 Deputearre Konst seit ta dat PS antwurd krije op de fraach wêrom de konsept 

gearwurkingsoerienkomst mei Thialf net ta in iitdragene saak kommen is. 

 Deputearre Konst seit in taljochtsjende brief ta mei in kompleet feitenrelaas dat ûterlik yn 

novimber yn PS oan de oarder komme kin. 

 

Verzoek interpellatie - 18 sep-

tember 2013 

 

Concept besluitenlijst PS -  

18 september 2013 

26 - Thialf bericht KNSB en NOC*NSF over vervolg selectieprocedure. 

 

Thialf informeert KNSB en NOC*NSF dat zij geen juridische procedures aangaat omdat zij niet meer via 

de rechter wil blijven discussiëren. Dit leidt tot een verdere juridificeren van de discussie, tot hoge pro-

ceskosten en tot steeds grotere tegenstellingen tussen beide organisaties. Ook verzoekt Thialf om in-

zicht in het eindelijk met Icedôme afgesloten contract. 

 

Brief van Thialf aan KNSB en 

NOC*NSF – 26 september 2013  

30 - Thialf ziet af van de juridische procedure.  

 

Op 30 september stuurt de advocaat van Thialf een mail naar de advocaten van Icedôme, KNSB en 

NOC*NSF waarin gemeld wordt dat Thialf niet in hoger beroep gaat en afziet van een juridische proce-

dure. 

Mails Thialf - 30 september 2013 

 

http://www.fryslan.nl/8877/28-08-2013-vvd-melding-staatssteun-thialf-antwoord-18-september/
http://www.fryslan.nl/9562/130918-verzoek-interpellatie-pvv-inzake-thialf-18-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9562/130918-verzoek-interpellatie-pvv-inzake-thialf-18-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9591/concept-besluitenlijst-ps-18-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9591/concept-besluitenlijst-ps-18-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9563/130926-brief-thialf-aan-knsb-nocnsf-vervolgprocedure-26-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9563/130926-brief-thialf-aan-knsb-nocnsf-vervolgprocedure-26-sep-13/
http://www.fryslan.nl/9564/130930-mail-aan-icedome-over-afzien-juridische-procedure-30-sep-13/
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___________________________________________________________________ 
 
Provinsjale Steaten 
wurdlik ferslach pt 8-01B gearkomste 19-12-2012 

 

Provinsjale Steaten 
 

Datum gearkomste: 19 desimber 2012 
 
Wurklistpunt: 8-01B Nij Thialf 
 
 
 
 
 PROVINSJALE STEATEN 10 

 
 Wurdlik ferslach fan de gearkomste op 19 desimber 2012 yn it Provinsjehûs. 
 
 
Oanwêzich: 
Foarsitter: 
Kommissaris fan de Keninginne J. Jorritsma. 
De Steateleden: 
Y. de Boer (ChristenUnie), O.A. van der Galiën (PVV), mefrou I. Groeneveld (GrienLinks), J.E. 
Hiemstra (Friese Koers), J.W. van der Hoek (SP), R. van der Honing (GrienLinks), mefrou S.L. 20 

Hosman-Benjaminse (VVD), K. Kielstra (VVD), J.S.W. Ozenga (PvdA), mefrou M.C. van de 
Ree (D66), J.A. Tjalsma (CDA), mefrou A. Toering-Schuurmans (FNP). 
De amtners: 

  
Foar it kolleezje:  
De deputearre H.J.H. Konst. 
 
====================================================================== 
 
 30 

08.   Hammerstikken / Besprekpunten 
 
01B.  Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf 

 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, ik heb een verzoek tot een kort ordedebat voorafgaand aan de 
inhoudelijke bespreking van het agendapunt. Ik wil daarvoor uw toestemming. 
 
Ik mag hier staan namens de oppositiepartijen, met een verzoek tot een ordedebat, 
want wij willen het onderwerp Thialf inhoudelijk goed met elkaar kunnen bespreken. 40 

Het gaat ons om dingen die gebeurd zijn, onder meer het optreden van de heer 
Tjalsma van het CDA gister in de media en de reacties die daaruit voortgekomen 
zijn. Gistermorgen berichtte Omrop Fryslân al dat de coalitie eruit was en toen ging 
er al een sneeuwbal rollen. ‘s Middags was de heer Tjalsma op de radio te horen. 
Het landelijk nieuws, ik hoorde via Radio 4 dat er een besluit lag. De KNSB 
reageerde opgetogen, Thialf reageerde opgetogen en zo ontstaat de indruk dat er 
een besluit ligt waar niet meer aan te tornen valt en dat de Staten voor het blok 
gezet worden. Onze vraag is dan ook, met name aan de PvdA en de FNP: heeft de 
heer Tjalsma gesproken namens de coalitie? En zijn jullie het eens met de 
uitlatingen van het CDA? En wat betekent dit alles voor de ruimte straks in het 50 

inhoudelijke debat? U kunt zich voorstellen dat wij als oppositie dan gaan nadenken 
van wat kunnen wij nog indienen aan moties en amendementen en heeft dat nog 
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zin? Dus daar willen wij graag een helder antwoord van u op, want we willen niet 
weer in de discussie komen. Gezien alles wat er de afgelopen maanden gebeurd en 
ook besproken is tussen de coalitie en de oppositie, zouden we dit wel een hele 
grote stap terug vinden, en daar wil ik het in eerste instantie bij laten. 
 
Voorzitter: 
Dank u wel, mevrouw Groeneveld. Ik stel voor om de heer Tjalsma de gelegenheid 
te geven om even te reageren, want hij is kennelijk de spreekbuis en hij kan ook 
zeggen namens wie hij heeft gesproken. Tjalsma, mag ik u uitnodigen. En laten we 
voorkomen dat we hier een hele hoop getakketrek over houden, want dat lijkt me 10 

niet dienstig. 
 
De heer Tjalsma (CDA): 
Wat er gister gebeurd is, is dat de journaille in Fryslân een amendement ter 
kennisneming heeft gekregen. Dat amendement is vanuit de coalitiefractie vanuit de 
PvdA verzonden aan alle partijen. En dat is zoals de mores in dit huis werkt, dat we 
van tevoren elkaar moties en amendementen toesturen en ook kijken of we daar 
meerderheden voor kunnen krijgen of ruimere meerderheden. We hebben dat 
onlangs ook gedaan vanuit de coalitie gezamenlijk over het Nuon-vermogen. Dat 
vonden wij een groot onderwerp om dat met iedereen te delen en dat heeft geen 20 

persaandacht gehaald. En gister was er wel persaandacht, omdat de omrop een 
hele fanatieke lijn heeft om te berichten over Thialf. En als je dan vervolgens 
gevraagd wordt om daarop te reageren, dan is het ook raar om dan kiekeboe te 
spelen en daar niet op te reageren voor het debat van vanmorgen. Nee, er lag een 
amendement waarvan een reactie gevraagd werd. Vervolgens hebben we daar in 
enthousiasme op gereageerd. En dat wil ik er wel bijgeven, want als ik kijk naar het 
tijdsgewricht waarin we ons op dit moment bevinden, dan denk ik dat we heel blij 
mogen zijn dat we vandaag een stap kunnen zetten, dat we een investering in Thialf 
realiseren. Ik zal er zo in mijn bijdrage ook wat over zeggen. Het is een belangrijk 
feit waar we vandaag mee aan de slag gaan. 30 

 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, ik zou de heer Tjalsma dan toch willen vragen: er wordt nu het beeld 
geschetst dat het de schuld is van de omrop, maar de heer Tjalsma is in mijn 
beleving baas over zijn eigen woorden. We hebben hem letterlijk horen zeggen: de 
angel voor de discussie morgen is eruit, want dit zal het voorstel worden. Dus, de 
keuze van uw woorden wekt de indruk dat u 1) namens de coalitie spreekt en 2) dat 
dit het is en niet meer openstaat voor discussie. Bent u dat met mij eens? 
 
De heer Tjalsma (CDA): 40 

Ik ben het niet met u eens dat er geen mogelijkheid meer is voor discussie vandaag. 
Dat we als coalitiepartijen een amendement samen indienen, want in de 
commissievergadering was een ander beeld, dus denk je, dat is een belangrijk iets, 
dus kunnen we de voortgang laten zien en vervolgens is er vandaag nog alle ruimte 
voor discussie. We hebben ook een amendement van de VVD voorbij zien komen, 
dat ook ambitie uitstraalt, dus volgens mij kunnen wij vandaag gewoon de discussie 
voeren over wat wij met Thialf willen. 
 
Mevrouw Groeneveld (CDA): 
Voorzitter, de heer Tjalsma laat toch het beeld bestaan dat alles nog open staat. Als 50 

u zegt: de angel is eruit, want dit wordt het, dan wil ik van u weten: sprak u op dat 
moment namens de coalitie? 
 



  side 3 . 

___________________________________________________________________ 
 
Provinsjale Steaten 
wurdlik ferslach pt 8-01B gearkomste 19-12-2012 

 

De heer Tjalsma (CDA): 
Ik spreek namens het CDA en ik reageer op een motie of een amendement die 
namens de drie coalitiepartijen, ook ondersteund door de Friese Koers, vandaag 
wordt ingediend. 
 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, dan zou ik de heer Tjalsma maar mee willen geven om dan toch in het 
vervolg iets beter na te denken over de weging van zijn woorden, want dit is hoe het 
breed wordt gehoord en ook breed wat voor reacties het heeft opgeroepen. En het 
zet ons als Staten een stap terug in het proces. Daar waren wij gister erg boos over, 10 

dat is inmiddels gezakt, maar de verontwaardiging zit er nog wel. 
 
De heer Tjalsma (CDA): 
Dat zal een reactie zijn op het verloop van de commissievergadering. 
 
Voorzitter: 
Daarmee sluit ik de discussie over dit ordedebat. Wilt u nog interrumperen? 
 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, ik had in mijn bijdrage nadrukkelijk gevraagd om een reactie, ook van de 20 

PvdA. En die willen wij als oppositie toch wel erg graag horen. En ook van de FNP. 
 
Voorzitter: 
Ik stel voor dat we dat heel kort doen, want ik wil echt graag met u tot de inhoud 
komen. Dat wilt u zelf ook, heeft u aangegeven. We hebben de woorden van de 
heer Tjalsma gehoord, dus laten we niet nog eens een keer met elkaar allemaal 
overdoen wat er al gezegd is. Ik geef de heer Ozenga van de PvdA eerst het woord 
en daarna van de FNP mevrouw Toering. Graag, hou het kort. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 30 

Foarsitter, dat is nee nee. Dat is it koartste antwurd, tink ik. It wie út namme fan de 
koalysje dizze aksje. Wat dat oangiet is wat juster bard is, dat hat de hear Tjalsma 
ek al sein, foar eigen manneboet. It moat koart, mar ik nim dochs de frijheid efkes 
om dizze Steaten der wol oan te werinnerjen dat wy yn brede Steaten ôfpraat ha om 
safolle as mooglik saken fan te foaren út te wikseljen. Yn dizze hiele Thialf-diskusje 
hat de PvdA syn kaarten konstant fuort op tafel lein. Wy ha dit wykein ús 
amendemint en moasje ek taspile, mei wolle jim dêroer meiprate. Ik ha dêr noch mar 
fan ien partij in reaksje op hân, dus wat dat oangiet wie dit gewoan bekend. Hoe’t dy 
amendeminten en moasjes by de parse kaam binne, yn elk gefal net by ús wei. Dus 
wat dat oangiet kinne we ek even wer werom nei de Steaten sjen, dat is gewoan út 40 

de Steaten wei nei de parse lekt om it sa mar te sizzen. Dus dat is ek net in 
omgongsfoarm dy’t we hjir mei ús allen hantearje moatte, tink ik. As wy dy saken 
rûnstjoere, dan is dat gewoan foar de Steaten, en dan gean we dêroer yn petear. 
Dus foarsitter, it wie net in koalysje-útspraak. Ik bin juster ek belle om dêr in reaksje 
op te jaan. Ik ha de kar makke om dêr net op te reagearjen. Yn prinsipe fyn ik dat we 
hjir it debat fiere moatte. It debat stiet wat ús oangiet ek noch gewoan iepen, dat as 
der hjoed hiele goede arguminten hinne en wer gean, dan sille wy dat goed weagje 
en dan sille wy dat ek yn ús einoardiel meinimme. Dus wat dat oangiet leit it debat 
noch gewoan iepen oer Thialf. 
 50 

Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, de heer Ozenga legt de bal bij ons terug. Dat snap ik, dat zou ik ook 
hebben geprobeerd. De boosheid zit er niet zozeer in dat u een amendement naar 
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ons toegestuurd heeft, want dat hebben wij zelf ook gedaan, al voor het weekend, 
met de uitnodiging om daarop te reageren, en dat gebeurde ook niet. Dus zo ken ik 
er ook nog wel één. Maar de boosheid zit er in dat er publiekelijk uitlatingen gedaan 
worden waarin gezegd wordt: dit is het, de angel is eruit. En ik ben blij dat u daar 
afstand van neemt en dat u zegt dat er ruimte is in het debat. We zullen dan ook 
straks zeker die ruimte nemen als oppositie. Maar nogmaals: het verwijt dat we zo 
niet met elkaar omgaan, dat wil ik er even uithalen, want het ging ons om de 
publieke uitlatingen. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 10 

Ja, mar foarsitter, wat ik deroan tafoege ha is dat dus wol dy amendeminten dy’t we 
ûnderinoar ferspriede bûten dy kring komme. En dat fyn ik dan ek wol wer in 
kwealike saak, dus dat woe ik even weromjaan. Ik ha gjin idee wa’t it wie, mar earne 
is it bard, dus oan dejinge dy’t dat dien hat wer weromjaan, fan tink dêr dan ek even 
om. Foar de rest binne we it tocht ik wol iens. 
 
Frou Toering (FNP): 
Foarsitter, ik kin hiel koart, want ik kin my hielendal oanslute by de wurden fan de 
hear Ozenga. Ik wol noch wol even opmerke dat we no krekt yn in proses sitte dat 
we elkoar de dingen tastjoere. Wy ha ús der ek bot oer fernuvere wat der no juster 20 

barde. Wy fine dat jo dat as Steaten net dogge en ik hoopje dat wy hjoed gewoan in 
hiel goed debat ha sille. En ik tink dat wy dêr mar mei oan de gong moatte. 
 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Voorzitter, ik heb gevraagd om een reactie op de uitlatingen van de heer Tjalsma in 
het openbaar. Kan ik daaruit afleiden dat, want u heeft ook niet gereageerd in het 
openbaar, dat uw bewuste keus is geweest? 
 
Frou Toering (FNP): 
Ja, ik fyn dat in hiel bewuste kar. De diskusje is hjir en ik ha my der ek oer fernuvere, 30 

mar dat is elk syn eigen en ik tink dat de hear Tjalsma dêr in goed antwurd op jûn 
hat. Dat is net út namme fan ús. 
 
Mevrouw Groeneveld (GrienLinks): 
Dat is dan helder, dank u wel. 
 
Voorzitter: 
Zeer bedankt. Dan is daarmee dit ordedebatje ten einde en gaan wij inhoudelijk 
spreken over het voorstel betreffende het nieuwe Thialf. En ik wil graag het woord 
geven aan de heer Ozenga namens de fractie van de PvdA.  40 

 
De hear Ozenga (PvdA): 
Foar my is it op dit momint yn dizze diskusje net echt nedich dat ik in hiele lange 
ynlieding hâld. Dêr niigje ik noch wol ‘s nei, ik sil dat hjoed net dwaan. Ik sil ek net 
mei in anekdoate komme of hjir moat in enoarm appèl op komme, dan skodzje ik ien 
út de mou. Dit is in bewuste kar en dat hat dermei te krijen dat der in hiele protte 
praat is oer Thialf, yn elts gefal yn de ôfrûne jierren, dêr’t ik doe’t ik noch net yn de 
Steaten siet, noch ôfsidich fan stie, mar ek yn myn perioade hjir as steatelid en dat is 
noch net iens sa hiel lang, ha wy de measte oeren al bestege oan Thialf. Wy ha der 
yn febrewaris mien ik, goed fiif oeren oer praat en yn de ôfrûne 50 

kommisjegearkomste ha we dat sels oerskrieden mei in heal oere. Der is al in hiele 
protte oer praat en wat de PvdA oanbelanget gean we no gewoan oer op aksje. Wy 
ha dan yn de ôfrûne kommisjegearkomste en dat hiene we earder ek al dien, 
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fuortendaliks yn dizze diskusje ús kaarten op tafel lein hoe’t wy deryn stean. Dat hat 
ek in bewuste kar west. Dat oarderdebatsje hie ik hjir al yn ferweven. Ik hie it al in 
bytsje ferwachte en dat wie ek de reden dat we yn moasje en amendeminten al 
betiid socht ha wêr’t we oerienstimming fine kinne en om der safolle mooglik by oan 
te heakjen. Foarsitter, it boadskip dat wy hjoed jaan sille is eins deselde as yn de 
kommisjegearkomste. Dat wy as PvdA sa ticht mooglik bliuwe wolle by it beslút dat 
wy yn febrewaris naam ha. Hjir ha wy as PvdA hiel bewust keazen foar fernijbou fan 
Thialf op de hjoeddeistige lokaasje. En dat wie doe noch in konsept, in 
ynvestearringsbedrach rûze op 50 miljoen. Doe ha we foaral diskusjearre oer de 
lokaasje. Dêr wie it Noordplot-konsept fan 100 miljoen dat noch yn loft hong, dêr’t 10 

we foaral praat ha oer de synergy-foardielen dy’t der wêze moasten. Dy diskusje ha 
we mei it beslút yn febrewaris achter ús litten. Dêr is letter troch in arsjitekt dy’t dêr 
stikjes oer skreau yn de Ljouwerter krante, fan sein dat dat in hiel lykwichtich beslút 
wie. Dat fyn ik sels persoanlik ek en ek de PvdA. Foaral omdat we letter yn de 
iepenbierheid ek te hearren krigen ha fan de projektlieder, dat de hiele 
synergyfoardielen dy’t doe by de Noordplot sa prominint oanwêzich wienen, achterôf 
wol hiel bot tafoelen. Wat dat oangiet binne wy bliid mei de kar dy’t we yn febrewaris 
makke ha. De kar yn febrewaris is hiel bot basearre op de ambysjes dy’t de Steaten 
earder ek al fêststeld ha. En dy ha ik doe yn myn bydrage yn febrewaris ek neamd. 
Dy woe ik no ek even neame: Het is een toonaangevende ijsbaan met een sterke 20 

internationale concurrentiepositie. En het moet plaats bieden aan top- en 
breedtesport, economisch goed te exploiteren. Het moet één van de peilers onder 
Heerenveen stad van sport worden, dé kernvoorziening van schaatsend Nederland, 
koploper in duurzaamheid, innovatie en energieverbruik. Ik wit noch dat ik dêr mei 
frou Van de Ree fan D66 in aardich debatsje oer fierd ha, oer de ambysjes. Mar op 
basis fan dy ambysjes ha wy yn febrewaris in kar makke. Wy wolle hjoed sa ticht 
mooglik by dy kar bliuwe. Wat no foar ús leit is in konsept wêryn’t yn elts gefal de kar 
sa’t we dy yn febrewaris makke ha yn sit, plus in ferbreding, in fergrutting, in modulêr 
systeem, neam it mar op. Der wurdt no foarsteld troch it kolleezje om ek op it mêd 
fan ekstra duorsumenseasken noch wat te dwaan. Dus mei it each op wat yn 30 

febrewaris net wie, is dêr no skynber behoefte oan ekstra duorsumenseasken en in 
topsporttrainingshal, de saneamde twadde baan. Dat konsept moat yn totaal 106 
miljoen kostje. We ha yn de kommisje ek frege oft dat no wol sa is. Je hearre yn de 
berjochten dat it allegear wol wat goedkeaper kin, en dat dit en dat der noch ôf kin. 
Wy wolle ús hjoed net wije oan dy diskusje oft dat sa is, mar it konsept dat no foarleit 
giet yn elts gefal út fan 106 miljoen. En dat wykt wol hiel foars ôf fan it 
ynvestearringsbedrach fan 50 miljoen sa’t we dat yn febrewaris mei-inoar yn stap set 
ha. Dus wat ús oangiet leit de beoardieling fan hjoed dan ek om te sjen hoe’t it sit 
mei dat duorsumenspakket en dy topsporttrainingshal. Dat is der yn ferliking mei 
febrewaris by kaam. Dêr ha we dus ek nei sjoen en dat ha we foaral beoardield op 40 

de ambysjes sa’t wy dy earder al útsprutsen ha, fan oft dat no echt nedich is. No 
foarsitter, dêr ha wy echt in hiel soad tiid yn stutsen. We ha ek mei in subgroepke 
fan de fraksje út, in hiel protte minsken besocht. Der leit ek sa’n pakket oan geheime 
stikken dy’t we trochwraksele ha. We ha hjir in ekspert-meeting hân, dus we ha oan 
alle kanten sjoen yn hoefier dat no echt nedich is. Oan de oare kant fernimme wy ek 
de belange-organisaasjes, de druk dy’t fan dêrút opbrocht wurdt. Ik sil ek mar net 
mei nammen komme, mar der binne allerhanne organisaasjes yn de 
belangebehertiging, mar ek yn de bouwrâld dy’t hiel graach opperje foar sa’n grut 
konsept. Dêrnjonken ha wy fansels ek ús eigen achterban en de kar sa’t wy dy yn 
febrewaris makke ha. En fansels in hiele moaie wie de enkête dy’t ôfrûne wike nei 50 

bûten kaam is, de útslach fan de enkête fan Omrop Fryslân en Eén Vandaag. En al 
dy saken, al dy matearje, al dy ynformaasje dy’t der is, de publike opiny, de 
belangegroepearings, dat is dochs in hiel lestich kompleks ferhaal dêr’t je úteinlik de 
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ôfweaging meitsje moatte. Wat ús oanbelanget, en dêrom ha we yn de 
kommisjegearkomste ek fuort de kaarten mar op tafel lein, binne no as PvdA 
foarnimmens dêr wer in hiel lykwichtige kar yn te meitsjen. Wy komme gewoan ta de 
konklúzje dat de fernijbou op de hjoeddeiske lokaasje sa’t we yn ferbrewaris oppere 
ha, in hartstikke moai konsept is wêrmei’t wy alle ambysjes ek wol behelje kinne. De 
stap dy’t wy no dan ek sette is dat wy no ree binne om it ynvestearringbedrach ek op 
tafel te lizzen. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Foarsitter, ik bin in bytsje de trie kwyt. Wat is no it ferskil tusken wat jim yn de 10 

kommisje sein ha en wat der yn it amendemint stiet en dêrnei wat is it ferskil tusken 
it amendemint en it útstel fan it kolleezje? Ik kin it nergens fine, dat lêste. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Foarsitter, ik stel foar dat ik myn betooch ôfmeitsje en dan even sjen oft dy fragen 
beäntwurde binne. Neffens my komt dat fierderop yn myn betooch, ik wie der no ek 
mei dwaande. As dat net sa is, dan sil ik se dan noch even beäntwurdzje.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Wat my oangiet gean jo even op de fraach yn, wat der feroare is tusken de 20 

kommisje en no. 
 
Voorzitter: 
Ik stel voor dat hij zijn betoog afmaakt, en als het uiteindelijk niet duidelijk is, dan 
komt u erop terug. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Wy ha oanjûn dat de ynstelling sa as dy yn de kommisje dien is no ek wer nei foaren 
komt. Dus neffens my is jo fraach dêrmei beäntwurde. Ik wol graach de rûmte fan jo 
krije om dat hjir ek noch even goed út te lizzen. 30 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Myn fraach is noch hielendal net beäntwurde. De fraach is: wat jo yn de 
kommisjegearkomste ferteld ha, dat jo oant 50 miljoen gean en net foar in twadde 
baan gean, dat lêze we hiel oars yn it amendemint. En dêr hat de hear Tjalsma 
juster op de radio ek wat hiel oars oer ferteld. It giet dus net om 50 miljoen, it giet om 
106 miljoen.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ik meitsje earnstich beswier tsjin dizze manier fan freegjen. It is ek net wier wat jo 40 

sizze. Ik kom der sa wer op werom. Ik wie dwaande om te fertellen dat wy de kar 
sa’t wy dy febrewaris makke ha bestindigje, dat wy de stap meitsje om it jild dêr no 
ek by te lizzen. We ha doe noch praat oer in ferdieling fan 20-20-10. We meitsje de 
stap dernei om dy 50 miljoen foar dat fernijbou-konsept ek del te lizzen. It 
belangrykste argumint dêrfoar is dat wy no gewoan wolle dat de wedstriidhal der 
komt. Wy wolle gewoan dat it boud wurdt. Wy wolle ek net ôfhinklik wêze fan 
eventuele lobby by merkpartijen of it Ryk. Wy kinne it ek net goed ynskatte, wy ha ek 
frege hoe konkreet is dat no, wat binne de kânsen dêrta. Wy ha ek sein dat wy dêr 
yn beslettenheid wol oer ynformearre wurde wolle. Dêr ha we fierder yn de kommisje 
en fan it kolleezje ek net mear tarikking ta krigen, dus we kinne ek net beoardiele 50 

hoe serieus dat allegear is. We ha der alle fertrouwen yn dat de lobby goed giet. Mar 
wy sizze wol: wy wolle dy wedstriidbaan en wy wolle der ek foar betelje. En dat is 
foar ús dúdlikheid en tempo. En dan kom ik op de topsporttrainingsbaan. Yn de 
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media en dat fyn ik wol hiel spitich, ik nim it fierder net ien kwealik, útsein mysels 
miskien, mar dêr is it boadskip hiel dúdlik nei foaren kommen as soenen wy allinnich 
mar foar dy iene baan gean. En dat is perfoarst net wier. Dat ha ik yn de kommisje 
ek net sein. We ha wol sein dat wy wolle dat dy wedstriidbaan realisearre wurdt. 
Likefolle oft dy topsportbaan wol of net finansierre wurde kin. Wy fine dus ek dat dy 
troch oaren finansierre wurde moat. Mar it beslút sa’t wy dy yn july nimme wolle, is 
wat de PvdA oangiet it kompleet pakket, sadat dy wedstriidbaan mei de 
duorsumenseasken realisearre wurde kin. Wat ús oangiet is dy topsporttraningshal 
neistribbensweardich. Dus wy dogge de doar net op slot, mar wat ús oangiet wurdt 
dy gewoan betelle troch merk en Ryk. En dat is ús ferhaal. En dat is presys itselde 10 

as wat ik yn de kommisje sein ha. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Foarsitter, op it momint dat je sizze fan wy fine dat neistribbensweardich dy twadde 
hal, allinnich hy moat út de merk finansierre wurde, betsjut dat dan ek dat dy merk 
dat dan hielendal mar sels útsykje moat, dat it in juridysk folslein selsstannige entiteit 
wurde moat en dat dy ek kwa eksploitaasje totaal net oerrinne mei yn Thialf, sawol 
yn de ûnreplik goed BV as yn de eksploitaaasje BV. Hielendal selsstannich, sykje it 
mar hielendal út. Mei oare wurden, dat is net de ambysje dêr’t wy ús oan ferbine en 
dêr’t wy aanst ek net op oansprutsen wurde kinne. Want as dat wol sa is en wy 20 

sizze, wy ynvestearje net, dan krije wy de kosten fia de eksploitaasje wer werom. 
Dan binne je dochs mei my iens? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Wat jo dogge is ek ôfgryslik foarútrinne op de saken. Ik kom dêr daliks even wer op 
werom. Ik stel foar dat ik dochs even trochgean mei myn betooch. 
 
Voorzitter: 
Meneer Van der Honing, stop. U stelt de vraag en u krijgt de gelegenheid om uit te 
spreken. De heer Ozenga krijgt ook de gelegenheid zich uit te spreken. Niet bij elke 30 

tweede zin al weer interrumperen. Ik geef meneer Ozenga de gelegenheid om zich 
uit te spreken. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ik kom der wer op werom. It is ek in terjochte fraach hear. Ik ha it ek gewoan 
meinommen yn myn betooch, mar ik wol dochs dat betooch even folgje, want der sit 
fansels in ôfgryslik moaie spannende line yn, dat hiene jo al lang fernaam. 
Foarsitter, wat dat oangiet, wy gean foar it fernijbou-konsept. Wy binne ree dêr 50 
miljoen foar del te lizzen, sa as we dat yn febrewaris mei-inoar ôfpraat ha. Wy goaie 
de doar net ticht foar de topsporttrainingshal. Dat ha we ek nea sa bedoeld. Wy fine 40 

wol dat it Ryk en de merk, wa dan ek, dêrfoar betelje moatte. Dêrom komme wy ek 
mei it CDA, de FNP en de Friese Koers mei in amendemint. It amendemint ha jim 
allegear al sjen kinnen, it is ek al breder ferspraat ha ik krekt wol begrepen. Dêryn 
wurdt dat allegear noch in kear befestige. Dus wy gean foar de wedstriidbaan, dêr 
50 miljoen foar dellizze, en dat it neistribbensweardich is dat dy topsporttrainingshal 
der komt, mar dat wy yn alle gefallen wolle dat dy wedstriidbaan yn april realisearre 
wurdt. En dan komme we ek op de fraach fan GrienLinks fan de hear Van der 
Honing. 
 
Voorzitter: 50 

Interruptie van de heer Van der Galiën, PVV. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
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De hear Ozenga begjint no oer dy 50 miljoen. Dêr ha ik wol even in fraachje oer. Dat 
fyn ik in bytsje ûndúdlik yn it amendemint, sa’t dat rûnstjoerd is. Jo ha yn de 
kommisje hiel helder oanjûn 50 miljoen en gjin sint mear. Dat is noch altyd de line 
fan de PvdA: 50 miljoen, dit is it? En as oer in jier blykt dat der noch 5, 10 of 20 
miljoen by moat, dan hoege se net by de PvdA oan te klopjen om dat ekstra jild? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Dat kloppet. De maksimale provinsjale bydrage fan 50 miljoen. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 10 

Sa stiet it net hielendal dúdlik yn it amendemint, dat dat maksimaal is.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
It stiet der dúdlik yn hear. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Jo sizze dus, it is 50 miljoen, gjin sint mear. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ja, dat kloppet. 50 miljoen maksimale provinsjale bydrage. Dat is wat ik sis. 20 

 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Dat bedoel ik ek, 50 miljoen provinsjale bydrage. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Voorzitter, meneer Ozenga heeft het over de optie van een tweede baan. Die moet 
dan wel door anderen gefinancierd worden. In hoeverre voelt de heer Ozenga zich 
verantwoordelijk voor een snelle realisatie van de tweede baan? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 30 

Neffens my ha ik dêr antwurd op jûn, dat wy ús ferantwurdlik fiele foar de 
wedstriidbaan en foar de snelle realisaasje dêrfan. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Voor die tweede baan, daar voelt u zich niet verantwoordelijk voor? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Wy wolle net dat de topsportbaan de realisaasje fan de wedstriidbaan yn de wei sit. 
Dus as it it kolleezje slagget, en ik ha ek al de organisaasje útsprutsen heard dat se 
dit konsept sa’t it amendemint nei bûten ta gien is, moai fine en dat se it goed fine 40 

om dêrmei de boer op te gean. Ik gun se dat fan herten en ik hoopje ek dat dat 
slagget. Mar wat de PvdA oanbelanget, en dan sis ik it nochris, sille wy nei de 
Olympyske Spelen yn 2013, 2014 út ein sette mei de bou fan de wedstriidbaan, 
likefolle oft de saken foarelkoar binne oangeande de topsportbaan. Wy bliuwe wat 
dat oangiet hiel ticht by ús beslút fan febrewaris. 
 
Voorzitter: 
Vervolgt u uw betoog. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 50 

Dan komme we op it behear en de eksploitaasje fan it konsept Nij Thialf en dêr ha 
we yn de kommisje ek oeren mei-elkoar oer yn petear west. Nei myn gefoel binne 
we dêr net echt opsketten. En wêr’t it yn de kearn om giet is dat wy de risiko’s dy’t 
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hearre by sa’n enoarme ynvestearring, we ha it oer bulten en bulten jild, mar ek de 
eksploitaasje ek al wolle we dat net sels dwaan, dêrnei rinst dochs noch risiko’s, wy 
fine it wol hiel wichtich dat we dêr wol hiel goed witte wat we mei ús allen dogge. We 
ha dan ek yn de kommisje frege om dêr wat mear dúdlikheid oer te krijen, om dêr 
wat mear ekspertize oer los te litten, ek mear alternativen út te wurkjen. De hear Van 
der Honing neamde krekt al in tal foarbylden. Yn hoefier moatte wy ferantwurdlik 
wêze foar dy topsportbaan, dat dy der wol of net komt. Moat dy by dy BV yn of moat 
dy dêr neist. Dan moatst twa eksploitaasjes ha. Is dat dan wol helber? Is sa’n 
topsporttrainingsbaan wol eksploitabel? Sa binne der allegear fragen. Van der 
Honing stelt se al. Ik ha der gewoan gjin antwurd op. Ik ha der yn de kommisje ek 10 

nei frege. We ha yn de ekspertmeeting in oantal eksperts oan it wurd hân dy’t ús dêr 
ek noch foar warskôgen. Dus neffens my lient hjoed dizze diskusje him der ek net 
foar wat we neffens ús dwaan moatte. Dêrom komme we ek mei in moasje om it 
kolleezje te freegjen om dy saken noch ‘s hiel goed yn kaart te bringen, dêr ek 
alternativen oer te meitsjen, dus skets meardere senario’s en freegje dêroer in 
second opinion. Net út wantrouwen, mar sadat wy as Steaten goed by steat steld 
wurde om dêr in hiel goed beslút oer te nimmen. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Meneer Ozenga heeft het opnieuw over zijn verantwoordelijkheid en dan legt hij toch 20 

de focus op die wedstrijdbaan. Dus nu wat concreter in hoeverre voelt u zich nu 
verantwoordelijk voor het lobbyen voor die tweede baan en op welke termijn denkt u 
dat daar dan ook mee gestart zal worden, en ziet u nog verder concrete acties voor 
uzelf of de provincie om die tweede wedstrijdbaan te gaan realiseren? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Foar mysels sjoch ik net safolle konkrete aksjes yn dit ferhaal. Dêr hat de deputearre 
ek al antwurd op jûn yn de kommisjegearkomste. Hy hat sels oanjûn dat er no noch 
oant july de tiid hat om nei Den Haach te lobbyen. Dus ik tink dat de deputearre de 
kommende wiken en moannen in ôfgryslik soad yn it fjild wêze sil en yn Den Haach 30 

wêze sil om dy topsporttrainingsbaan te realisearjen. En wy fan de PvdA fine dat 
neistribbensweardich, dus wy gean der net foarlizzen, allinnich wy gean foar de 
wedstriidhal en wy binne ek ree om dêrfoar te beteljen. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
De hear Ozenga beneamde krekt in oantal aspekten dy’t noch ynfold wurde moatte,  
wêr’t noch nijs oer komme moat. Hâld dat yn dat jo fine dat hjoed net it momint is om 
it definitive beslút te nimmen? 
 
De hear Ozenga (PvdA): 40 

Nee, dat bin ik net mei jo iens. Us amendemint ha jo krigen en dêr ha wy it stik 
oangeande behear en eksploitaasje út helle. Dêr wolle wy neiere ynformaasje oer 
ha. Wat wy hjoed as PvdA wol beslute wolle, is dat wy de kar yn febrewaris 
bestindigje, dat we dêr 50 miljoen foar beskikber stelle en dat wy yn july dêr in 
realisaasjebeslút fan ferwachtsje. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Mar it hat dochs gjin doel om in beslút te nimmen oer it bouwen fan in hal, as it 
ûndúdlik is hoe’t it eksploitearre wurde moat. 
 50 

De hear Ozenga (PvdA): 
Dat fyn ik dus net. Wy ha de kommende tiid dêr noch de tiid foar om dat goed út te 
sykjen, om dêr in goede kar oer te meitsjen. Ik tink dat wy ússels dy tiid gunne 
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moatte en dat kin ek noch foar juny hat de deputearre sein yn de 
kommisjegearkomste. Dus dat in stikje ynfolling dêr’t we no noch net hielendal 
helderheid oer ha. Dat ha wy gewoan net en dêr kinne wy de kommende moanne 
helderheid oer krije. Wat ús oanbelanget kinne wy dêr yn july mei it realisaasjebeslút 
dêr in heldere kar yn meitsje, want dan ha we ek it byld hielendal helder. 
 
Voorzitter: 
Korte interruptie van de heer Van der Hoek. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 10 

De hear Ozenga hat it oer it nimmen fan ferantwurdlikheid. Ik fyn dit fan de PvdA 
ûnferantwurdlik gedrach. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ik fyn dit in hiele lykwichtige kar dy’t wy meitsje en jo fine dêrfan wat jo derfan fine. Ik 
wie belâne by de moasje dy’t it CDA daliks yntsjinje wol. Wy ha it hân oer de 
fernijbou, oer de 50 miljoen, de neistribbensweardigens fan de topsportbaan, it wurd 
beheareksploitaasje dêr’t we noch oer te set moatte. It CDA sil sa mei in moasje 
komme oer de Europeeske oanbesteging. De lobby is al yn folle gong en dat is 
dochs wol in lobby dy’t wy wol stypje wolle. Yn dy Europeeske oanbesteging aanst 20 

sa folle mooglik yn dy oanbestegingsregels rekken te hâlden mei Fryske 
ûndernimmers en ek mei minsken yn Fryslân dy’t op syk binne nei wurk. Foar de 
PvdA is dan ek wol hiel wichtich dat der sjoen wurdt nei minsken dy’t wat fierder ôf 
stean fan de arbeidsmerk, tink mar oan allochtoanen en 50 plussers. Dat sjogge we 
dan letter wol neier útwurke. Foarsitter, de FNP sil ek mei in moasje komme en dat 
is ek wer in befestiging fan de moasje dy’t al troch GrienLinks yn febrewaris 
yntsjinne is, fan de wedstriidhal yn elk gefal en as it hiele konsept slagget dan it hiele 
konsept, mar dy’t der de grienste baan fan de hiele wrâld fan makket. Der wolle wy 
graach ús stipe oan jaan. Foarsitter, ik wol ek net neilitte om even de kompliminten 
te jaan oan de amtlike organisaasje oangeande dit dossier. In ôfgryslike ynset en 30 

meiwurking om op hiel koarte termyn in hiele protte ynformaasje beskikber te stellen. 
Ek it kolleezje en de deputearren de kompliminten. It is in enoarme saak, in enoarme 
protte papier is der ferstoud, ek dêrfoar de kompliminten. Wy binne hiel goed 
betsjinne, wat dat oangiet. Ek dan kom ik ta de ein, foarsitter. Myn betooch yn 
febrewaris bin ik begûn, en dat wie nei in anekdoate oer Moarre, dat elke Fries en 
Nederlanner Thialf kent. En dat elke Nederlanner ek wol wat mei Thialf hat. We ha 
de kar makke: Thialf moat fernijboud wurde. Wat ús oanbelanget sette we hjoed ek 
dy stap en is Fryslân oan set, wat foar oare alternativen en plannen der ek binne, 
wat belange-organisaasjes ek fine. Elkenien sjocht hjoed nei ús, nei de kar dy’t wy 
meitsje. As wy hjoed de stap sette om 50 miljoen te ynvestearjen yn in fernijd Thialf, 40 

dan stiet dy hal dêr yn 2016 gewoan en dan hat elkenien it mar mei Fryslân te 
dwaan. Ik wol graach de moasje en amendeminten yntsjinje. 
 
Voorzitter: 
Ondertussen geef ik het woord aan de heer Tjalsma van het CDA. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Hjoed ha we it opnij oer Thialf, in folgjende faze dêr’t folgjende fazes achteroan 
komme. Yn febrewaris ha we in lokaasjekar makke en hjoed ha we it oer de ambysje 
fan Thialf. Dêr kinne we ferskillend nei sjen. De hear Ozenga slute dermei, mar ik 50 

woe graach starte mei de moaie plannen fan it kolleezje en ek de goede tarieding 
fan de stikken. 
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Voorzitter: 
Interruptie van de heer Van der Galiën. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Yn it stik fan febrewaris stie hiel dúdlik wat oer ambysje. No sizze jo, doe ha we it 
net oer ambysje hân. Hoe rymje jo dat dan? 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Dêr kom ik sa yn myn bydrage op werom. 
 10 

Voorzitter: 
Het is aan de spreker om zelf te bepalen op welk moment hij dit soort zaken 
inbrengt. Ik zou zeggen, hou het even vast tot het eind van het betoog, meneer Van 
der Galiën. Vervolgt u uw betoog. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Der binne ferskillende manieren wêrop’t we dit plan beoardiele kinne en yn de 
kommisje kamen dy ek foarby. Ik sil der koart by lâns rinne en ek sil ik taljochtsje 
hoe it CDA it beoardielt. We kinne sizze dat dit plan bêst oars wêze kin as de 
opdracht út de Steaten. Dêr soene we bêst in hiele technyske of juridyske of 20 

akademyske diskusje oer fiere kinne. Dy diskusje fiere wy net. We kinne ek sizze: it 
plan kostet in soad jild. Dan gean we de finansjele diskusje fieren. Relevant om 
goed nei it jild te sjen, mar neffens my is dat ek net de diskusje hoe’t wy hjir nei dit 
ûnderwerp sjen moatte. Hoe sjocht it CDA nei Thialf? En dan ha wy it oer in oantal 
perspektiven. En fansels, Thialf, dat in grutte merknamme foar ús is, moatte we 
hâlde en we moatte minimaal de A-status fêststelle of fêsthâlde. Dat is de minimum 
fariant en it is hast in platte fariant as we sjogge nei it foarstel fan Nij Thialf. Wy ha 
dizze ynvestearring beoardield fanút ús útgongspunten wêrby’t we sjogge nei hoe 
drage wy Fryslân oer oan nije generaasjes. En as wy sjogge út dat perspektyf wei, it 
rintmasterskip, dan slút it plan foar Nij Thialf dêr hiel goed op oan. Ik sil dat 30 

taljochtsje. De provinsje stimulearret op in tal mêden. We sjogge in 
ynnovaasjekluster yn Drachten, dêr’t de provinsje in stimulearjende rol yn hat. In 
stimulearjende rol fanút de taak, dat de provinsje in rol hat yn ekonomy en 
ynnovaasje. We sjogge nei Ljouwert dêr’t ynvestearre wurdt yn Wetsus en yn de 
dairycampus. Twa rjochtings dy’t ús fierder helpe, op technology en op de 
belangrike fiedingsmiddelsyndustry, in wichtige yndustry foar Fryslân. En It 
Hearrenfean, dat is ús sportstêd. Sportstêd dêr’t festige is ien fan de fjouwer CTO’s 
fan Nederlân. Dat is in wichtige rânebetingst. Yn it Nij Thialf-konsept, yn it totale 
konsept, wurdt sprutsen oer in topsporthal. Wy ha dat yn de CDA-fraksje mear in 
laboratoariumhal neamd en dat slút oan by in tal konsepten, dy’t wy ha wêrtroch’t wy 40 

Fryslân fersterkje. It slút fansels oan by iis is beferzen wetter. It soe moai wêze as 
Wetsus partisipearje kin en ûntwikkelings meitsje kin yn sa’n laboratoariumhal, 
ferlykber mei wat der yn Eindhoven bard is. Eindhoven hat in hiel moai konsept 
delsetten fan hoe kinne wy topsport as it swimmen mei in wedstriidkombinaasje 
realisearje. Dat blykt hiel moai út it foarstel fan Nij Thialf. Dat is in ferfolchstap dy’t 
wy graach sjogge. Dat helpt it CTO yn It Hearrenfean, dat fersterkt it sportkarakter 
fan It Hearrenfean, dat is foar Fryslân fan belang en ek foar Nederlân as 
reedrydnaasje. Yn de jierren tachtich ha we Thialf feilich steld mei de earste 
oerdutsen leechlânbaan. Wy ûnderbouwe dizze ynvestearring mei it feit fan wat bart 
der op dit momint om ús hinne. It iene nei it oare boubedriuw falt op it momint om en 50 

wurkgelegenheid yn de bou en ynstallaasjetechnyk is fan belang. En dêrom slute wy 
ek oan sa as it yn it amendemint stiet dat de PvdA ek út namme fan ús krekt 
yntsjinne hat, fan gean no fêst in stap meitsjen, lit net al dy plannen opinoar 
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wachtsje, mar start sa in kear mei de bou fan dy wedstriidhal sadat we foar direkte 
wurkgelegenheid soargje kinne. Dat fine wy fan belang. Soms sjogge we dat op it 
momint hiele gekke karren makke wurde as jo sjogge nei de wurkgelegenheid. It 
kabinet hat krekt de útwreiding fan de WW finansierre om jild út ynfrastruktuer te 
heljen. Ik snap dat de WW belangryk is, mar it is dochs spitich dat 4000 ekstra 
wurkleazen yn de wegebou ûntstean. Wy fine it belangryk dat wy dêrtroch no in start 
meitsje kinne en wurkgelegenheid generearje. Noch sterker, we realisearje 
wurkgelegenheid mar we jouwe mei it konsept ek ynnovative mooglikheden in kâns 
en dat sprekt ús oan. Foar de wurkgelegenheid is krekt it amendemint oankundige, 
hoe sjogge wy nei de wurkgelegenheid yn de sektor. It amendemint leit hjir en dat 10 

tsjinje we graach yn. Fan de bydrage fan 50 miljoen wolle we noch it folgjende oer 
sizze: de earste stap kin de provinsje meitsje om in bedrach dêroan beskikber te 
stellen. Dêrmei stelle we de ambysje feilich. En dan is it oan it kolleezje om mei oare 
oerheden yn de slach, it Ryk, mooglik de gemeenten noch, en KNSB en NOC-NSF, 
mooglikheden út ynnovaasjefûnsen, keppelingen mei Wetsus om de ferfolchstap te 
meitsjen mei it bedriuwslibben derby, om te sjen hoe sille wy dit plan realisearje. En 
as dat foar oare bedragen kin as de no neamde 106 miljoen, dêr ha wy it folste 
fertrouwen yn it kolleezje om dy útwurking fierder te meitsjen. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 20 

Ik ha in fraachje oer dy 50 miljoen, deselde fraach dy’t ik ek oan de hear Ozenga 
steld ha. Stel it kolleezje komt jild tekoart, kinne se dan wol wer by de CDA-
steatefraksje oanklopje foar mear miljoenen?  
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik tink dat earst it kolleezje in ferfolchstap meitsje moat. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Dat freegje ik net. Ik freegje jo hiel konkreet: stel it kolleezje komt fiif miljoen tekoart. 
PvdA is hiel helder, dy seit gjin sint mear, 50 miljoen. Wat is jo stânpunt? Stel se 30 

komme tekoart, kinne se dan by jo wer oanklopje, stean jo derfoar iepen om noch 
mear provinsjaal jild deryn te stekken? 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
We sizze no fan we stelle der maksimaal 50 miljoen foar beskikber. Dat stiet dúdlik 
yn it amendemint, dêr stean de hantekens ûnder. Dat is de kar dêr’t it kolleezje mei 
op paad giet. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Foarsitter, ik freegje nei de ferfolchstappen. De PvdA is hiel helder, jo net, is myn 40 

konklúzje dan. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik sis dochs dúdlik wat yn it amendemint stiet. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Nee. Jo jouwe gjin antwurd op myn fraach. Myn fraach is hiel helder: stel it kolleezje 
slagget der net yn om mear jild te krijen. Kin de hear Konst as deputearre dy’t 
hjirfoar ferantwurdlik is dan by de CDA-fraksje hjir yn de Steaten oanklopje en sizze: 
wy wolle der mear jild foar beskikber stelle, wy ha noch wat jild nedich, kinne jo 50 

dêrmei ynstimme, ja of nee. It is hiel simpel. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
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As it sa is dat de hear Konst net mear as 50 miljoen hat en gjin jild út de merk en de 
rige mooglikheden dy’t ik krekt opneamde krijt, dan is it tink ik maksimaal 50 miljoen. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Dus dan slute jo jo oan by de PvdA, dat jo sizze 50 miljoen en gjin sint mear fan de 
provinsje. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
As de hear Konst fierder gjin inkelde addisjonele finansiering krije kin, dan is it 
maksimaal 50 miljoen. Dat stiet dúdlik yn it amendemint. 10 

 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Mei ik it noch ien kear probearje,foarsitter? Slute jo je dan oan by de útspraken fan 
de hear Ozenga, 50 miljoen en gjin sint mear provinsjaal jild? It is ja of nee. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik sis it op myn eigen manier. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
De koalysje is yn tsien moanne feroare fan útjefte fan 20 miljoen, dat wie it yn 20 

febrewaris, oant 50 miljoen no. Wat foar argumint ha wy om de koalysjepartijen 
ynklusyf de PvdA no te leauwen dat it by dy 50 miljoen bliuwt? As we tsien moanne 
fierder binne is it miskien wol 100 miljoen.  
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Der binne ek minsken dy’t leauwe dat moarn of oaremoarn de wrâld fergiet, dat 
binne de Maya’s. Dus as-dan fyn ik lestige senario’s om oer te oardielen. Dêr gean 
ik net oer. Noch even oer de eksploitaasjerisiko’s. Op foarhân leit yn it foarstel it 
eksploitaasjerisiko by de provinsje. Dat kin bêst wol úteinlik in grut bedrach wêze. 
Dus dat is foar ús in belangrike reden om yn ‘e mande mei in oantal partijen it 30 

amendemint te stypjen om dêr noch in snelle second opinion oer te fieren, fan hoe 
sjogge we goed nei de governance. Dêrom tsjinje wy graach dy moasje yn. Hjir woe 
ik it by litte, foarsitter. 
 
Voorzitter: 
Er komt nog een interruptie van mevrouw Van de Ree. 
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Er wordt nu gezegd dat het heel helder is wat de PvdA zegt en het zou heel helder 
moeten zijn wat het CDA zegt. Maar volgens mij is die angel helemaal niet uit dit 40 

verhaal. Want hier is geen sprake van een ambitieuze ondubbelzinnige keuze voor 
een tweede baan. Die tekst is geschrapt. Er staat nu optioneel een tweede baan. 
Het is ook nog een keer zo dat die tweede baan heel veel invloed heeft op de 
exploitatie, dus ik wil graag weten waarom u zo blij bent dat er een angel uit zou zijn. 
 
De heer Tjalsma (CDA): 
Het amendement spreekt duidelijk over de ambitie van het plan Nieuw Thialf. En 
volgens mij geven we daarmee duidelijk aan dat het plan zoals het er ligt, ingediend 
door het college, we daar met z’n allen achter staan. We geven alleen aan dat we in 
eerste instantie zeggen: als die realisatie lastig wordt of daar dreigt een tijdsklem te 50 

ontstaan, start dan alvast met de bouw van de wedstrijdhal. En werk dan eventueel 
nog verder aan plannen voor de topsportbaan. Dus het amendement zegt gewoon: 
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de ambitie van het college blijft overeind, maximaal 50 miljoen provinciale bijdrage, 
zo snel mogelijk bouwen en aan de slag. 
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Als dat zo zou zijn, waarom staat dat dan niet in het amendement? Want die ambitie 
is geschrapt en de tweede baan is nu optioneel geworden. Zo lees ik het en zo hoor 
ik ook de bijdrage van de PvdA. 
 
De heer Tjalsma (CDA): 
Het staat er toch echt anders. Ik ben geen neerlandicus, maar voor zover ik het kan 10 

beoordelen staat dat er duidelijk. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Ik begryp dat de hear Tjalsma oan de ein fan syn ferhaal kaam is. Nei ien sin 
ynterumpearre ik al oer de ambysje, mar dêr ha ik jo net mear oer heard. Dan wol ik 
dochs noch in kear de fraach stelle: yn it beslút fan febrewaris is hiel dúdlik in 
ambysjenivo dellein. Stean jo dêr achter, ja of nee? Wie dat genôch? Of fine jo dat 
te min? 
 
De hear Tjalsma (CDA): 20 

Yn febrewaris wie it helder dat wy úteinlik meistimd ha mei it plan foar Thialf om 
realisaasje te bewurkmasterjen. Us foarkar doe wie dúdlik in oare, dat wie op de 
Noordplot. It byld dat we dêrby hienen is dat we op de Noordplot mear ambysjes 
realisearje koene foar It Hearrenfean. En de ôfrûne moannen is der wat bard dat we 
sizze: yn de fernijbou fariant is mear ambysje realisearre. We sprutsen yn febrewaris 
net oer in Nij Thialf, wêrby’t wy in topsporttrainingshal realisearje soene. We hiene it 
doe poer oer in lokaasje, dêrom ha ik ek sein dat we nei de lokaasjekar yn 
febrewaris it hjoed oer it ambysjenivo fan Thialf ha. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 30 

Dat bestriid ik dochs dat we doe net oer it ambysjenivo hân ha, want yn de stikken 
fan febrewaris stiet dúdlik it ambysjenivo opnommen: Nieuw Thialf is een 
toonaangevende ijsbaan met een sterke internationale... en it hiele ferhaal dat der 
achteroan komt. Dat makke ûnderdiel út fan de beslútfoarming, neffens my. Dêr ha 
we it oer hân, dus wie der wol in ambysje. En no sizze jo dat dy ambysje der net wie. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik sjoch no in hiele dúdlike konkrete ambysje fan hoe’t wy in stik ambysje realisearje. 
Ik sis it wat dûbel, mar der stiet no dúdlik in ambysje fan we renovearje dy 
wedstriidhal, dy wurdt top of the bill, dy kin wer by, duorsum karakter organisearje 40 

we goed. Dêrnei ynvestearje we yn dy topsporthal, dy laboratoariumhal. En dêr 
sprekt folle mear ambysje út. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Ik probearje it dochs noch in kear, want ik leau net dat de hear Tjalsma en ik it hjoed 
noch iens wurde dêroer. Binne jo it mei my iens dat wy yn febrewaris praat ha oer in 
ambysjenivo? 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik werinnerje my, we ha it hân oer in Noordplot fersus in hjoeddeiske lokaasje, en 50 

gean we op in nije lokaasje bouwen, dat is myn werinnering oan dat dossier. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
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Dit hat gjin nut mear, want it stiet der dúdlik, mar de hear Tjalsma bliuwt it sizzen. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik ha dat dúdlik oars belibbe. As ik sjoch nei de ambysjediskusje dy’t we no fiere, de 
plannen dy’t der no lizze fersus febrewaris, dan sis ik: no ha we konkrete plannen 
dêr’t in stik ambysje útstrielt.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Je hoege ek gjin neerlandikus te wêzen om de stikken fan febrewaris nochris goed 
te lêzen en it stiet der echt hiel goed yn it Nederlânsk, net iens yn it Frysk, kin gjin 10 

misbegryp oer bestean: Nieuw Thialf is een toonaangevende ijsbaan enz. Ik soe jo 
dochs oproppe wolle, lês dat noch in kear en dan komme we der yn de twadde 
ronde noch even wer op werom. 
 
Voorzitter: 
Kan ik constateren dat jullie beide het niet met elkaar eens zijn, dan weten we 
tenminste dat er een eind aan dit debat komt. Ik wil meneer Van der Honing het 
woord geven. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 20 

Ik hear it CDA dochs hieltyd de ambysje útsprekken dat jim mei klam gean foar dy 
twadde hal, foar de toptrainingshal. Ik belústerje ek oan jo dat jo fine dat dat eins 
ûnder strakke rezjy fan de provinsje realisearre wurde moat. Ik begryp dêr ek út dat 
dy toptrainingshal ûnderdiel útmeitsje kin wierskynlik fan de ûnreplik guod BV dy’t 
oprjochte wurdt en dat jo ek de eksploitaasjerisiko’s fan it Nij Thialf ynklusyf de 
twadde hal akseptearje. Ik freegje dat tsjin it ljocht fan dy maksimale bydrage fan de 
50 miljoen. Dêr sit in hiel grut ferskil by de PvdA. Dêr wol ik graach dúdlikheid oer 
krije. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 30 

Ik probearje jo fraach helder te krijen, wat jo presys freegje. Dat is neffens my de 
reden dat wy sizze fan doch der no noch ‘s in goed second opinion-ûndersyk nei. 
Hoe sjogge wy nei governance, risiko fan it totale Nij Thialf-konsept. It kin sels ek sa 
wêze, en dat sil ek de neiere útwurking fan dizze plannen en de ferfolchstappen, dat 
it eksploitaasjediel fan in topsporthal bydraacht oan de wedstriidhal. We gean der no 
fan út fan net, mar dat kin ek oars. Dat sjogge wy graach neier útwurke. En graach 
sjogge wy nei hjoed dat it kolleezje mei dy ferfolchstappen oan de slach giet. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Dat moat fansels noch útwurke wurde, want dy plannen binne der noch net. Dêr giet 40 

de fraach ek net oer. De fraach giet deroer oft jo no sizze: wy binne ree om de 
risiko’s fan de eksploitaasje te akseptearjen, op foarhân. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Yn it kader fan de steatsstipediskusje sa as it no liket draait de provinsje op foar de 
eksploitaasjerisiko’s. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
It antwurd is dus ‘ja’. 
 50 

De hear Tjalsma (CDA): 
Ja, as jo dat sa útlizze wolle, dan is dat foar jo ‘ja’. Ik sis, dêr komt noch neier 
ûndersyk nei. 



  side 16 . 

___________________________________________________________________ 
 
Provinsjale Steaten 
wurdlik ferslach pt 8-01B gearkomste 19-12-2012 

 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Dan binne jo it ek mei my iens, dat it dus mooglik is, dat dêrmei it bedrach fan dy 
maksimale bydrage fan 50 miljoen fia de eksploitaasje noch flink stiigje kin. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Dat risiko stiet yn dit plan en dêrom komme wy ek mei de moasje om dat te 
ûndersykjen. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 10 

Ik woe de hear Tjalsma deselde fraach stelle as dy’t ik de hear Ozenga ek steld ha. 
As der safolle iepen einen en ûnútwurke risiko’s binne, is dit dan wol it momint om 
dit beslút te nimmen? 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
It antwurd is ‘ja’. Dit is it momint om dizze stap te nimmen, sadat it kolleezje mei in 
ferfolchútwurking oan de slach kin. 
 
Amendemint 1: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (PvdA, CDA, FNP, Friese 
Koers)  20 

  
Moasje 1: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (PvdA, CDA, FNP, Friese 
Koers) 

 
Moasje 2: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (CDA, PvdA, FNP, Friese 
Koers) 
 
Voorzitter: 
Dat is het einde van uw bijdrage. Ik constateer dat er een motie en amendement is 
ingediend door de PvdA en die maken deel uit van de beraadslagingen. En er is een 30 

motie ingediend door het CDA. Deze voldoet ook aan de eisen en zal deel uitmaken 
van de beraadslagingen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Toering van de fractie 
van de FNP. 
 
Frou Toering (FNP): 
Hjoed is it in bysûndere dei, want hjoed meie de Steaten har útsprekke oer de 
takomst fan it reedriden yn Fryslân en oer de takomst fan Thialf yn de hiele wrâld. 
Foar mysels de tredde kear dat wy ús bûge oer in hiel wichtich beslút oangeande 
sa’n hiel grut projekt, en dat is hiel bysûnder. Ik ha mysels nochris werinnere oan 
hoe’t wy mei it Frysk Museum hjir stienen, ek hiele grutte projekten. Fernijbou fan ús 40 

provinsjehûs. Beide projekten dêr’t wy no hiel grutsk op binne en dy’t foar Fryslân 
fan hiel grut belang binne. By sokke grutte projekten spylje ambysje, mar ek moed 
en risiko’s altiten in wichtige rol. En dy lêste, dy risiko’s, kinne jo besykje te 
beheinen, mar jo kinne se nea útslute. Dus we kinne it der lang oer hawwe, mar je 
kinne nea hielendal alle risiko’s útslute. Mar it is ek better om hjoed fanút de 
mooglikheden en fanút de kânsen te redenearjen, yn plak fan de ûnmooglikheden 
en de beheinings, of as it no sa wêze soe, hoe soe it dan wer wêze. Us mem sei 
altiten: as de see yn brân stiet krije we brette fisken. Dus, dêr kinne we gewoan neat 
oer sizze. Foarsitter, lêstedeis hearde ik immen sizzen: wa’t in skip bouwe wol, moat 
net prate oer it sammeljen fan hout en it tellen fan de spikers, mar dy moat prate oer 50 

de ûnbidige grutte see. Yn de fisy fan de FNP moat Thialf mei syn A-status foar 
Fryslân en de hiele wrâld behâlden wurde as dé reedrydtimpel fan de hiele wrâld. 
Foarsitter, sûnt febrewaris doe’t de Steaten it beslút naam ha om op it hjoeddeistige 
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plak in prachtich fernijd Thialf bouwe te wollen, is der hiel wat wurk ferset wurden. 
Dêr is ek in soad krityk op kommen. Mar ik wol dochs in komplimint oan de 
deputearre en syn meiwurkers jaan foar de oanpak om te kommen ta dit plan. 
Ferskate partijen mei ferstân fan saken of belangen binne dêrby behelle en dat wolle 
we dochs altyd graach. We wolle in breed draachflak. Der is in lûker fan it plan 
oansteld en in brede fokus keazen. De A-status foar Thialf moat foar de takomst 
feilich steld wurde en we wolle de iishal derby belûke, dêr’t wy hiel bliid om binne. En 
dan wolle we in fokus op twa eleminten: op de eveminten en op de topsport. Dat is 
in dúdlike kar. Ljouwert derby belûke is moai, want it giet dus benammen der om dat 
wy yn Fryslân genôch iis krije, sadat elkenien oan syn trekken komme kin. De 10 

útkomst fan it proses dat laat hat ta dizze plannen mei der wêze. We ha der yn de 
kommisje ek al oeren oer praat en yn petear west en allerhanne fragen steld. Mar 
hawar, hjoed leit in útstel foar mei grutte ambysje en in flink kosteplaatsje. It 
projektútstel mei twa banen en in rûzing fan 106 miljoen, dat is oare koek. De FNP is 
fan betinken dat Fryslân de bêste en rapste baan fan de wrâld ha moat. Dat 
fertsjinnet Fryslân. En wy ûnderskriuwe de ambysje om te kommen ta in 
wedstriidbaan dy’t op de takomst tarist is, of in evenemintebaan, hoe’t je ‘m mar 
neame. Mar ek it stribjen nei in topsportbaan of topsportsintrum yn Fryslân fine wy 
wichtich. Wy tinke dat it nammentlik dêr net sûnder kin, as wy foarút wolle en foarop 
rinne wolle yn de wrâld op it mêd fan it reedriden. Wy stelle no út om 50 miljoen, in 20 

knoarre jild, beskikber te stellen om in Nij Thialf del te setten. Koartsein komt it der 
op del dat wy de hege ambysje wol foar eagen hâlde wolle, sa gau mooglik begjinne 
wolle mei de earste hal, de evenemintehal. Sa gau mooglik de skeppe de grûn yn yn 
2014. 50 miljoen beskikber stelle foar dit projekt en DS de opdracht jaan om foar dy 
topsportbaan oare jilden besykje te generearjen by oerheid, organisaasjes en 
bedriuwen. En dan it leafst mei oaren dy’t de ôfrûne tiid ek hiel belutsen west ha by 
dit projekt en dêr ek fan alles oer sein ha.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Ik ha oan frou Toering deselde fraach dy’t ik ek oan de hear Ozenga en de hear 30 

Tjalsma steld ha. 50 miljoen, is de FNP ree om eventueel mear miljoenen 
provinsjaal jild yn Thialf te stekken? 
 
Frou Toering (FNP): 
Wy ha it amendemint ûndertekene en dêr giet it om maksimaal 50 miljoen. Ik wol net 
foarútrinne op saken dy’t hielendal net oan de oarder binne. It kin sels wol wêze dat 
it folle goedkeaper is, wa wit. Mar 50 miljoen is it maksimale bedrach, dat stiet yn ús 
amendemint. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 40 

Ja, dat is fan no. Mar de hear Ozenga is hiel helder: as oer in jier blykt dat it dêr net 
foar kin, dan hoecht de deputearre net by de PvdA-fraksje oan te klopjen foar mear 
jild, want dêr is gjin rûmte. By it CDA is dy rûmte der wol. En hoe sit dat by de FNP? 
 
Frou Toering (FNP): 
Ik fyn dat hiel lestich te beäntwurdzjen, omdat ik krekt ik al sein ha: as it no sa is, dêr 
wol ik eins gjin antwurd op jaan. Wy sille dat dan op ’e nij besjen moatte. En ik snap 
wol dat jo hiel graach fan my in antwurd wolle, mar wy ha yn it amendemint dúdlik 
stean maksimaal 50 miljoen. En wy ha it idee dat dat al in hiel soad jild is en dat we 
dêr in hiel soad foar dwaan kinne. 50 

 
De hear Van der Galiën (PVV): 
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Dat lêste bin ik hielendal mei frou Toering iens. Ik kin in hiel ein meikomme mei jo 
ferhaal. Mar ik fyn ek wol dat dit it momint is om helderheid te jaan oer wat wol de 
FNP presys beskikber stelle? Dy 50 miljoen, dat is akkoart, dat stiet yndie yn it 
amendemint. Mar stel, dêr komt noch wat ekstra’s by. Kin de deputearre by de FNP 
oanklopje? 
 
Frou Toering (FNP): 
Jo komme wer mei stel-dat. Ik wegerje gewoan om dêr antwurd op te jaan, want ik 
wol net yn sokke rôze wolken prate. Wy sizze maksimaal 50 miljoen en dêr is it mei 
út. Ik tink dat ik jo no goed antwurd jûn ha. 10 

 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Dan is myn konklúzje dat dy rûmte sawol by it CDA as de FNP oanwêzich is om 
mear as 50 miljoen provinsjaal jild yn Thialf te stekken. 
 
Frou Toering (FNP): 
Ik tink dat jo wol goed hearre moatte wat der sein wurdt. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Ik fernuverje my wat oer it stribjen fan de hear Van der Galiën om oan de koalysje dit 20 

soart útspraken te ûntlokjen. Sawol Tjalsma as Ozenga ha oanjûn dat der noch in 
hiel soad iepen einen binne, dat der in hiel soad risiko’s oan it plan sitte sa’t it der no 
hinne leit. We wolle dochs hjoed it beslút nimme. Ik nim oan dat dat foar frou Toering 
ek jildt. Dêrneist is it sa dat wy yn febrewaris in beslút nommen ha, ek mei 
ynstimming fan de koalysjepartijen, foar in útjefte fan 20 miljoen. Dat is no 50 
miljoen. Ek al seit de PvdA no hurdop: dêr bliuwt it ek by, ik soe net witte wêrom’t ik 
dat oannimme moat. As no yn tsien moanne tiid it bedrach mear as ferdûbelje kin, 
wêrom soe dat de folgjende tsien moanne net noch in kear kinne. Dus we ha neat 
oan de útspraken fan de koalysje.  
 30 

Frou Toering (FNP): 
As ik dêr even op reagearje mei, it kin ek sa wêze dat jo even ferkeard rekkenje, 
want twa kear sa djoer hat ek te krijen mei dat hjir in hiel oar plan leit. En dat wurdt 
wol ris wat fergetten fansels. En dat dingen feroarje kinne, dat is sa. Tritich jier lyn 
moast ik in nije keuken ha. En doe tocht ik ek fan ik nim sa’n keuken, doe duorre it 
even en doe waard it beslút op lêst hiel oars en achterôf tinke je: o dat is ek folle 
better. Dus wat dat oangiet tink ik dat dat hielendal net sa lestich is. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Frou Toering, wy ha yn febrewaris besletten ta in wedstriidbaan fan 20 miljoen op it 40 

hjoeddeiske plak. De moasjes sa’t dy no foarlizze roppe op ta útfiering fan de 
wedstriidbaan op it hjoeddeiske plak fan 50 miljoen en de rest fan it plan wurdt de 
takomst ynskood.  
 
Frou Toering (FNP): 
Ik gean even fierder. 
 
Voorzitter: 
Interruptie van de kant van de heer Van der Galiën. 
 50 

De hear Van der Galiën (PVV): 
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Even foar de helderheid: de PvdA hat yn bydrage oanjûn dat se fine dat dit plan sa 
ticht mooglik by it foarstel fan febrewaris is. Jo sizze no krekt: der leit in hiel oar plan. 
Wat is it no? 
 
Frou Toering (FNP): 
Dat der in oar plan leit witte we allegear. Yn febrewaris hienen we in plan mei ien 
baan en no ha wy it oer in hiel grut plan, in projektplan wêryn’t twa banen ferwurke 
binne en ek noch in duorsumenskonsept. Ik tink dat jo ek lêzen ha dat dit in oar plan 
is as yn febrewaris. 
 10 

De hear Van der Galiën (PVV): 
Dan kloppet de útspraak fan de PvdA net, neffens my. 
 
Frou Toering (FNP): 
Dat moatte jo de PvdA freegje. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Dêr kinne jo fansels ek in miening oer ha. 
 
Frou Toering (FNP): 20 

Wat wie de fraach? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
At jo it mei de PvdA iens binne dat dit plan hiel ticht by it beslút fan febrewaris leit. 
 
Frou Toering (FNP): 
As jo gean foar ien baan, dan leit dat hiel ticht by it fernijbouplan dat wy doe hienen 
en dêr’t we ek fan seinen dat dat sa goed mooglik en mei in soad ambysje boud 
wurde moast. 
 30 

Voorzitter: 
Vervolgt u uw betoog. 
 
Frou Toering (FNP): 
Ik sil fierder. Wy ha sein dat der jild generearre wurde moat mei oaren dy’t dêr ek 
wol hiel entûsjast oer binne en dat dat net by de provinsje is, om noch even de klam 
te lizzen op wat de fraach wie fan de hear Van der Galiën. Dêrnjonken binne wy fan 
betinken dat foaral de grutste kostepost rigoereus oanpakt wurde moat en dat is de 
enerzjy. No fleane de miljoenen by wize fan sprekken it dak út en dat moat en dat 
kin oars. Wy ha heard dat it ferbettere wurde kin mei in enerzjysunich en sels in 40 

enerzjyneutraal konsept. It kin neffens ús dan ek net oars en stel dat as betingst, dat 
in Nij Thialf in ikoan fan duorsumens en ynnovaasje wurde moat. Yn 2010, doe’t it 
beliedsramt foar Thialf fêststeld is, ha de Steaten al sein dat in Nij Thialf 
‘toonaangevend moet zijn waar het gaat om innovatieve vormen van ijsbereiding, 
energiebesparing en prestatiemeting’. Ek yn febrewaris ha de Steaten har 
útsprutsen dat sinne-enerzjy ûnder oare in ûnderdiel wêze moast fan dit konsept. 
Wy wolle it kolleezje dan ek mei klam freegje Nij Thialf by de útwurking fan de 
plannen del te setten as in ynternasjonaal ikoan op it mêd fan enerzjy, duorsumens 
en ynnovaasje. En dêrta ha wy in moasje yn ’e mande mei de PvdA, it CDA, de 
Friese Koers en de VVD. En wy tinke dat krekt hjirre in protte mooglikheden lizze 50 

kinne foar ko-finansiering. Foarsitter, wy binne bliid dat wy hjoed wer in stap sette 
kinne op wei nei in Nij Thialf. It tiidpaad is dúdlik oanjûn en dat seit ek dat wy noch in 
diskusje ha sille oer de Nuon-jilden, dat wy yn maart noch de iishal yn Ljouwert oan 
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’e oarder stelle sille en yn juny ferwachtsje wy in realisaasjeplan fan it kolleezje mei 
dêr in útwurking fan it plan op basis fan funksjonaliteit en net op lúkse. Dat freget in 
yngreven skôging fan wat echt needsaaklik is en hoefolle it kostet, mei dêryn de 
útwurking fan it konsept duorsumens sa’t dat yn de moasje oanjûn is. 
 
Moasje 3: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (FNP, PvdA, CDA, Friese 
Koers, VVD) 
 
Voorzitter: 
Er is een motie ingediend door mevrouw Toering namens FNP, PvdA, CDA, Friese 10 

Koers en de VVD. Die voldoet aan de eisen en maakt deel uit van de 
beraadslagingen. Dan geef ik graag mevrouw Hosman namens de fractie van de 
VVD het woord. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Wij praten al jaren over Thialf en er moet natuurlijk wel zo langzamerhand iets 
gebeuren. Ik weet dat er ook politiek het een en ander over te zeggen is hoe dit 
proces is gegaan tot nog toe. Dat verdient echt geen schoonheidsprijs. In de 
commissie heb ik al uitgebreid aangegeven wat onze kritiek is geweest op het beleid 
tot nu toe, de traagheid, het getwijfel, moties van coalitiepartijen die hun koers 20 

verleggen en ambities die dan weer zus, dan weer zo verwoord worden. Maar aan 
de andere kant, we moeten ook verder in Fryslân. En we weten allemaal hoe 
belangrijk Thialf voor Fryslân is. Voor Fryslân, voor Heerenveen en vooral ook voor 
de schaatssport in Fryslân. En er zijn in de afgelopen periode toch ook wel weer 
zaken veranderd die kunnen maken, dat je ook iets anders kunt kijken naar de 
ambities die je moet hebben voor Thialf. Ik ben overigens blij dat ik twee van de drie 
coalitiepartijen heb horen zeggen dat zij zeker een soort voortschrijdend inzicht op 
basis van nieuwe ontwikkelingen mee zullen laten wegen in hun verdere 
besluitvorming. Want starheid, meneer Ozenga, is ook niet goed in de politiek. Dat 
was even een korte reactie op de fixatie op 50 miljoen. Wij vinden het van belang 30 

dat VNO-NCW net als de VVD pleit voor een tweebaans variant van Thialf, want dat 
is waar onze keuze naar uit gaat. Dat is namelijk een Thialf met ambitie. En de 
VNO-NCW geven ook aan dat zij steun zullen geven aan het noodzakelijke 
lobbywerk, want dat is ook van belang. Wij streven ook naar een mooi vernieuwd 
Thialf, waar de schaatswereld naar uitziet, waar werkgelegenheid in de bouw een 
impuls van krijgt. En waar ook in brede zin de regionale economie van profiteert. En 
regionale economie is een kerntaak van de provincie. Sport is dat in feite niet, maar 
wij maken voor deze sport zeker een uitzondering. Sport kan ook het sporttoerisme 
in Fryslân van de grond tillen en dan kom je ook weer uit bij de regionale economie. 
Wij streven naar een Thialf waar onze nazaten trots op zullen zijn. En om 40 

constructief bij te dragen aan de wijze waarop wij tot zo’n Thialf zouden kunnen 
komen en omdat wij ook hebben begrepen dat er ruimte is tijdens dit debat voor toch 
een iets minder dichtgetimmerd concept, als het lijkt te zijn wat we van de 
coalitiepartijen krijgen, komen wij met een amendement, waarin wij de diverse 
overwegingen een rol laten spelen, van de laatste tijd ook en waarvan we zeggen: 
neem die overwegingen op in je verdere planvorming. De uiteindelijke toevoeging 
die wij willen doen aan het voorstel van het college is: kijk nog eens heel goed naar 
het programma van eisen. Het is een geheim stuk geweest, maar wij mochten het 
dus ook inkijken met die hele stapels stukken. Het programma van eisen vergt een 
prioritering op zijn minst. Naar onze mening is het niet goed om Thialf op de lange 50 

baan te schuiven, maar de gouden kraan mag er wel weer af. En we hebben ook 
vanuit diverse hoeken, waar we ook onze co-financiering van verwachten, gehoord 
dat dat eveneens het geval is. Sporters willen met name bijvoorbeeld vooral een 
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tweede baan. Ik heb vanmorgen Doekle Terpstra nog horen zeggen, dat hij blij is dat 
die tweede baan nog in de planning zit en dat hij van harte hoopt dat die 
gerealiseerd wordt. Ik kom nu op ons amendement. Daarin zeggen wij, en dat is 
eigenlijk een feit, dat die topsporttrainingshal met een tweede baan de innovatie en 
faciliteiten voor topsporttraining op een hoger niveau tilt. En daarmee ook een 
aantrekkingskracht heeft op bedrijven om te investeren in en rond Thialf. En dat zie 
je bij de Tongelreep. De aandacht vanuit de schaatssportwereld en het belang van 
een topsporttrainingshal mogen we zeker niet aan voorbij gaan. De steun vanuit het 
bedrijfsleven, maar ook de verslechterde economische situatie, met de dag krijgen 
we daar negatieve berichten over, de slechte situatie van de bouw, ook in Fryslân en 10 

daarmee van de werkgelegenheid. Het sobere programma van eisen zou dus tot 
een lager investeringsbedrag kunnen leiden, maar ook de moeizame situatie in de 
bouw maakt dat de wijze waarop de geschatte investeringen van Thialf is gedaan, 
ook wel eens in een voor ons wat gunstiger daglicht zou kunnen komen. Wij vinden 
wel dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen aan Thialf. En wij vragen dus 
aan het besluit toe te voegen: indien blijkt dat de beoogde co-financiering niet 
realiseerbaar is, het programma van eisen zodanig in prioriteiten te stellen dat met 
minder inzet van middelen in de meest belangrijke zaken wordt voorzien, maar 
waarbij nog steeds sprake is van een wedstrijdhal en een topsporttrainingshal met 
een tweede baan. En ook Doekle Terpstra zei: die kan sober zijn, die topsport 20 

trainingsbaan. Wij proberen dus ondanks alle wederwaardigheden die er net 
allemaal aan de orde kwamen, verder mee te denken over hoe kunnen we Thialf zo 
snel mogelijk en zo goed en gedegen mogelijk realiseren. En in dat geheel komt dan 
nu de aanbestedingsprocedure aan bod, want dat is het eerste wat er gaat 
gebeuren. En dat hele verhaal zal hopelijk in juni rond zijn. Wij hebben in de 
voorfase, toen wij allemaal alle stukken hebben bestudeerd, expertmeetings hebben 
gehoord, toch ook begrepen dat er risico’s zijn die niet helemaal zijn afgedekt. En 
om die risico’s in kaart te brengen, om te kijken in hoeverre het afdekken van die 
risico’s geen negatief effect zal hebben op de mogelijkheden die de bouw krijgt, 
hebben wij voorgesteld om een onderzoek te doen in de komende maanden naar de 30 

mogelijkheid van een aanbesteding waarbij degene die de bouwer is ook 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de komende twintig jaar. Je kunt je 
voorstellen dat je dan misschien net nog iets meer secuur bouwt en iets minder kans 
geeft op onverhoedse kosten, die anders weer bij de provincie terechtkomen. En in 
diezelfde lijn ligt het verhaal van een fixed price turnkey contract. Ook dat willen we 
nader onderzocht hebben. Deze motie en het amendement dienen wij in, mede 
namens D66. We hadden verder nog een motie in voorbereiding, maar misschien 
dat een toezegging van de gedeputeerde ons dat onnodig gaat maken. Wij begrijpen 
dat vanuit de coalitie ook al belangstelling is voor het aantrekkelijk maken van de 
bouw in Fryslân met behulp van Friese eisen aan de bouwer, zoals het inschakelen 40 

van werkzoekenden uit de regio. Dat hadden wij ook in onze motie staan, maar we 
zouden daarbij ook willen vragen: is de gedeputeerde bereid om te kijken in 
hoeverre leer-werktrajecten vanuit Friese opleidingsinstituten, waar wij toch ook 
allemaal een warm hart voor hebben, kunnen worden meegenomen en of dat in de 
hele aanbestedingsprocedure een rol zou kunnen gaan spelen. Dat was het in 
eerste termijn. 
 
Voorzitter: 
Een interruptie van de kant van de heer Ozenga. Gaat uw gang. 
 50 

De hear Ozenga (PvdA): 
Ja, ik hie hoop dat frou Hosman fan de VVD hjir noch even op komme soe. Ik wyt 
net presys wat der ynhâldlik yn it amendemint stiet, mar ik hear jo sizzen: wy wolle 
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perfoarst dy twa banen ha. Dat ha jo ek breedút yn de media sein en jo sizze ek: as 
it net slagget mei de ko-finansiering dan moatte we miskien yn dat ymminse pakket 
fan easken mar ris wat skrasse, sadat de twadde baan realisearber is. No sizze jo 
dus: as der gjin ko-finansiering komt en we stelle 50 miljoen beskikber, dan wolle jo 
sa knipe yn de easken en yn de produkten om sa’n hal te bouwen, dat dy der 
sowieso komt foar dy 50 miljoen.  
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Nee, dat ziet de heer Ozenga niet goed, want in tegenstelling tot de PvdA heeft de 
VVD geen hele strakke rigide lijn van het moet en zal die 50 miljoen zijn. Als straks 10 

blijkt dat we met die co-financiering met een ambitieus plan, maar dat moeten we 
even kijken, niet het bedrag halen wat het moet gaan kosten. Ik heb al gezegd: het 
zou best wel eens mee kunnen vallen wat het gaat kosten. Dan is het wat de VVD 
betreft mogelijk om daar rek in te zien. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
En dy rek, hoe fier is dy? 106 miljoen, binne jim ree om dat op it kleed te lizzen? 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Nee, dat is niet realistisch. Wij zien daar rek in en we denken dat we daar in een 20 

later stadium op terugkomen hoe ver we die rek daar in zien. Maar we zijn niet zo 
rigide dat we zeggen: 50 miljoen, dat is het en meer wordt het niet. Want je ziet nu al 
hoe tijden kunnen veranderen, hoe de bouwwereld echt omhoog zit om grote 
projecten aan te nemen, de werkgelegenheid, dat moet u ook aanspreken, is ook 
een groot drama aan het worden. Er moeten nu stappen gezet worden en 
ambitieuze stappen. 
 
Moasje 4: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (VVD en D66) 

 
Amendemint 2: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (VVD en D66) 30 

 
Voorzitter: 
Van de fractie van de VVD zijn een motie en een amendement ingediend. Deze 
voldoen allebei aan de eisen en zullen deel uitmaken van de beraadslagingen. 
Meneer Van der Galiën, fractie PVV. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Hjoed moat eins in feestdei wêze foar de reedriderssport, want hooplik nimme we 
hjoed in histoarysk beslút. Neffens my hienen we dat histoarysk beslút ek al yn 
febrewaris nommen, mar wy dogge it hjoed nochris lichtsjes oer. En of dat no mei 40 

mear of minder ambysje is as yn febrewaris, eins makket dat net safolle út. Der 
wurdt no in beslút nommen hoe’t it fierder moat mei Thialf en dat is goed foar de 
reedriderssport, dat is goed foar Fryslân, dat is goed foar de wurkgelegenheid. En 
dat fine wy hiele belangrike punten. Foarsitter, dy 50 miljoen, dêr komt it dochs op 
út, moatte wy besjen as in fleantsjil. Dus mei dy 50 miljoen fine wy moat de hear 
Konst en alle minsken dy’t achter him stean en mei him meiwurkje by steat wêze om 
dat bedrach folle grutter te meitsjen. Want as we even sjogge wat der by de 
Tongelreep yn Eindhoven bard is, want dêr wurdt yn it stik ek nei referearre. De 
provinsje Noard-Brabân hat maksimaal trije miljoen euro dêr yn stutsen. De totale 
ynvestearring wie neffens my ergens tusken de 30 en de 35 miljoen. Dat betsjut dus 50 

ien miljoen fan de provinsje is tsien miljoen ergens oars wei. As we dat ek hjirop 
tapasse, ien op tsien, dat soe betsjutte 50 miljoen, dan moat de hear Konst 500 
miljoen ergens oars wei krije, út de merk of oare dingen. Dat soe geweldich wêze. 
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Dan kin dy gouden kraan mei dat gouden dak der echt op komme. Wy moatte 
fansels ek realistysk wêze. De tiden binne no wol oars. De ekonomyske foarspoed 
fan doe is der net mear, dus dy ferhâlding sil no ek oars lizze. De PVV fynt dat it hiel 
dúdlik wêze moat, de hear Konst moat mei 50 miljoen oan de slach en wy 
ferwachtsje dat hy dêr in folle grutter bedrach fan makket. En miskien, dat wite wy 
dus ek net, kin der foar 50 miljoen, of minder frou Toering, wol wat hiel moais 
komme, mei twa banen. En dan soene der fjouwer banen komme kinne foar 50 
miljoen. It makket net safolle út, as it no mar bart. Even by wize fan sprekken, mar 
dy 50 miljoen is fansels in gigantysk soad jild en dêr kinne we in hiele protte mei 
dwaan. Foarsitter, wy ha noch wol wat fragen oer de eksploitaasje. En dan sitte we 10 

wol wat op in lestich terrein, omdat dy stikken dochs geheim wienen. Mar wy fûnen 
dochs dy eksploitaasjebegrutting sa’t dy yn de geheime stikken lei, wol bûtersêft. 
Dat die ek bliken troch útspraken fan de menear fan de KPMG, dy’t dêrnei sjoen hie. 
Dus ik soe graach wolle dat de hear Konst tasizze kin dat der by it realisaasjebeslút 
yn juny of july in bettere deeglikere eksploitaasjebegrutting ûnder leit. As de hear 
Konst dat tasizze kin, dat dêr goed nei sjoen wurdt en dat dat ek bart op basis fan it 
programma fan easken, dan besparret dat wer in moasje en in soad papier. Wy fine 
ek dat der fan no ôf minsken mei reedrydferstân oan de slach gean. De bestjoerders 
moatte no in stapke wer werom dwaan en de minsken dy’t echt ferstân ha fan it 
meitsjen fan hallen en it meitsjen fan iis moatte oan de slach. En ek graach de 20 

tasizzing dat dat fan no ôf ek barre sil en dat alle saakkundigen, sa as de minsken 
fan Proplan, Bertus Butter en oare grutte ynstallateurs of bouwers der ek by 
belutsen wurde. Dat skeelt ek wer in moasje. Wy wolle ek graach de tasizzing ha fan 
it kolleezje dat de provinsjale bydrage net brûkt wurdt foar it ôflossen fan skulden fan 
Thialf of om oandielhâlders te kompensearjen. Dat soenen wy dochs wol hiel spitich 
fine, dat provinsjaal jild foar dat soart dingen brûkt wurdt. Dus ek graach dêr de 
tasizzing fan dat dat net bart. Neffens my hat GrienLinks dêr ek in moasje foar yn 
tarieding. Mar as jo dy tasizzing dwaan kinne skeelt dat ek wer in moasje. En sa’t ek 
al faker sein is, it Fryske bedriuwslibben moat eins maksimaal belutsen wurde by de 
bou fan sawol Thialf as de iishal Ljouwert. Dat binne fansels twa hiele grutte 30 

projekten. Yn it stik stiet, en dat ha ik yn de kommisje ek sein, Nij Thialf moat it 
‘toonbeeld worden voor het kunnen van ons bedrijfsleven’. No wyt ik net oft ik in 
goede formulearring ha, mar soks stiet der. Dêrmei wekke je de yndruk dat je der 
eins al fanút gean dat it Fryske bedriuwslibben dêr in hiele grutte rol yn spylje sil. Ik 
soe graach fan jo hearre wolle hoe’t jo dat hurd meitsje kinne en wolle jo ek neitinke 
oer in minimum local content-klausule yn it hiele ferhaal? Foarsitter, dan dochs ek in 
pear krityske opmerkings. As we dochs wer sjogge nei it foarstel fan DS sa’t it ta ús 
kommen is, en hoe’t it no aanst mei it amendemint dat der leit ta útfier brocht wurdt, 
dan moatte we dochs sizze: it is wer net wat DS foarsteld hat. It is de safolste kear 
op rige dat in foarstel fan DS dochs amendearre wurdt of it net hellet en dan binne it 40 

net samar hiele lytse foarstellen, mar dochs wol hiele essinsjele foarstellen. Ik wol in 
pear neame. Yn july ha we de diskusje hân oer de kadernota. De opposysje hat doe 
drige om fuort te bliuwen by dy diskusje, omdat der net de goede sifers wienen. Doe 
koe it ynienen wol. Yn septimber is der in moasje fan ôfkarring west rjochting 
deputearre Poepjes oer de sintrale as, fanwege de grûntastannen. Yn septimber ha 
we de nota ekonomy hân. Dêr wie ek net elkenien oer te sprekken, dêr strielde te 
min ambysje út, fûn in part fan dizze Steaten. Yn oktober ha we it debat oer it 
grûnbelied hân mei de moasje fan wantrouwen rjochting it kolleezje. De kultuernota 
ha we yn novimber yn de kommisje hân, is wer weromlutsen troch it kolleezje, moast 
oanpast wurde. En no ha we Thialf en dat rêdt it ek wer net. Wy kinne net mear 50 

prate oer in ynsidint, mar elke moanne liket it wol dat der in nij haadstik skreaun 
wurdt oan de soap rûn dit kolleezje, want sa moatte we it eins wol neame. En dat is 
ferrekte spitich, dat ha we ek al earder nei foaren brocht. Fryslân fertsjinnet gewoan 
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better en Fryslân fertsjinnet in bestjoer dat mei goede foarstellen nei ús ta komt. 
Foarsitter, yn de Ljouwerter krante fan ôfrûne sneon stie in stik oer de krimp. De titel 
wie: ‘Magere jaren zijn pas begonnen’. Pieter Winsemius, de âld-minister, seit dan: 
‘Benutting van de eigen kracht van de bevolking is volgens Winsemius essentieel, 
maar ook een sterk besef bij bestuurders dat de prioriteit moet liggen bij de 
leefbaarheid op lange termijn. Dus niet praten over aquaducten, zweeftreinen of een 
nieuw ijsstadion’. No wyt ik dat de deputearre hiel nau belutsen is by de oanpak fan 
de krimp. Hoe rimet hy dizze útspraken fan Winsemius yn dit gefal? En foarsitter, ek 
noch wer even werom yn de skiednis. We ha even sjoen nei de krantekoppen fan de 
ôfrûne jierren. 20 jannewaris 2001 stie ik leau yn it Frysk deiblêd in artikel: ‘De Uithof 10 

wil concurreren met Thialf’. Doe al! Ha we ea in grut toernoai hân yn de Uithof yn de 
ôfrûne tsien, tolve jier? Nea. Der hat gjin konkurrinsje west. Se wolle it no wer. 2001 
ek: ‘Nieuw Thialf bouwen bij het voetbalstadion’. Doe wiene der dus al konkrete 
plannen. 2008, ik pik der even in pear koppen út: ‘Nieuw Thialf bij Sportstad 
onzeker’. ‘Thialf ten noorden van voetbalstadion’, 13 jannewaris 2009. ‘Overheid 
betaalt nieuwbouw Thialf’, 16 jannewaris 2009. Wy binne no trije jier fierder, hast 
fjouwer, der is noch hielendal neat bard. ‘Nieuw Thialf kan voor 25 miljoen’, oktober 
2009. ‘Lobby bij kabinet om miljoenen voor Thialf’, 5 desimber 2009. Dan bin ik wol 
hiel benijd wat dy lobby opsmiten hat, deputearre. Hat der doe echt in lobby west, 
hat dy doe konkrete resultaten hân. Mar ek dat is hast fjouwer jier ferlyn en der is 20 

neffens my hast hielendal neat binnenhelle. Sa ha ik in hiele list mei krantekoppen, 
dy’t oer Thialf gean, fan 2000 ôf, mar der is noch nea in skeppe yn de grûn gien. Dat 
is wol hiel kwealik. Ik wol dochs ek wer weromkomme op de útspraak fan de hear 
Tjalsma fan juster. Of it hat in bewuste taktyk west fan it CDA om te dwaan, om de 
hear Konst bygelyks út de wyn te hâlden, of it hat in tige domme aksje fan de hear 
Tjalsma west, want ik bleau derby, hjir yn dit debat, hjir yn dizze Steaten, yn dit hûs, 
fynt de beslútfoarming plak. En as je fan te foaren al sizze: dit is it, klear, dan 
timmerje je fuort alles ticht en dan hat it net folle nut. Ik bin ek bliid dat de FNP en de 
PvdA ôfstân nommen ha fan de opmerkings fan de hear Tjalsma, dus wy gean der 
mar fanút dat it in hiele domme aksje fan de hear Tjalsma west hat. 30 

 
De hear Tjalsma (CDA): 
Wy ha in oantal fragen. As wy sjogge nei de moasjes en amendeminten dy’t oant no 
ta yntsjinne binne, dan bin ik wol benijd mei hokker jo ynstimme kinne, as ik nei jo 
betooch lústerje. En ik soe graach witte wolle welke ambysjes de PVV neistribbet. Jo 
ha it ek oer 50 miljoen, mar wat wol de PVV? Dat is my net dúdlik wurden yn dit 
petear. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
As jo sakrekt goed opletten ha, en ek by de ynterrupsjes dy’t ik rjochting jo pleatst 40 

ha, doe ha ik sein: dy ambysje fan febrewaris, dat ha wy altyd sein, ek yn de 
kommisje, dy stiet foar ús sintraal. Dus it is hiel simpel. Dy ambysje dy’t doe 
útsprutsen is, dêr’t wy mei ynstimd ha, dêr stienen wy achter.  
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Dus jo ûnderskriuwe net it ferhaal fan it ambysjenivo Nij Thialf sa’t it no yn de stikken 
stiet? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Foar ús is it ambysjenivo sa’t dat útsprutsen is yn febrewaris genôch. Dus dat hie 50 

foar ús net hoege te feroarjen. It kolleezje hat derfoar keazen om dat wol te dwaan. 
Het zij zo. 
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De hear Tjalsma (CDA): 
En de moasje oer de eksploitaasje en de risiko’s, foar rekken fan de provinsje, kinne 
wy jo stipe ferwachtsje foar it ekstra ûndersyk? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Wy sille ‘m aanst even hiel goed besjen en besprekke yn de fraksje. Dan hearre jo 
fan ús dêr noch in neier antwurd op. Mar it klinkt net ûnsympatyk. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Miskien yn oanfolling op de hear Tjalsma, it even skerper te krijen: dy topsport 10 

trainingshal, wat wolle jim dêr no presys mei? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Even werom nei it begjin fan myn ferhaal. Dy 50 miljoen sjogge wy as in fleantsjil. 
Wy ferwachtsje fan dizze deputearre, fan dit kolleezje, dat dy mear jild fynt. No’t de 
provinsje oer de brêge komt mei 50 miljoen, ferwachtsje wy ek in bydrage fan it Ryk, 
fan it bedriuwslibben. En as dêr dan foldwaande jild is, dan in twadde hal fuortdaliks 
derby bouwe. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 20 

Mar de VVD wie krekt hiel helder. Dy sei: wy binne ek wol ree om dêr jild by te 
lizzen. Is de PVV dêrta ek ree? Stel dat it mei dy 50 miljoen net slagget en der moat 
10 by, binne jo ree dêrta? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Jo stelle deselde fraach dy’t ik jo steld hie. Ik hie him ferwachte. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Mar wy wienen helder. No jo noch. 
 30 

De hear Van der Galiën (PVV): 
Jo witte fan ús: wy binne altyd helder. Ik hoech gjin fage formulearrings te brûken sa 
as it CDA en de FNP. Op it momint dat it de hear Konst net slagget om mear as 50 
miljoen te krijen, en hy hat echt alles op alles set en hy kin dat ek oantoane, dan sille 
wy hiel serieus sjen nei oanfoljende finansiering fanút de provinsje. Dus foar ús is dy 
50 miljoen op dit momint net hillich. Dat wol sizze, net alles, der sit by ús noch wol 
wat rek yn. Mar nochris: wy ferwachtsje, 50 miljoen is in gigantysk soad jild, dat dêr 
in hiele protte mei barre kin, fan dizze deputearre, want ik ha ek it idee dat hy dêr 
echt foar gean wol en dat hy sûnder muoite mear jild binnenhellet. 
 40 

De hear Ozenga (PvdA): 
Mar as dat net sa is, dan sizze jo: we gean wol foar dy topsporttrainingshal en wy 
binne ek ree dêrfoar te beteljen. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Ja. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
No snap ik it net mear. Jo sizze, we gean foar it ambysjenivo fan febrewaris. Dat is 
gewoan fernijbouwe fan it hjoeddeiske Thialf. Dêr wie doe 20 miljoen beskikber foar. 50 

En jo sizze no: wy fine it prima as de fernijbou dien wurdt foar 50 miljoen. Is dat no jo 
antwurd? 
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De hear Van der Galiën (PVV): 
Dit folgje ik net. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Jo sizze, it ambysjenivo fan febrewaris is it ambysjenivo dat jo fêsthâlde. Dat 
ambysjenivo wie in provinsjale bydrage fan 20 miljoen. Jo sizze no, dat ambysjenivo 
fyn ik prima en ik ha der ynienen 50 miljoen foar oer.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Nee, it ambysjenivo fan febrewaris hienen se wat ús oangiet sa plakke kinnen yn dit 10 

ferhaal. Dat hie net feroarje hoegen. Dus wy sjogge dêr net safolle ferskil yn. 
 
De hear Tjalsma (CDA): 
Ik sjoch allinnich ien ferskil. Want je sizze, it ambysjenivo fan febewaris wat doe 50 
miljoen koste wol ik hielendal as provinsje betelje. Dat is eins wat ik út jo ferhaal 
ôfliede kin. 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Hjir wurde we it dus ek net oer iens, foarsitter. 
 20 

De hear Van der Hoek (SP): 
Myn fraach slút dêr wol in bytsje op oan. Begryp ik fan de hear Van der Galiën dat 
yn de eagen fan de PVV it ambysjenivo fan febrewaris ek al in twadde hal 
foarseach? 
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
En in tredde en in fjirde ek. 
 
Voorzitter: 
Dank u wel, meneer Van der Galiën. Geen moties. De heer Van der Hoek, fractie 30 

van de SP. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Voorzitter, in de commissie hebben we de fracties gevraagd hoe ze bezuinigingen 
op sociaal-culturele doelstellingen kunnen combineren met passieve uitgaven aan 
prestigeprojecten. De meeste fracties bleken daarvoor elk hun eigen smoes te 
hebben. Het is dus duidelijk dat in deze Staten niet de vraag is wat Fryslân nodig 
heeft, maar wat statenleden interessant vinden om geld en energie in te steken. En 
het college is de Staten op dat punt maar al te graag terwille. Liever zelfs dan de 
coalitiepartijen goed vinden, getuige de regelmatig terugkerende bijsturingsacties 40 

van de gezamenlijke coalitiepartijen. Omrop Fryslân kon gisteren al melden dat we 
vandaag weer zo’n vertoning te zien krijgen. Maar ter zake. In februari hebben deze 
Staten een weloverwogen besluit genomen om 20 miljoen euro provinciegeld in 
Thialf te steken. Het college komt nu met het voorstel om daar 50 miljoen van te 
maken. Het plan waar dat geld voor nodig is, is in juli in een informatieve commissie 
aan ons voorgelegd. Het college schrijft nu dat de gebleken instemming met dit plan 
in deze commissie mede aanleiding is geweest om het idee verder uit te werken tot 
het voorstel dat nu voorligt. Ik heb een andere herinnering aan die commissie. 
Volgens mij vonden we het een interessant voorstel dat bovendien met veel verve 
gebracht werd. Maar daarmee is niet gezegd dat we ook vonden dat dat plan op 50 

kosten van de provincie uitgevoerd zou moeten worden. Sterker nog, die vraag is 
niet eens aan de orde geweest. Tot nu toe is er nogal wat aandacht uitgegaan naar 
de suggestie dat de KNSB de provincie in gijzeling heeft genomen, resulterend in 
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een huilerig interview van de voorzitter van de KNSB in de regionale pers afgelopen 
week. De herhaalde suggestie heeft ertoe geleid dat de KNSB nu een wat lagere 
toon aanslaat, maar de chantage met het dreigement om Fryslân te verlaten wordt 
nu overgenomen door andere belanghebbende partijen, die ons de afgelopen dagen 
met brieven hebben bestookt. Maar al die pleidooien reppen met geen woord over 
de bereidheid om mee te investeren. Het zijn allemaal betrokkenen die graag mooi 
weer willen spelen met gratis overheidsgeld, met geld van de Friese burgers dus. 
We vinden dat we als Staten onze oren niet naar dit soort stemmingmakerij moeten 
laten hangen. Er ligt nu een plan dat een investering vraagt van 106 miljoen euro. 
Maar daar blijft het niet bij. Projecten als van deze omvang overschreiden meestal 10 

met tientallen procenten de begroting. Vanuit de coalitie komen er voorstellen om de 
provinciale bijdrage te maximeren op 50 miljoen, althans we begrijpen vandaag dat 
één van de drie coalitiepartijen aan dat maximum vastzit, en de uitvoering van de 
plannen daaraan aan te passen. In die voorstellen zit besloten een opdracht aan het 
college om op termijn de resterende 56 miljoen bij elkaar te krijgen. Dat zet in onze 
ogen de deur open voor de in dit soort zaken bekende salamitactiek, ik herinner u 
aan de gang van zaken rond de nieuwbouw van het provinciehuis. Over een half 
jaar komt het college terug met de toezegging van enkele miljoenen uit de markt, 
met het verzoek aan PS om het resterende gat te vullen. Laten we niet vergeten dat 
in het huidige plan al een ongedekt gat zit van 26 miljoen. Dat is niet het enige risico 20 

dat we lopen. We hebben daar in de commissie ook al op gewezen. Het plan 
voorziet niet in afschrijvingskosten of in reserveringen voor onderhoud en renovatie. 
Er is nog geen afspraak met de belastingdienst over de omgang met btw. Het 
probleem van mogelijke staatssteun is nog niet opgelost. Er wordt vanuit gegaan dat 
de exploitant een marktconforme huur betaalt, maar in de exploitatieberekening is 
daar geen rekening mee gehouden. Kortom, het plan bevat nog zoveel losse einden, 
dat het wat ons betreft een onverantwoorde gok is om hiermee in zee te gaan. Nog 
afgezien van het feit dat we vele betere bestedingswijzen voor dit geld kunnen 
bedenken. Wat dacht u van een plan om overal in de provincie goede 
sportaccommodaties te realiseren, zoals we dat jaren met dorpshuizen hebben 30 

gedaan. Ta beslút, foarsitter, it kolleezje hat it in tal kearen oer Thialf as 
reedridersmekka. Mar we ha it wol oer Thialf, in Germaanske mytologyske figuer, 
dus it leit mear foar de hân om fan it reedriderswalhalla te sprekken. En we witte 
allegearre dat it walhalla net bestiet. 
 
Voorzitter: 
Het woord is aan de heer De Boer van de ChristenUnie. 
 
De hear De Boer (ChristenUnie): 
Foarsitter, de hear Ozenga hat it net dien, dan doch ik it mar. Wy hawwe yn Balk gjin 40 

oerdutsen iisbaan. Wy ha wol de Luts en dêr kinne wy prachtich reedride yn de 
winter. Allinnich dan moatte we wol de lûkjes even tichtsette oan de sydkant en dêr 
binne we no ek drok mei dwaande. Dus lit de Alvestêdetocht mar komme. Foarsitter, 
wy binne as ChristenUnie, lit ik fuort mar dúdlik wêze, foarstanner fan it fernijen fan 
Thialf op sa’n wize dat dy wer foldocht oan de A-status. En wy wolle ek graach in 
Thialf hawwe dat foldocht oan de hjoeddeiske easken foar duorsumens. Wy wolle ek 
dêr as provinsje foars yn bydrage. Dat is net samar gien yn ús fraksje, dêr is wol 
goed oer praat. Der sitte kanten oan dizze saak dêr’t wy dochs wol wat muoite mei 
ha. Us grutste muoite, en dat ha wy yn febrewaris ek al hjir yn de Steaten nei foaren 
brocht, is dat wy as oerheid jild stekke yn de topsport, en dat wolle wy net. 50 

Tenminste, wy as ChristenUnie wolle dat net. Mar wy sjogge ek it belang fan Thialf 
yn. Wy ha it ôfweage tsjin de oare belangen dy’t hjir nei foaren komme en dan 
sjogge we nei de promoasje fan Fryslân dy’t hjirmei geande is, de mooglikheden om 
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jild fan de provinsje, Nuon-kapitaal, binnen de Fryske mienskip te besteegjen, biedt 
mooglikheden om boubedriuwen wurk te besoargjen yn dizze krisistiid en foar te 
kommen dat boufakkers yn de WW komme. Al mei al oerweagings dy’t derta liede 
dat wy sizze fan: wy moatte dêr dochs wat mei dwaan. Mar dan wolle we graach, en 
wy ha dat ek earder sein, dat dat yn sekere mjitte kompensearre wurdt troch ek jild 
út te jaan oan de breedtesport en dat wurdt no dien troch ek jild te ynvestearjen yn 
de iishal yn Ljouwert, mar dêr ha we it no net oer, dat komt letter. Mar dat is foar ús 
wol in punt dat hjir bot yn meispilet. En dan komt fansels de fraach boppe fan hoe 
wolle wy dan as ChristenUnie dat der bydroegen wurdt troch de provinsje, oer 
watfoar jild ha we it dan? No, lit ik mar foarop stelle, wat ús oanbelanget hoege we 10 

net fuortendaliks it allerbêste stadion fan de wrâld bouwe. Foar ús is it tige wichtich 
dat we dy A-status hâlde en dat kin ek prima mei fernijbou en oanpassing en dêrmei 
de realisaasje fan in goede wedstriidbaan op it plak dêr’t Thialf no stiet. Realisaasje 
fan in ekstra trainingsbaan foar de topsport sjogge wy net as needsaaklik en wolle 
wy ek gjin oerheidsjild oan útjaan. Mei dizze oerweagings ha wy sjoen nei it útstel 
fan it kolleezje en yn dat útstel sit no in kalkulaasje opnommen dy’t nei ús 
oertsjûging mear realistysk is as de ferûnderstelling dêr’t it kolleezje yn febrewaris 
noch fanút gong, dat it doe wol slagje soe foar 50 miljoen. De kalkulaasje dy’t no 
foarleit komme de kosten, en as ik it goed útrekkene ha, eksklusyf it jild foar de 
topsportbaan op 71 miljoen yn totaal. Dan ha we it ek oer ynnovaasje op it mêd fan 20 

duorsumens, dat sit der dan yn. Dêrom ha wy as ChristenUnie sein, we wolle dêr de 
helte oan bydrage. Wy gean fan 20, sa as wy it earder sein ha, yn elk gefal no nei 35 
miljoen. En de rest moat opbrocht wurde troch Ryk en merkpartijen. En wy tinke dat 
it goed is om dúdlik te stellen dat we 35 miljoen jouwe, om dan ek de stimulâns yn 
stân te hâlden dat merkpartijen en it Ryk ek bydrage moatte en wolle. Foarsitter, der 
binne noch in tal punten dêr’t wy wat muoite mei hawwe yn it útstel en ien dêrfan is 
dat we partisipearje moatte yn de ûnreplik saak BV. Wy begripe de arguminten 
dêrfoar, mar wy ha dochs wol fragen oft der gjin oare mooglikheden binne en oft der 
wol foldwaande ûndersyk nei west hat. Sels sjogge we net fuortendaliks oare 
oplossings, mar we wolle dochs graach dat it kolleezje nochris in kear goed sjocht 30 

en dat wannear’t we in finaal beslút nimme oer Thialf ús ynsjoch jout yn eventuele 
mooglikheden dy’t der ek binne en de risiko’s dêrfan, mar ek de risiko’s fan it no 
foarlizzende foarstel. Wy seagen dat de koalysje dêr ek mei wrakselet en dêr ek in 
moasje oer yntsjinnet en dy moasje sille wy dan fannemiddei ek stypje. Ek de 
eksploitaasje is noch in punt fan soarch. Yn de kommisjegearkomste is nei foaren 
kommen dat yn de begrutting jiers in ton oerbliuwt, dat is wol in ferhipt lyts bytsje en 
dêr sitte we dochs wol oer yn noed. Wy tinke dat der ek in grut tal risiko’s út 
fuortkomme kin foar de ûnreplik saak BV, bygelyks wannear’t de eksploitaasje BV 
fallyt giet, dan sitte wy mei in djoere lege iishal. En wy binne fan miening dat der in 
goed plan komme moat foar de eksploitaasje, mei dêryn realistyske ôfskriuwings en 40 

in reële hier. Wy tsjinje dêrta in moasje yn, tegearre mei GrienLinks. Dan as lêste 
wol ik noch wat sizze oer de rol fan de KNSB. Yn it Frysk deiblêd fan 17 novimber 
stie in aardich artikel fan in ús wol bekende ferslachjouwer fan it Frysk deiblêd, 
wêryn’t de KNSB ‘rupsje nooitgenoeg’ neamd waard. Yn ús eagen sloech de 
ferslachjouwer dêr de spiker op ’e kop, mei de stelling dat de KNSB de hannen 
tichtknipe moat mei in Fryske oerheid dy’t sa foars ynvestearje wol yn in iisstadion 
yn plak fan te driigjen earne oars nei ta te gean. 
 
Voorzitter: 
Het woord is aan de heer Van der Honing van de fractie van GrienLinks. 50 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
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In oantal sprekkers ha it al sein, it is in histoaryske dei want we nimme in histoarysk 
beslút. Der is ek al op wiisd dat we al earder dat histoarysk beslút nommen hienen, 
mar we dogge dat hjoed noch in kear oer. Dat bringt my fuort op de ambysje dy’t 
myn partij hat oangeande Thialf. Wat my oangiet ha wy dêr yn febrewaris fan dit jier 
hiel dúdlik oer west, nammentlik dat wy Thialf behâlde wolle as ynternasjonale 
topiisbaan, dat se de A-status behâlde, dat alle ynternasjonale wedstriden dêr 
ferriden wurde. We wolle dus ek hiel graach dat Thialf bliuwt, der moat absolút wat 
oan barre, ek altyd sein, sa gau mooglik oan de slach. Dêrnjonken ha we der hieltyd 
foar pleit dat Thialf in ikoan wurde moat, it foarbyld yn de wrâld foar in duorsume 
iisbaan dy’t ek foarsjen kin yn syn eigen enerzjybehoefte en enerzjy-opwekking. Dêr 10 

ha wy ek in moasje op yntsjinne yn febrewaris en dy is ek oannommen. Dy ambysje 
stiet wat ús oangiet noch altyd hielendal oerein. Wat is der ûndertusken bard? Wy 
ha yn febrewaris in finansiering fêststeld: 20 miljoen foar de provinsje, 20 miljoen 
foar de regionale oerheden en 10 miljoen foar de merk. Dy lêsten falle der foar in 
grut part by fuort, der komt gjin jild út de merk en yn It Hearrenfean, mar dat wisten 
wy al lang, is it jild op, dus dy kinne neat betelje. Dat bestjut dus ast dyselde 
ambysje fan febrewaris oerein hâlde wolst, datst der of mear jild by stekke moast of 
sizze moast: hjir hâlde we op. Dat docht GrienLinks net. Wy hawwe ús mei klam 
achter dy ambysje steld, dêr gean wy ek mei troch, dus wy komme ta in oare 
ferdieling. Dat bringt derta dat wy útstelle om ta in ferdieling te kommen fan 35 20 

miljoen foar de provinsje en 15 miljoen foar it Ryk en mei dat boadskip op paad te 
gean. Dat is in ferskil mei oare partijen dy’t hjir hjoed oer oan it wurd west ha. Want 
wat is de ambysje noch mear? De ambysje dy’t hjir hjoed troch it kolleezje en de 
koalysjepartijen benammen útsprutsen is, is net allinnich Thialf. Nee, wy ha it oer 
trije iisbanen. Wy ha it oer Thialf sels, wy ha it oer in toptrainingshal, mar wy ha it ek 
oer de iisbaan yn Ljouwert dy’t der noch achterwei komt. Wy stean hjoed op it punt 
om dermei yn te stimmen trije iisbanen te realisearjen yn Fryslân. En foarsitter, dat is 
wat ús oangiet in stap te gau. Te mear ek omdat dy trije plannen op gjin inkelde 
manier mei-inoar yntegrearre binne, dat der gjin útsjoch is op in deeglike 
eksploitaasje, want om mei de hear Ozenga fan de PvdA te sprekken: de 30 

eksploitaasje is sa tin as ien nacht iis. En op it momint dat wy in plan fêststeld ha, 
dan gedraacht it kolleezje him as in soart fan baanfeiers dy’t fierste betiid it iis op 
komme op it momint dat de wedstriid noch oan ’e gong is, sadat wy elke kear opnij 
begjinne moatte en wer in nij plan yntsjinje. Dat is wat der bard is nei febrewaris. Der 
leit in kompleet nij plan dêr’t no in toptrainingshal oan tafoege is. Wy witte fansels ek 
dat mei de ambysje yn febrewaris dy toptraingshal op gjin inkelde manier oan de 
oarder west hat. Dy soe earst boud wurde op it Noordplot, dêr soe dy nea komme 
kinne, no gean wy by Thialf en komt dit derby, wat liede moat ta in totale 
ynvestearring fan 106 miljoen. Op it momint dat de koalysje seit: wy hâlde noch altyd 
fêst oan de ambysje dy’t troch it kolleezje útprutsen wurdt, dat docht de PvdA ek, it 40 

CDA ek, Tjalsma wie dêr hiel dúdlik oer juster op de omrop – ik sis derby dat we fia 
de omrop wat dat oangiet better ynformearre wurde as soms yn dizze seal, mar dat 
fansiden, wêrfan’t we dus begjinne mei in plan dêr’t noch in gat yn sit fan 56 miljoen. 
Foarsitter, dat grinzet oan in ûnferantwurdlike luchtfytserij. Der hat noch op gjin 
inkelde manier bliken dien dat de merk ree is om te ynvestearjen. En wêrom dan 
sels noch in doelstelling derop sette dat der noch mear jild út de merk komme moat. 
Dat is de grutste bedriging foar Thialf. Foarsitter, wy leverje dêr in tal moasjes op yn. 
Dan de juridyske foarmjouwing. Wy ha dêr yn it ferline moasjes en amendeminten 
oer yntsjinne by de kaderstelling oer Thialf wêryn’t wy sein ha dat eins it 
ynstânhâlden fan in iisbaan net oan de oerheid is. Dy binne doe net oernommen. 50 

Inkelde partijen ha doe dy moasjes stipe. Ik begryp wol dat der no fan de PvdA en it 
CDA in amendemint leit. Betsjut dat dan ek dat jim fan doel binne om de oandielen 
net yn oerheidshannen te bringen? En hoe sit it dan mei dy toptrainingshal? Moat 
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dat ûnderdiel wurde fan de nije Thialf BV dy’t oprjochte wurdt, wêrmei’t we dus ek 
direkt de risiko’s fan de eksploitaasje rinne, of net? Der sit nochal wat ferskil tusken 
de ferskillende fyzjes dy’t dêroer nei foaren brocht wurde. De iisbaan Ljouwert ha de 
Steaten fan sein: wy wolle de iisbaan Ljouwert stypje. Mar wy ha der altyd by sein, it 
soe in yntegraal ûnderdiel wurde moatte fan it plan om Thialf te realisearjen, ek as it 
giet om it kombinearjen fan topsport en rekreaasjereedriden. Dat ha it kolleezje 
hielendal net útwurke en dat leit hjir ek net foar, dus der is gjin inkeld sicht op hoe’t 
dat dan realisearre wurde moat. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 10 

Het gaat nu weer over de ijsbaan in Leeuwarden. Ik hoorde zojuist door de spreker 
zeggen dat drie ijsbanen teveel is voor Fryslân. Maar is het ook niet zo dat het 
aanbod de vraag schept. We hebben in Fryslân heel veel meren, heel veel water, en 
dat maakt dat er heel veel mensen hier komen zeilen. Fryslân heeft geen bergen, 
maar het is toch een heel aantrekkelijke provincie om te komen recreëren. En zou 
dat vele water en dat vele ijs wat we straks krijgen niet juist een hele positieve 
impuls kunnen zijn voor Fryslân en het sporttoerisme in Fryslân? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ja, ik tink dat dêr wat yn sit. Dêr sit myn beswier ek net. Ik gun sels Balk syn eigen 20 

oerdutsen iisbaan. Dêr giet it net om. Wêr’t it oer giet is oft it oan de oerheid is om dy 
iisbaan te realisearjen, en dat wurdt hjir no frege. Dat giet ús in stap te fier, dus dêr 
heakje wy ôf. En wy litte it dus yn earste ynstânsje by it realisearjen fan Thialf, dat it 
in topiisbaan bliuwt, snelste baan fan Nederlân, A-status behâldt, ynternasjonale 
wedstriden, neam mar op. En yn it kylwetter dêrfan is wat ús oangiet ek gearwurking 
en realisaasje fan de iisbaan yn Ljouwert oan ’e oarder. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
De hear Van der Honing is der hiel goed yn om yn in pear minuten tiid allegear 
bylden te sketsen en ynsinuaasjes te dwaan. 30 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Neam ris in foarbyld.   
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Dat wy no beslute foar trije banen bygelyks, dat ha jo my nea sizzen heard. Dat is 
perfoarst net wier. Mar ik soe sizze: lit ik dêr no mar net op yngean. Ik wol dochs jo 
stânpunt in bytsje skerper sjen. Jo sizze: dy ambysje stiet noch, dy ambysjes dêr’t 
wy it yn febrewaris oer iens wienen. Dat wienen ambysjes dy’t we as Steaten ek 
fêststeld hienen, neffens my yn 2010 al. En jo sizze: wy dogge wol in stap. Wy gean 40 

fan 20 nei 35 miljoen. Mar stel no dat de hear Konst aanst mei lege hannen wer 
weromkomt út Den Haach, wat ek mar ris samar kinne soe. Hoe gean jo dêr dan mei 
om? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Dat is presys it ferskil. Jo sizze: wy jouwe net mear as 50 miljoen, mar fia de 
eksploitaasje binne jo wol ree om der folle mear by te lizzen. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Dat is gewoan net wier, menear Van der Honing. Dat ha ik gewoan net sein. 50 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 



  side 31 . 

___________________________________________________________________ 
 
Provinsjale Steaten 
wurdlik ferslach pt 8-01B gearkomste 19-12-2012 

 

Dat is wol sa. Lês jo eigen moasje mar goed nei en lês ek dy moasje mar nei dy’t jo 
yntsjinne ha dy’t wol oer dy eksploitaasje giet. En as der nei frege wurdt, dan sizze 
jo: jo rinne te fier op de saken foarút. Dat is presys wat jo hjir hearre te dwaan, hear 
Ozenga, dêrfoar binne jo keazen. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Jouwe jo mar antwurd op de fraach: hoe fier binne jo ree om te gean? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Wy binne dêr folle dúdliker yn. Wy stjoere it kolleezje op paad mei in hiel dúdlik 10 

boadskip, nammentlik: realisaasje fan de ambysje dy’t wy fêststeld ha yn febrewaris 
begjin dit jier, ynklusyf in sek jild fan 35 miljoen om dêr saken oer te dwaan mei it 
Ryk. Dat is in stik helderder as it iepen eintsje dat jo oan alle ûnderdielen fan it plan 
sitte litte. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Der sitte oan alle kanten iepen einen, want yn it konsept dêr’t we it yn febrewaris oer 
hienen wie it in ynvestearring fan 50 miljoen. Dan ha we noch in gat fan 15 miljoen. 
Binne jo ree, as de deputearre hjir yn july wer stiet en seit: ik ha 50 miljoen nedich, ik 
ha dy 15 miljoen net krigen, giet GrienLinks dy dan bylizzen, ja of nee? 20 

 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik gean derfan út dat de deputearre dat foar elkoar krijt, te mear omdat jo ynstimme 
mei in plan dêr’t jo fan sizze: der komt 56 miljoen fan it Ryk en út de merk. En no 
wolle jo hjir sizze dat je it net foar elkoar krije om dy 15 miljoen wol út de merk te 
heljen. Is dat wat jo sizze? Want as dat sa is, ha wy in plan fêststeld en is it plan fan 
it kolleezje hielendal neat foar de noas wurdich. En dan werhelje ik jo opmerking dat 
ek de eksploitaasje sa tin is as ien nacht iis. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 30 

Ik konstatearje dat GrienLinks wol de ambysjes oerein hâlde wol. Dêr ha we yn 
febrewaris wiidweidich oer praat. Der wie in ynvestearring nedich fan 50 miljoen en 
jo binne maksimaal ree dêr 35 miljoen foar te beteljen en hoe’t de rest komt, dat 
sjogge we wol. Mei oare wurden, jo binne sa ûndúdlik as wat. 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik begryp dat de hear Ozenga graach in bytsje om him hinne skoppe wol, omdat syn 
partij wol in hiele protte krityk krijt op harren ûnwierskynlike dúdlike stânpunt. Mar is 
is fansels grutte ûnsin. Wy ha yn febrewaris fan dit jier 20-20-10 fêststeld. Doe koe it 
allegear wol. No stelle wy fêst in folle bettere finansiering, in folle helbere 40 

finansiering, 35-15, en dan ynienen sit der in iepen eintsje oan. Ik begryp der werklik 
neat mear fan. 
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Dat iepen ein fan jo stiet noch altyd, mar om even hiel dúdlik te wêzen: yn febrewaris 
ha wy net besluten oer it jild, absolút net. Wy ha ymplisearre mei ús allen dat wy 20 
miljoen betelje moasten, wy binne no ree oant 50 te gean, dat is hartstikke dúdlik. 
En jo binne noch altyd ûndúdlik. 
 
De hear Honing (GrienLinks): 50 

Of de hear Ozenga lústert net, of hy kin net lêze. It is yn elk gefal ien fan de twa. Mar 
lit ik noch mar ris sizze, hear Ozenga, yn de ambysje dy’t wy fêstlein ha yn 
febrewaris, wêrfan’t wy ek sein ha de ferdieling is 20-20-10, en no ynienen bestiet dy 
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neffens jo net mear, dêrfan sizze wy no: wy binne noch altyd ree om dy ambysje te 
realisearjen en dêr bliuwe wy ek achter stean. En wy jouwe it kolleezje de rûmte om 
mei 35 miljoen yn plak fan 20 miljoen nei Den Haach te gean, om dêr al dan net mei 
de partijgenoaten te oerlizzen om Thialf te realisearjen. 
 
Voorzitter: 
Uw standpunt is duidelijk, dus wilt u uw betoog vervolgen? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Prima. Dan de eksploitaasje, dêr sille we ek in moasje op yntsjinje, want ik sei it al, 10 

de eksploitaasje is op dit momint sa tin as iis. De eksploitaasje moat fansels 
foarsjoen wurde fan in hiele dúdlike ôfskriuwingstermyn, reële hier, ensfh. Dêr sille 
we tegearre mei de ChristenUnie in amendemint op yntsjinje. Dan as lêste de 
enerzjy. Wy ha ek yn febrewaris in moasje yntsjinne dy’t giet oer de enerzjy, dat 
Thialf ek yn syn eigen enerzjybehoefte foarsjen kin. Dy moasje is troch it kolleezje 
noch hielendal net útfierd. Wy ha der noch neat fan yn de plannen weromfûn, dus 
fandêr dat wy dêr no in amendemint op yntsjinje sille. Dan is it ek oan dizze Steaten 
om dêr dan ek mar in hiele dúdlike útspraak oer te dwaan, want it is fansels hiel flau 
as wy wol moasjes oannimme mar dy wurde net útfierd. Foarsitter, ik woe it hjir yn 
de earste termyn even by litte. 20 

 
Amendemint 3: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (GrienLinks) 

 
Amendemint 4: Uitvoering motie zon ne-energie (GrienLinks) 

 
Moasje 6: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (GrienLinks) 

 
Moasje 7: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (GrienLinks en ChristenUnie) 

 
Moasje 8: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (GrienLinks en ChristenUnie) 30 

 
De voorzitter: 
Ik constateer dat er drie moties en twee amendementen zijn ingediend. Die voldoen 
aan de eisen en zullen deel uitmaken van de beraadslagingen. Mevrouw Van de 
Ree, aan u het woord. 
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Ik moet zeggen dat dit debat mij nog steeds niet dichterbij de duidelijkheid heeft 
gebracht. Het amendement klinkt als een heel moeizaam compromis, dat muggezift 
in plaats van reëel kiest. En ook niet breder kijkt dan het lang is. Dus dat vind ik echt 40 

jammer. En dat breder kijken hadden we misschien wel eerder moeten doen. De 
discussie zoals wij die in PS met elkaar hebben gevoerd was in feite een heel 
beperkte. Dat blijkt nu wel achteraf. Ze werd gevoerd binnen een frame waarmee 
bepaalde feiten werden benadrukt en andere juist buiten beschouwing gelaten. Door 
te framen, door op die manier te kijken hebben we met z’n allen een bepaalde bril op 
gezet, een bril waarmee je het ene wel ziet en het andere niet. De gedeputeerde 
probeerde ons tijdens de commissievergadering op de mouw te spelden, dat de 
discussie in februari niet op die manier geframed zou zijn. Maar wij vinden dat een 
onjuiste voorstelling van zaken. Zowel Provinciale Staten als de media zijn 
uitgegaan van andere uitgangspunten dan hier vandaag besproken worden. Dit 50 

ontkennen is de discussie van februari van dit jaar belachelijk maken. Veel mensen 
hebben het gevoel gehad op het verkeerde been te zijn gezet. Wij denken dat de 
stuurgroep, die het besluit van februari heeft uitgewerkt, keek naar wat er 
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daadwerkelijk nodig is om in Fryslân een topschaatslocatie mogelijk te maken. Zij 
keken met hun eigen bril en kwamen tot een heel ander voorstel. Hoe dat ook 
gepresenteerd is, het is niet verkeerd en ook niet verwijtbaar. Het is alleen 
ontzettend jammer dat we dat niet eerder hebben gedaan. En voorzitter, mijn vraag 
aan de gedeputeerde is dan ook: waarom zijn we niet vanuit dat perspectief 
begonnen? Dat had ons een hoop ellende bespaard. Bij de presentatie van het 
nieuwe plan van die 106 miljoen werd vervolgens ook nog eens de suggestie 
gewekt, en vandaag hoor ik die argumenten weer, dat alle voorgaande 
uitgangspunten zoals de synergievoordelen van de Noordplot-locatie bij nader inzien 
verwaarloosbaar waren. Wat denkt de gedeputeerde dat dat deed, wat denken de 10 

sprekers dat dat doet voor het vertrouwen en de geloofwaardigheid van die nieuwe 
plannen? De gedeputeerde is verantwoordelijk voor dit proces en zou zich van de 
communicatieve effecten buitengewoon bewust moeten zijn. In alle verwarring van 
de discussie en de vraagtekens bij de financiering en de exploitatie zouden we bijna 
vergeten, dat de ambitie in ieder geval voor de D66-fractie niet veranderd is. Ik heb 
net even gegoogled: Thialf, dat is koning winter. Een koning, die verdient wel wat, 
denk ik. De Noordplot had wel degelijk allerlei voordelen die er nu niet zijn. Dan 
moet je, zoals de stuurgroep heeft gedaan, met een nieuwe blik naar die oude 
locatie kijken. Dan moet de je moed opbrengen om te zeggen: deze locatie had niet 
onze voorkeur, maar kijk eens wat je ermee kunt als je bij je ambitie blijft. Of je die 20 

ambitie misschien nog wel steviger durft neer te zetten. Natuurlijk zijn er ook 
serieuze risico’s en open einden, waar wij ons buitengewoon veel zorgen om 
maken; dat hebben we in de commissie ook duidelijk gemaakt. Maar als je kiest voor 
een topsport-complex van wereldformaat dat de toekomst aankan én exploitabel is – 
ik denk dat het zo is, dat als je voor die tweede baan zou kiezen, dat je dan een 
exploitatieprobleem hebt; nee, het is andersom. Als je de tweede baan niet kiest, 
dan kom je voor een fors exploitatieprobleem te staan. Je moet dus naar onze 
mening voor twee banen kiezen. Alleen daarmee zul je Rijk en bedrijfsleven 
overtuigen.  
 30 

De hear Ozenga (PvdA):  
Dat is in hiel nijsgjirrige stelling en fanút hokker bril besjogge jo dat? Mei oare 
wurden, wêr stiet dat presys, dat dat better eksploitabel is dy twadde baan derby? 
Wat is jo boarne dêrby? Dat soenen wy graach sjen wolle.  
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Ik kom daar aan toe in mijn betoog – ik zal u met gelijke munt terugbetalen – maar 
het is natuurlijk duidelijk, dat als je het Rijk wilt overhalen; als je de KNSB wilt 
overhalen; als je sponsoren wilt overhalen en als je het bedrijfsleven wilt overhalen, 
dan moet je niet gaan voor een beperkte variant op deze locatie. Dan zeg je: nee, 40 

wij willen die wereldbaan behouden. Anders kun je net zo goed zeggen: we doen 
gewoon een baantje en dan laten we de rest wel over aan Almere of aan 
Zoetermeer. Dat kan ook, maar daar kiezen wij niet voor. 
  
De hear Ozenga (PvdA): 
Dit is hiel nijsgjirrich, mar wy hienen it oer de eksploitaasje. Wêr blykt no út dat it mei 
dy twadde baan yn dat gehiele konsept dan better eksploitabel is?  
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Omdat je meer ruimte creëert; de topsporters hebben dan meer ruimte om te 50 

schaatsen in hun topsporttrainingslocatie; de verdringing wordt minder, het 
innovatiepeil wordt hoger, de economische spin-off wordt hoger, zoals dat ook bij de 
Tongelreep in Eindhoven is gebeurd. Het zorgt bovendien ook nog voor meer 
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werkgelegenheid en zoals ik al zei, je trekt daarmee veel gemakkelijker de 
investeerders uit de markt, je voorkomt dat die trainersbaan naar elders verhuist. Die 
scheiding van topsport – breedtetopsport, dat geeft een antwoord op uw vraag. Het 
aantrekken van evenementen en internationale wedstrijden is op het moment, dat je 
voor die tweede baan kiest, veel reëler.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ik frege wêr’t it presys stiet. Dit tinke jo – en wy tinke dêr wat oars oer – mar wêr 
stiet it no presys? Yn de stikken en ek yn de geheime stikken dy’t wy oant no ta 
sjoen ha, blykt dit hielendal net sa te wêzen. Wêr ha jo dizze ynformaasje wei? 10 

  
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Het is misschien niet zo, dat het ergens precies zo letterlijk op papier staat, maar als 
je de discussies volgt in de pers en in de media, ja, en als je de experts volgt, die wij 
in de verschillende expertmeetings op bezoek hebben gehad, dan blijken al deze 
punten zonneklaar. Als je ervaring hebt in het bedrijfsleven; als je weet hoe het 
werkt, wat sponsoren en investeerders nodig hebben, dan weet je dat dit nodig is. 
Dat is onze overtuiging.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 20 

Ik kin net oars konkludearje, mei de wurden fan Honing; ik ha yn de kommisje sein, 
dat de eksploitaasjes, sa’t dy der no leit, flintertin is, as in nacht iis. It ferhaal dat jo 
no hâlde is like tin.  
 
De voorzitter: 
Zullen we hier de discussie over stoppen?  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik fyn de fragen – hoewol’t ik it iens bin mei it ferhaal dat de eksploitaasje fan twa 
banen net útkin – mar is de hear Ozenga no dwaande om frou Van de Ree te 30 

freegjen de geheime stikken yn iepenbierheid te bringen. Wat my oangiet dogge we 
dat dan ek, dan kinne wy presys sjen wêr’t it stiet.  
 
De voorzitter: 
Dat lijkt mij niet de bedoeling. U verschilt daarover van mening; of het nu op papier 
staat, of dat u het denkt. Ik zou zeggen, gaat u het betoog vervolgen mevrouw Van 
de Ree. 
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Om nog even terug te komen op die risico’s van de financiering en de exploitatie, 40 

daar kom ik zo op terug. Maar wij willen in ieder geval het amendement van de VVD 
steunen, dat vraagt om de hoogste prioriteit voor de twee-banen variant, ook als er 
minder geld uit de markt mocht komen. Op het gevaar af geheime informatie prijs te 
geven; wat wij nog missen in het plan is een overtuigende verbinding met Sportstad 
Heerenveen. In het programma van eisen lijkt die verbinding nagenoeg verdwenen; 
in ieder geval naar ons gevoel onvoldoende overtuigend aanwezig. En de locatie is 
misschien wel niet dezelfde, maar er zijn nog steeds grote voordelen en wederzijdse 
stimuleringskansen. De uitstraling zou moeten zijn: Heerenveen, sportstad met twee 
wereldtoplocaties. Wij dienen daarover een motie in. Uiteraard geldt dat ook voor de 
synergie met het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio. De VVD had het 50 

daar ook al over. Wij zijn blij dat dit in de notitie ‘Beantwoording vragen’ al wordt 
aangestipt, maar we horen graag een toezegging van de gedeputeerde dat ook aan 
de concretisering daarvan in het traject dan meer overtuigende aandacht zal worden 
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besteed. Dan nog over die risico’s van financiering en exploitatie. Wij zijn heel blij 
met de toezegging van de gedeputeerde om met een risicobeheersplan te komen. 
Maar voor de definitieve beslissing over de financiering willen wij wel degelijk een 
gedegen advies van de Belastingdienst en de Noordelijke Rekenkamer hebben 
liggen. Daar hebben wij een motie over geformuleerd met als belangrijkste 
aandachtspunten – het is hier al eerder genoemd – de kwestie van marktconforme 
huur versus het risico van staatssteun; de kwestie van goedkeuring van de 
Belastingdienst over btw en vennootschapsbelasting en de afschrijvingskwestie.  
Tot zover.  
 10 

Moasje 9: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (D66) 
 

Moasje 10: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (D66) 
 
De voorzitter: 
Er zijn twee moties ingediend die voldoen aan de eisen en zullen deel uitmaken van 
de beraadslaging. Het woord is aan de heer Hiemstra van de Friese Koers.  
 
De heer Hiemstra (Friese Koers):  
Honderdtwintig jaar terug konden onze voorvaderen niet denken, dat wij hier zo 20 

zaten te discussiëren. Toen hadden we nog een gouverneur en geen commissaris in 
Fryslân, Van Harinxma thoe Slooten geloof ik en het is nu wel even anders in 
120 jaar. De Friese Koers is heel blij met dit plan van het college; het spreekt 
ambitie uit en het begint ergens mee. Je moet in deze tijd, in tijden van crisis, als je 
dan ambitie hebt, dan kun je ergens komen. Ik moet het misschien niet zeggen, 
maar ik doe het wel: we hadden ook ambities met Culturele Hoofdstad 2018 en daar 
zijn we ook ergens gekomen; in ieder geval in de halve finale. Je moet ergens mee 
komen en dit college heeft nu besloten inderdaad om de ambitie van Thialf hoog op 
de agenda te zetten. We moeten eerlijk zijn. Je kan wel zeggen: Fryslân is alleen, 
we zijn beperkt, maar de concurrentie is er wel degelijk. Als je gisteren De Telegraaf 30 

las, dan las ik duidelijk dat er wel concurrentie en zeer nauwkeurige plannen zijn, 
ook financiële plannen van Zoetermeer en Almere. Fryslân staat niet alleen met 
schaatsen, dat moeten we ons realiseren. Als we dan het totaal zien, dan is het nu 
juist het moment om niet alleen te investeren in nieuwbouw of verbouw, maar die 
tweede hal is wel heel belangrijk. En gelukkig, vanmorgen bij Omrop Fryslân, hoorde 
ik Doekle Terpstra zeggen dat die vijfendertig miljoen, die nodig geacht wordt voor 
die topsporthal, dat dat niet hoeft; het kan een stuk goedkoper. Nu ben ik zeer 
nieuwsgierig wat de gedeputeerde daar te vertellen heeft. Klopt het dat het een stuk 
goedkoper kan dan die vijfendertig miljoen en heeft u daarover contact gehad met 
Doekle Terpstra? Het is één van de eerste keren dat ik heel blij was dat Doekle 40 

Terpstra iets heel goeds zei voor de microfoon. Laat ik dat maar even voorop 
stellen. Het is belangrijk voor Fryslân voor allerlei dingen. Het is directe 
werkgelegenheid. De bouwvakkers worden massaal ontslagen, dit is het moment 
ook om te investeren. Het is niet alleen voor directe werkgelegenheid belangrijk, 
maar – D66 zei het ook al – het is ook voor indirecte werkgelegenheid, het CPO, het 
onderwijs dus, van belang. De innovatie, als je bijvoorbeeld kijkt naar het zwembad 
in Eindhoven, hoeveel werkgelegenheid dat allemaal toch op den duur gaat 
opleveren, niet direct. Dus indirect kan het heel veel werkgelegenheid geven. Maar 
het belangrijkste is wel: Thialf voor Fryslân als PR. Die PR voor Thialf is 
onbetaalbaar en het is ook van onschatbare waarde. Dat is moeilijk in geld uit te 50 

drukken, hoeveel waarde Thialf heeft. Want zodra men aan Fryslân denkt, dan denkt 
men aan Thialf en men moet er toch niet aan denken dat over tien jaar Thialf alleen 
maar breedtesport is en geen topwedstrijden meer. Dat zou doodzonde zijn. Dus dit 
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is wel het moment om te doen. Dan kom je natuurlijk gelijk bij de vraag: de 
financiering. Hoe zit het dan: die 106 miljoen. Iedereen kent het nog wel van vijf à 
tien jaar terug. Als er een nieuw gebouw moest komen, dan wist je bij wijze van 
spreken van – noem een dwarsstraat van tien miljoen – dan wist je bij voorbaat al, 
dat gaat vijftien miljoen euro kosten, of toendertijd guldens. Nu weet je, als je in de 
markt dit project zet van 106 miljoen, dat de kans wel erg groot is, dat het helemaal 
niet 106 miljoen gaat kosten. Dat kunnen wel aanbestedingenvoordelen zijn en 
misschien gaat het wel terug naar 90 miljoen. Het verbaast de Friese Koers een 
beetje, dat er niet gekeken is naar nog meer partijen. We kijken uiteraard naar de 
provincie, wat wij doen; we kijken naar het Rijk, maar we hebben nog één. We 10 

hebben Brussel. En laten we gebruik van Brussel maken, want er zijn zogenaamde 
innovatiestructuurfondsen. Daar zal de Friese Koers een motie voor indienen, om 
eens te kijken om het plan bij Brussel neer te leggen en te kijken of we daar geld 
weg kunnen krijgen. Niet alleen bij innovatie, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de 
duurzame investeringen. Dat is misschien mogelijk en alle geld is meegenomen. Dat 
zou kunnen betekenen dat we een extra financierder hebben, zodat die 106 miljoen 
zo langzamerhand wel heel snel naar beneden gaat. Dan denk ik dat die 
vijftig miljoen die de provincie nu wil investeren – dat is ook een reden dat de Friese 
Koers die motie van de collegepartijen steunt – voldoende kan zijn. Dat zou 
fantastisch zijn als dat het nieuws was. Ook nog iets over de juridische constructie. 20 

Ik hoor de hele tijd: exploitatietekort. Dat is een ramp. Dat kan helemaal verkeerd 
gaan. Maar laten we eerlijk zijn: die exploitatietekorten, dat is niet het risico van de 
provincie. Dat is het risico van der ondernemer die erin stapt. Die begint een BV. De 
provincie zit niet in een BV, die zit in de BV Onroerend Zaak Thialf en dat is logica. 
Dus die exploitatietekorten komen hier wel steeds naar voren – natuurlijk is dat een 
risico – maar dat is alleen niet een risico van de provincie. Ik denk we daar ook niet 
100% zoveel aandacht aan moeten besteden, want dat werkt toch net iets anders. 
Wat me wel zorgen baart en misschien kan de gedeputeerde daar iets over 
vertellen, dat is de verhouding. Ik zie dat de gemeente Heerenveen, die heeft het 
financieel zwaar. Die zit in heel zwaar weer. Maar ze krijgt plotseling wel aandelen 30 

van de nieuwe BV Onroerend Goed Thialf. In feite krijgen ze het gratis, want het is 
natuurlijk heel veel geld waard. Persoonlijk vind ik dat Heerenveen er zo wel heel 
goedkoop afkomt. In feite betalen ze niets mee, maar ze krijgen wel aandelen die 
wel heel veel geld waard zijn. Ik snap wel, dat Heerenveen op dit moment niet kan 
betalen, maar heeft de gedeputeerde er ook aan gedacht om te zeggen: misschien 
kunnen jullie een afgestelde lening krijgen; mag je misschien over tien jaar beginnen 
met aflossen. In ieder geval dat er een keer een gebaar van de gemeente 
Heerenveen komt, dat ze meedoen met dit. Dat lijkt me wel noodzakelijk. Het hoeft 
niet veel te zijn, maar het gaat soms ook om politiek gebaar en dat gebaar dat mis ik 
nu wel een beetje bij de gemeente Heerenveen. Kortom: ik hoop dat dit een 40 

grandioze dag wordt en dat Thialf morgen los kan gaan. Dank u wel.  
 
Moasje 11: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (Friese Koers) 
 
De voorzitter: 
De heer Hiemstra heeft een motie ingediend die voldoet aan de eisen en zal deel 
uitmaken van de beraadslaging. In de schorsing krijgt u te horen van de griffie, per 
fractievoorzitter, hoeveel tijd u nog heeft en misschien kunt u nog onderling 
handelen. Ik heb begrepen dat de heer Hiemstra nog ruim in de tijd zit, dus 
misschien kunt u daar nog wat mee schuiven. Ik schors de vergadering tot uiterlijk 50 

13.45 uur en dan vervolgen we dit debat. Eet u smakelijk.  
 
Schorsing. 
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De voorzitter:  
Ik heropen de bijeenkomst. We zijn toe aan de eerste termijn van de gedeputeerde 
rondom het onderwerp Thialf. Het woord is aan de gedeputeerde. 
 
Deputearre Konst: 
Eins troch alle sprekkers is oanhelle dat wy hjoed in wichtich beslút nimme. En ik 
diel dat ek. Wy ha yn de ôfrûne wiken elkoar troffen yn de kommisje en dêr wol ik yn 
elts gefal hjoed noch efkes op weromkomme. Ik had dêr gjin goed gefoel oan 
oerholden, seker net oan it earste stik. Ik ha ek noch probearre de jûns en de nachts 10 

nei te gean wêr’t him dat no oan lei. It moat sa west ha dat ik om te begjinnen 
gewoan in min sin hie en ik moat tajaan, dat it in skoft duorre hat foardat ik in bytsje 
meibûgd ha. Hoe it ek komt, it útstel dat der hjoed leit is in oar útstel; is in nij útstel. 
In oar útstel as dat wat ferline jier yn novimber nei jo tasjoerd is en wêr’t wy it yn 
febrewaris oer hân ha. Al wie it allinnich mar, om’t der yn dat útstel gjin sprake wie 
fan in topsport trainingsbaan. Dy ambysjes, dêr hat krekt yn it debat noch efkes wat 
hin en wer praterij oer west. Ik tink dat de ambysjes, sa’t dy dellein binne yn 
febrewaris yn algemiene sin, om fan Thialf it ynternasjonale sintrum te meitsjen foar 
it reedriden, de grienste, fluchste leechlânbaan fan de wrâld, dat dy ambysje noch 
hieltiten, hjir, ek yn dit útstel sit. In hiel soad partijen ha – en dêr bin ik bliid om – dy 20 

ambysje, om foar Thialf te gean, hjir útsprutsen. En dat betsjut dat dit in moaie dei is 
foar it reedriden, dat it in moaie dei is foar Fryslân en dat it ek in moaie dei is foar 
Nederlân en it reedriden yn’e wrâld. En it binne sowieso moaie dagen. Wy ha juster 
sjoen mei de útferkiezing fan de sportman fan it jier, Epke, wêr’t dat ta liede kin. Dat 
jo mei in foarsjenning as Sportstad Hearrenfean. Dat it foar in jonkje út ’e Lemmer 
(sa lang is hy net) mooglik is as jo wolle, om mar mei in spreuk fan in bank hjir út ’e 
stêd: willen is kunnen. Dat jildt wol foar de sport. En it jildt ek foar saken dy mei 
ambysje te dwaan ha. Der is hjoed praat oer ambysje; der is ek praat oer risiko’s. 
Gean wy net te fier. Stappe wy net yn in posysje wêrfan wy net witte wat de  
konsekwinsjes foar ús binne. Witte wy wol hoe’t it der oer fiif jier hinne leit. Witte wy 30 

wol hoe’t it der oer tsien jier hinne leit. Ik ha ek in hiel soad minsken sizzen heard, dy 
eksploitaasje fan Thialf, is dat wol. Hoe goed kinne wy dat foarsizze? Ik tink dat it 
oan ús is om jo, by it beslút yn juny - dan nimme jo it finale realisaasjebeslút oer wat 
der komt op it plak fan Thialf - om jo in yngreven en kompleet oersjoch te jaan fan de 
finansjele konsekwinsjes fan wat wy úteinlik dwaan wolle; fan de risiko’s dy’t dat mei 
him meibringt en de wize wêrop wy de risiko’s tinke kinne te ûnderfangen. De hear 
Ozenga hat wat dat oanbelanget frege om de risiko’s fan de eksploitaasje en de 
juridyske konstruksje - konstruksjes dy’t foar it oare te meitsjen ha mei it ôfdekken 
fan in tal risiko’s - om dy op ’e nij yn kaart te bringen en om dêr in second opinion op 
los te litten. Dat is prima. Wy ha gjin beswier tsjin second opinion want wy tinke en 40 

wy fine ek, dat wy mei in goed ferhaal komme moatte. De hear Tjalsma hat mei 
oaren referearre oan wat dit docht foar Fryske wurkgelegenheid en dat giet fierder 
dan allinnich it bouwen fan in stadion. Dat set boufakkers oan it wurk. Mar de 
útstrieling dy’t It Hearrenfean, dy’t Thialf, dy’t Fryslân krijt mei wêr’t wy hjoed oer 
beslute, dat giet om mear dan wurkgelegenheid dy’t lykop giet mei it bouwen fan dit 
stadion. Fansels litte wy mei it bouwen fan dit stadion sjen, wat my oanbelanget 
wêr’t Fryske ûndernimmers ta yn steat binne, mar wy litte ek sjen dat Fryslân it plak 
is dêr’t ambysjes werklikheid wurde kinne. Ik wit net as jo wolris probearre ha as jo 
oer de provinsjegrinzen hinne gean en jo freegje willekeurich wêr, hoefolle minsken 
as yn It Hearrenfean wenje, dan sit eltsenien dêr altiten in faktor fiif neist. En dat seit 50 

wat. Dat seit wêr’t ambysje ta liede kin. No’t wy it dochs ha oer eksploitaasjekosten 
frou Toering: it oanpakken fan enerzjykosten is it allerwichtichste ûnderdiel om de 
eksploitaasje dekkend te krijen. Op it moment dat wy fan goed mear as in miljoen 
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wer werom gean kinne nei de helte, dan kinne wy no al útrekkenje wat dat foar 
besparring opleveret op de eksploitaasje, mar jo kinne ek efkes yn de achterholle 
hâlde wat eltsenien tinkt dat er de kommende jierren mei gasprizen en sa barren 
giet. As wy dy eksploitaasje langduorrich sûn hâlde wolle, dan moatte jo ynsette op 
duorsumens. Ik diel fan herten mei jo, dat wat wy no útwurkje moatte, dat moatte wy 
dwaan op basis fan funktionaliteit en net fan lúkse. Yn Thialf hoege gjin gouden 
kranen. It moat wol wat my oanbelanget it optimale plak, nee it moat it plak wêze, 
wêryn’t sporters, sawol de topsporters as dyjingen dy’t rekreatyf dwaande binne, 
optimaal harren sport útoefenje kinne. En wêrby it, en dan praat ik mar wat foar 
myself want it riden, útsein as taskôger, is spitigernôch – yn tsjinstelling ta myn 10 

buorfrou – net echt oan my bestege. Mar ik fyn it wol fantastysk om op Thialf te 
wêzen en wedstriden mei te meitsjen. En ek dy doelgroep moatte wy mei syn allen 
optimaal betsjinje en dat is funktionaliteit wêr’t wy it dan oer ha, tink ik. Frou 
Hosman: wat jo sizze oer ambysje en wat Thialf ynhâlde kin foar de regionale 
ekonomy, ik diel dat fan herten mei jo. Jo ha ien ding sein en dat moat ik efkes 
rjochtsette: dat de oanbesteging yn juny klear wêze soe. Dat is net sa. Jo nimme 
earst in realisaasjebeslút en dêrnei treedt fansels pas de oanbesteging yn wurking. 
Mar wy gean yn de tiid tusken no en juny wol dwaande mei merkkonsultaasje. Wy 
sille merkpartijen derby belûken; hoe soe dat moatte. Jo ha ek frege: binne jo ree 
om te sjen as wy lear-wurktrajekten meinimme kinne. Ja, fan herten. As it no giet om 20 

minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk, of minsken dy’t op dit moment by de 
boubedriuwen wurkje, of de takomst – de jeugd dy’t erfaring opdwaan moat mei lear-
wurktrajekten; wy binne fan herten ree om ek yn de tarieding fan de oanbesteging te 
besjen of wy dat der yn weevje kinne.  
 
Mevrouw Hosman (VVD):  
Ik moet ook even iets rechtzetten. Ik heb niet gezegd dat de aanbesteding dan 
begint, maar het proces om te komen tot de aanbesteding, we verwachten toch wel 
dat dat tegen de zomer klaar is; dat de aanbesteding dan kan gaan beginnen. 
 30 

Deputearre Konst: 
Dat kloppet. Dan binne wy it dêr oer iens. De hear Van der Galiën: jo ha mei oaren 
sein dat de eksploitaasje sa’t wy dy no foarlein ha, dat dy bûtersêft is. Dêroer kinne 
wy ferskille fan miening. Want ik wiis jo der op, dat ek yn de expertmeeting de 
saakkundigen dy’t wy der foar ynlutsen ha, sein ha: wat der no leit oan eksploitaasje 
is in konservative skatting dêr’t wy ús yn fine kinne. Mar, wy komme yn oanrin nei 
juny op ’e nij mei in ûnderbouwing fan dy eksploitaasje en dêr sil, sa’t ik krekt ek al 
sein ha, in second opinion op plakfine. It bliuwt altiten, ik wit net wa’t dat ea sein hat: 
foarsizze is altiten dreech, seker as it om de takomst giet, en dat jildt hjir ek wol wat 
foar. Mar wy kinne wol mei de best estimated judgement hjir soargje dat jo witte, op 40 

hokker paad as wy ús bejouwe. Jo ha ek frege: binne jo ree om saken as minimal 
local content, wat in ûnderdiel wêze kin fan in Europeeske 
oanbestegingsproseduere, mei te nimmen. Ja, mar ik moat der wol in warskôging by 
jaan. Ik hear in hiel soad minsken yn dizze Steaten en dêr kom ik daliks by de 
moasjes noch in kear op werom, sizze fan: it soe moai wêze as dit troch Fryske 
bedriuwen, troch Fryske minsken boud wurde. En ik kin my dat gefoel hiel goed 
foarstelle en ik diel dat ek. Mar wy wurkje wol binnen in wetlik kader en dat wetlik 
kader dêr moatte wy ús oan hâlde. Ik ha de hear Van der Galiën ek wol ris sizzen 
heard: kinne jo dat skriftlik, swart op wyt en hûndert prosint garandearre, dellizze; yn 
dit gefal kin dat net. Mar wy gean wol sjen – en wy ha der yn dit gefal ek al earder 50 

oer korrespondearre – om safolle mooglik dy lokale komponint yn dit wurk klear te 
krijen. Dan kom ik by de hear Van der Hoek. Jo hiene it oer it walhalla. Ik wyt net oft 
it him oan my leit, mar walhalla, it earste wat ik dêrby ha is dat it efkes fierderop, hjir 
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op de Weaze, ek ien fan de etablissementen dêr, ek Walhalla hjit. Ik woe dy link mar 
net lizze.  
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Ik ferkear net yn datsoarte kringen.  
 
Deputearre Konst: 
Dat stiet jo te priizjen. Litte wy dat ferbân mei Thialf dan ek mar net lizze. Dan kom ik 
by de hear De Boer. It is spitich, dat hear ik jo sizzen, dat wy net it alderbêste 
stadion fan de wrâld hoege. Dat diel ik net mei jo. Ik fyn dat wy mei de ambysje fan 10 

Thialf gewoan it alderbêste stadion fan de wrâld wol ha moatte. Ik bin wol bliid mei, 
dat jo ferklearre ha, dat Balk en De Luts klear binne foar de alvestêdetocht. Dat jout 
wol wer in fertroud gefoel. Jo ha in krityske opmerking pleatst oer dielnimmen oan 
de OG-BV, de OnroerendGoed BV. Wy binne mei dat konstrukt, want dat is it, 
kommen, om’t de foarige kear yn febrewaris langduorjend en útdruklik stilstien is yn 
dizze Steaten by it risiko fan steatsstipe en by de btw-kompensaasje. It advys wat 
wy oant no ta ha om mei dizze OG-BV troch te gean, mei allinnich mar 
oerheidspartijen as oandielhâlders, is in advys dat basearre is op: kinne wy it sa 
dwaan, dat gjin sprake is fan steatsstipe en dat wy net yn de knipe komme mei de 
btw. Dat is de wichtichste reden om it op dizze wize te dwaan. Mar wy geane dat op 20 

’e nij ûnderbouwen. It makket ûnderdiel út fan it pakket wêrmei’t wy by jo komme. 
Wy gean dêr ek alternativen by oanjaan en dan kinne jo op grûn dêrfan in goed 
beslút ek hjiroer nimme. De hear Van der Honing: jo ha in hiel soad sein, mar der 
binne twa dingen wêr’t ik efkes apart op yngean wol. It earste is: it spyt my dat jo op 
’e nij sizze, dy iishal, dêr is hielendal neat mei dien. By de stikken fine jo in oersjoch 
fan de ynhâldlike ôfstimming dy der oant no ta al west is tusken de iishal yn Ljouwert 
en Nij Thialf; tusken de beide, hjoeddeiske direksjes. Dan giet it om: hoe kinne wy 
elkoar fersterkje yn aktiviteiten, hoe kinne wy elkoar fersterkje yn it útwikseljen fan 
kennis, mar it giet ek om, hoe kenne wy elkoar fersterkje dêr wêr’t it giet om in 
bouproses dat wy allebeide oangean. En ik ha jo oanjûn dat, as it allegear goed giet 30 

– en de oanfraach fan Ljouwert is yndie foar de tolfde ynkommen - dat jo yn maart in 
útspraak dwaan kinne oer de provinsjale bydrage oan de iishal yn Ljouwert. Dat is 
tink ik dochs mear as dat der neat oan dien is. Jo ha ek sein: dy útwurking fan dy 
GrienLinks-moasje, dy fyn ik net werom oant no ta. Dêr ha jo gelyk yn, allinnich, dy 
GrienLinks-moasje oer duorsumens, ik sil mar sizze de sinnepaniele-moasje, 
makket no al yntegraal diel út fan wat wy yn it ferfolch foarlizze wolle. De bou fan 
Thialf moat in foarbyld wêze fan duorsumens en jo moasje is net ûnder de tafel 
skoffele, jo moasje komt wiidweidich oan’e oarder by de útwurking by it 
realisaasjebeslút sa as jo dat yn juny fan oar jier temjitte sjen kinne.  
 40 

De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Mei dy lêste meidieling fan de deputearre bin ik fansels hiel kontint, betanke dêrfoar. 
Foar wat Ljouwert oanbelanget: it sil sûnder mis lein ha oan de oanspoarings fan 
myn fraksjefoarsitter om ôf te rûnjen, dat ik dêr sa koart troch de bocht gong as it om 
de iisbaan Ljouwert giet. Wêr’t ik benammen op doelde dat, dêr’t neat mei bard is: in 
argumint is west om Ljouwert te stypjen, dat dat der yn sit om de kombinaasje fan 
topsport en rekreaasjesport goed kombinearje te kinnen en dat dy beide oan harren 
trekken komme kinne. Dat dêr bynammen synergy yn sitte moast. Dat mis ik yn de 
plannen, want dêr is it om begûn. 
  50 

Deputearre Konst: 
Mei dizze nuansearring is it my in stik helderder wurden, dêr’t jo op doele. Frou Van 
de Ree: ik fyn it wol moai dat jo net sizze: wêrom binne jo net fuortendaliks begûn 
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mei hoe’t jo no dy stjoergroep oanpakt ha. Fanút de stjoergroep binne wurkgroepen 
west, wêrby’t wy sportynhâldlik minsken der bylutsen ha, rûnom Thialf der minsken 
bylutsen ha – wat kin Thialf foar harren omjouwing betsjutte, wat kin Thialf betsjutte 
foar de lokale, regionale en Nederlânske ekonomy – ja, ik ha der gjin goed antwurd 
op, wêrom’t wy dat net fuortendaliks dien ha. Ik bin allinnich wol hiel bliid, dat wy it 
no dien ha. En op grûn dêrfan kinne jo no in beslút nimme. Jo freegje ek en miskien 
is dat wol retorysk bedoeld, hokker fertrouwen moatte wy no ha. Ik gean yn it 
kommende healjier ôfgryslik hurd oan it wurk om de saken dy’t jim Steaten en dan 
ha ik it oer de hiele Steaten, nei foaren ta brocht ha oan ambysjes, mar ek oan 
hokker wissichheden kinne wy ridlikerwiis noch mear krije om komfort te krijen oer 10 

by it oanbesteegjen ensfh. fan Thialf, om dat foar elkoar te krijen. Jo meie my dêrop 
ôfrekkenje. Dat betsjut: ik nim dus de bydragen fan alle wurdfierders dêryn like 
serieus. Ik hoopje dat dat liedt ta fertrouwen yn de wize wêrop’t it ek dit kolleezje, dit 
proses fierder oanstjoert. Mar wy sille dêr wêr’t it mooglik is, sa iepen mooglik oer 
mei jo kommunisearje. Der komt noch wat by de moasjes wer werom. De hear 
Hiemstra: jo ha sein dat kulturele haadstêd yn de heale finale sit. Dat moatte wy 
efkes rjochtsette; dat is net wier. Kulturele Haadstêd sit yn de finale. Noch ien 
omgong en dan is it klear. De bel foar de lêste omgong hat klonken. Jo ha frege of it 
goedkeaper kin. Wy geane fansels nei it realisaasjebeslút sjen: kinne wy middels en 
dat wat nedich is by elkoar bringe en dan gean wy sjen nei kin it goedkeaper. Ik wyt 20 

net wat Doekle Terpstra sein hat, ik bin der ek net op oan te sprekken wat Terpstra 
yn al syn wiisheid hjiroer meldt. Mar wy sille yn de kommende maanden de ‘tering 
naar de nering’ sette yn dat ferbân. Wy probearje dy ambysjes sportyf, mar ek 
duorsumens fansels, want dêr trune jo ek op oan, oerein te hâlden, heech te hâlden. 
Mar fansels gean wy nei dy opstelling – dêr’t neat op tsjin is hear, want der is in 
deeglik buro west dat nei it plan fan easken sjoen hat en sein hat: dit binne de 
kosten dêr’t jo rekken mei hâlde moatte – mar wy gean dêr nochris uterst kritysk nei 
sjen. By it realisaasjebeslút krije jo in pakket foarlein wat basearre is op 
funksjonaliteit en finansjele helberens. Oer de posysje fan It Hearrenfean yn dit 
gehiel: ik fyn dat wy, of se no neat of minder dan de provinsje of in soad betelje, de 30 

ynspanning fan de gemeente It Hearrenfean yn de ôfrûne fyftich jier, sa lang stiet 
Thialf op it plak dêr’t it no stiet, dogge jo gjin rjocht as jo It Hearrenfean no op in 
ôfstân sette. Dus wy gean sjen nei in fatsoenlike posysje fan It Hearrenfean. Yn it 
kommende trajekt wêr’t der op’e nij in lytsere stjoergroep foarme wurdt om it proses 
oan te stjoeren, ûnder lieding fan de provinsje, dêr meitsje It Hearrenfean en ek 
Thialf sels ûnderdiel fan út. Wy kinne dit net bûten It Hearrenfean om ûntwikkelje en 
ik wol eins ek dat It Hearrenfean posysje hat binnen it nije Thialf. Dan kom ik ta oan 
de moasjes en amendeminten. It earste amendemint fan de PvdA, CDA, FNP en de 
Friese Koers: dêr kin ik my yn fine. Der is ien saak, dêr ha ik krekt ek al efkes op 
wiist. Yn it amendemint wurdt it beslút om de OG-BV op te rjochtsjen út it 40 

steatebeslút helle. Dy OG-BV, dat ha ik krekt ek al sein, is it antwurd op steatsstipe 
en btw. Dat moatte jo by dit amendemint realisearje. Earne moat der tuskenyn noch 
in beslút komme, hoe’t dan de rjochtsfoarm wol is. Ik hoopje net dat dit amendemint 
betsjut dat de OG-BV hielendal út it sicht is, want wy miene noch hieltiten dat it de 
bêste wize is om dit te garandearjen.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Yn it amendemint stiet op de twadde side by ‘geschrapte tekst vervangen door’ 
beslute: ‘waarbij er sprake is van een wedstrijdhal en optionele topsporttrainingshal, 
een tweede baan’. Leit de deputearre dit amendemint sa út, dat der fuortgien wurdt 50 

mei twa banen of earst oan ’e slach mei ien baan?  
 
Deputearre Konst: 
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Ik lis it amendemint en ek de teksten dy’t dêrby útsprutsen binne as folget út: wy 
geane yn de kommende maanden op syk nei ko-finansearing, wy sille it hiele plan 
noch in kear trochnimmen en as it heal mooglik is, lizze wy jo foar yn juny om twa 
banen te realisearjen. Mar wy lizze yn alle gefallen yn juny oan jo in beslút foar om 
nei de tarieding op Sochi, want dat is foar de sport tige wichtich, dat betsjut dus yn it 
foarjier fan 2014, te begjinnen, de skeppe yn de grûn te krijen yn It Hearrenfean foar 
de wedstriidhal. En as wy dat kombinearje kinne yn ien kear mei in topsport-
trainingsbaan, dan dogge wy dat. Sa lis ik it út. Dan kom ik ta oan amendemint 2 fan 
VVD en D66. Eins seit dizze moasje: bou hoe dan ek twa banen, ek as jo net mear 
jild ha as 50 miljoen. Ik tink dat de Steaten hjiroer, dy moatte hjiroer fansels beslute, 10 

ik gean der fanút – oars hie ik hjir folle relaxter stien – dat wy dy twa banen net foar 
50 miljoen bouwe kinne. As jo dit oannimme, dan stjoere jo my mei in ûnmooglike 
opdracht fuort. Dêrom ûntried ik it.  
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Dan schat de gedeputeerde de zaak toch wel heel pessimistisch in, als u denkt dat u 
helemaal met lege handen terugkomt van uw poging om geld binnen te halen, ook in 
het licht wat VNO-NCW erover heeft gezegd; over het lobbywerk wat daarvoor in 
gang gezet gaat worden. Het hangt er inderdaad ook vanaf, als je gaat vissen, hoe 
groot het aas is wat je aan je haakje hebt. Als je zegt ik ga niet voor die tweede 20 

baan, dan haal je misschien ook wel minder binnen.  
 
Deputearre Konst: 
Nee, net ferkeard begripe. Ik bliuw foar twa banen gean, mar ik lis jo amendemint sa 
út: stel je foar – dit is in swart senario hear – der komt hielendal neat by. Dan moatte 
jo dochs allebeide realisearje en dan komme der ek noch dingen foarby en dan moat 
it ek noch optimaal duorsum wêze en ek by de duorsumens-doelstelling giet de kost 
wat foar de baat út. Dan tink ik, en dat kin de uterste konsekwinsje fan dit 
amendemint wêze, dat is in aap dy’t ik net op it skouder hoech. Mar ik gean derfan 
út frou Hosman, dat it ús slagje sil, dat it my slagje wil, om ko-finansiering te 30 

realisearjen.  
 
De heer Kielstra (VVD): 
Hoor ik de gedeputeerde nu goed zeggen, dat hij zegt: het lukt me niet voor 50 
miljoen? Ik kan die twee banen bouwen voor 50 miljoen? Want dan wordt u door uw 
eigen coalitie met een onmogelijke opdracht het veld in gestuurd. 
 
Deputearre Konst: 
Nee, wat it amendemint seit, mar miskien kin sy dit yn twadde termyn ek útlizze 
hear, is: jo ha 50 miljoen, jo bouwe dêrfoar yn elts gefal de wedstriidhal en as jo der 40 

genôch finansiering by krije kinne, dan meie jo ek twa banen realisearje. Wat jo 
amendemint seit, hear Kielstra, is: jo ha 50 miljoen, wat jo der ek oan ko-finansiering 
by krije, jo bouwe dêrfoar twa banen. Dêr sit in minym ûnderskied tusken, tink ik.  
 
De heer Kielstra (VVD): 
Dat zegt ons amendement niet. Dat hebben we ook volgens mij heel duidelijk 
toegelicht. 50 miljoen, dat hebt u van ons, dat kunt u gebruiken als vliegwiel. En wij 
denken, wij willen graag die tweede baan, wij schatten in dat die 56 miljoen niet kan 
worden opgebracht door alleen marktpartijen, dus dan willen wij nog eens nadenken 
over extra financiering vanuit de provincie. Maar u wordt zo meteen het veld 50 

ingestuurd met de opdracht: 50 miljoen en that’s it. Dat wordt heel lastig als ik u nu 
zo hoor.  
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Deputearre Konst: 
Ik doch jo yndie tekoart. As jo mei jo útstel it besteande beslút wizigje, dan bliuwt der 
50 miljoen yn stean. Dat is nammentlik ek de kearn fan it DS-beslút. Jo foegje oan 
dat beslút in ekstra stipke ta en dêrfan is de kearn: hoe dan ek – yn gearhing mei de 
rest fan it beslút dat jo yn stân litte – binnen dy 50 miljoen realisearje jo twa banen. 
Dêrom sis ik dat. Mar dat hat neat mei pessimisme te krijen.  
 
Mevrouw Hosman (VVD):  
Nee, zo zit het niet. Wij gaan akkoord met de reservering van 50 miljoen, maar wij 
maximeren niet, zoals u wel aan het maximeren bent, althans de coalitiepartijen aan 10 

het maximeren zijn op dit moment.   
 
Deputearre Konst: 
Prima. Dan is it ek foar de minsken dy’t noch in kar meitsje moatte wêr’t sy hun 
foarkar nei útgean litte in goede ferheldering fan wat jo amendemint foarstiet.  
 
De heer Kielstra (VVD): 
Eigenlijk zou u met ons amendement mee moeten gaan, want ons amendement 
ondersteunt uw eigen voorstel het best. Wat er nu ligt vanuit de coalitiepartijen 
ondersteunt uw eigen voorstel niet. 20 

 
Deputearre Konst: 
Ik snap wêr’t jo hinne wolle hear Kielstra. Ik kin hiel goed libje mei de 
prioriteitsstelling sa as dy sit yn amendemint nûmmer ien. Dat betsjut, kies foar 
kwaliteit, gean yn elts gefal foar dy wedstriidhal, dat moat ek net lang mear wachtsje 
– tempo deryn – en as it kin, bou dan ek dy twadde hal. Dat is sa as ik dat 
amendemint opfetsje en dêrfan sis ik, der kin ik prima mei libje.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
Neffens my is it hiel helder wêr wy hinne wolle. Dat is in goede wedstriidhal en in 30 

goede topsporttrainingshal. Mar neffens my sit der dochs wat ljocht tusken de 
wurden dy de hear Konst krekt sei op myn fraach oer de útlis fan it earste 
amendemint en wat der no sein wurdt rjochting de VVD. Ik soe dochs noch graach 
wolle dat jo dat hiel helder meitsje, hoe’t jo dat amendemint 1 útlizze en amendemint 
2, want neffens my spoart it net mear hielendal mei elkoar.  
 
Deputearre Konst: 
Ik tink dat ik amendemint 1 útlein ha. Amendemint 2 dêr ha ik in skoftsje mei 
dwaande west en ik bin korrigearre troch de hear Kielstra en dêr hie er gelyk yn. Dat 
lis ik út fan: realisearje hoe dan ek in wedstriidbaan en in topsporttrainingshal mei in 40 

twadde baan en soargje derfoar dat it realisearre wurdt troch it program fan easken. 
By need sa yn te krimpen dat it gewoan kin binnen it besteande budzjet; binnen de 
besteande middelen. Net allinnich wat de provinsje ta beskikking stelt, mar wat jo 
totaal út dy merk weiheljen gean. Feitlik stiet ús dat de kommende moannen fansels 
te wachtsjen, allinnich wêr’t ik in bytsje op stuitsje is: meitsje yn alle gefallen dy twa 
banen. As it net helber is om twa banen te meitsjen, dan kieze wy op grûn fan it 
amendemint foar in wedstriidhal op it besteande plak. Dat is de grûn fan it 
amendemint en dat is wat oars as wat jo hjir sizze.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 50 

As it safier komt, dat der allinnich keazen wurdt foar in wedstriidhal, dus dat it jild net 
út ’e merk komt foar in trainingshal – dat soe mar sa kinne - wat betsjut dat dan foar 
it commitment fan de KNSB. Bliuwe dy dan noch achter de plannen stean? 
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Deputearre Konst:  
Dat moatte jo oan de KNSB freegje. Ik ha yn myn kontakten mei de KNSB mei de 
hear Terpstra oant no ta allinnich mar stipe en wurdearring heard foar de ynstek fan 
dit kolleezje en ik hear itselde foar it oare ek – want hy ken de miening fan de 
Steaten, doch earst dit en dan dat - mar der bliuwt noch hieltiten dy ambysje yn 
sitten fan as it mooglik is, realisearje dan ek in topsporttrainingsbaan. De KNSB is 
hiel posityf oer Thialf.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 10 

Dat binne wy ek, wy binne ek hiel posityf oer Thialf, mar as ik it amendemint lês, dan 
is de totale ynvestearring fan 106 miljoen der út. Der is sprake fan gjin eksploitaasje, 
mar in ynvestearring fan maksimaal 50 miljoen. Dat betsjut dat der gjin trainingsbaan 
komme kin op it momint dat der gjin eksterne finansiering komt, wylst de KNSB seit 
it moat ta de ambysje hearre dat dy trainingsbaan der wol komt en dat de provinsje 
dêryn ek de rezjy hâlde moat. Hjir stiet echt wat oars; dêr sit ferskil tusken. Mei oare 
wurden: bestiet dan net de kâns dat op it momint dat de provinsje 50 miljoen 
ynvestearre hat en it slagget net om jild út de merk te krijen foar in trainingshal, dat 
de KNSB dan seit: dan bliuwe wy it plan net langer stypjen.  
 20 

Deputearre Konst: 
Dat is in as-dan redenearring. Ik tink dat it goed is.... yn it amendemint stiet 50 
miljoen as maksimale provinsjale bydrage. Jo batterije dat om ta it maksimale 
budzjet en dan ha wy it oer wat oars. Der stiet: dizze provinsje stelt 50 miljoen 
beskikber foar it nije Thialf.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Dat kloppet, ik stel dat as maksimale bydrage fan de provinsje, sa benaderje ik dat. 
As der mear jild út de merk komt of fan de ryksoerheid, dan is dat moai en kin der 
mooglik in toptrainingshal fan boud wurde. Mar it kin ek mar sa, dat it net bard. Dan 30 

giet it om de fraach, is dan de commitment mei de KSNB noch jildich. It is net 
hielendal in as-dan fraach, dêr ferset ik my tsjin, om’t de KNSB earder yn in brief 
oanjûn hat: wy gean foar it totale konsept.  
 
Deputearre Konst: 
Wêr’t it fansels werklik om giet, is of der neist Thialf noch in twadde iisbaan yn 
Nederlân komt dy’t deselde mooglikheden hat. Wêr’t wedstriden holden wurde 
kinne. Of in twadde iisbaan dy dêrneist ek in topsporttrainingsfasiliteit by ha soe. 
Dan meie jo net fan de KNSB ferwachtsje, dat dy seit fan wy bliuwe by Thialf, want 
sa hat it altiten west. De KNSB hat it belang fan de reedriderssport te tsjinjen en op 40 

dit stuit seit de KNSB hiel helder: it belang fan de reedriderssport is it bêst tsjinne 
mei ús stipe foar Thialf.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
De deputearre hoecht him hielendal net te hâlden oan it amendemint, want de 
situaasje leit fansels wol efkes wat oars. As de deputearre goed oplet hat, dan is der 
wol in mearderheid dy’t dat bedrach fan 50 miljoen mooglik wol oprekke wol, as dat 
needsaaklik wêze moat. Utdruklik ha ik dit frege oan sawol CDA as oan de FNP. Dy 
ha beide sein dat der as it nedich is, noch wol wat romte sit, dat ik tink dat jo wol 
efkes goed útsjen moatte mei wat jo no dogge en josels net op slot sette. Neffens 50 

my is der gewoan in mearderheid yn dizze Steaten dy’t eventueel ree is om wat 
ekstra’s te dwaan ‘indien nodig’, wat ik eins net ferwachtsje, mar wat kin. Dat jo 
moatte der wol om tinke, dat jo jo hiele situaasje net op slot sette. Want jo ha 
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mooglikheden genôch om mei twa banen oan ’e gong te gean en dan binne jo net 
ôfhinklik fan wat jo eigen fraksje dêrmei wol.  
 
Deputearre Konst:  
Ik wyt wol wat jo bedoele mei myn eigen fraksje, mar ik wiis jo derop dat ik op dit 
stuit hjir stean as deputearre. Dat betsjut dat ik út namme fan it kolleezje sprek.  
 
De hear Van der Galiën (PVV):  
Dan is it hielendal simpel, as de deputearre dan efkes de knopen goed telt, dan 
moat hy gean foar it amendemint fan de VVD. Dêr sit folle mear romte yn. En dat leit 10 

tichter by  it oarspronklike kolleezje-útstel. En dêr kinne mei goed fatsoen, it CDA en 
de FNP moatte der wol mei ynstimme.  
 
Deputearre Konst:  
Hear Van der Galiën, ik tankje jo foar jo analyze, dy is helder. Ik tink dat it oan de 
Steaten is om te besluten oer dizze amendeminten. Dan kom ik by it amendemint 
fan GrienLinks. Dat hâldt yn in ferhâlding fan 35:15, wêrby’t wy yn totaal foar 50 
miljoen ien wedstriidhal bouwe, dat is wat hjir yn stiet. Dat strookt net mei it 
ambysjenivo sa’t it kolleezje dat oerein hâlde wol. Dat ik snap it amendemint, mar 
útgeande fan it útstel wat wy jo foarlein ha, ûntried ik dat. Amendemint nûmmer 4 20 

fan GrienLinks: ja, it is oan jo, mar ik tink nochris, de moasje is net fuort. De moasje 
spilet in wichtige rol by it realisaasjebeslút, dat wat my oanbelanget is dit 
amendemint oerstallich.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik bin it nei jo antwurd yn it begjin fan jo termyn mei jo iens, dat ik lûk it yn. 
 
De heer Kielstra (VVD): 
Ik stel vast dat de gedeputeerde een amendement van de VVD, wat het meest recht 
doet aan zijn eigen voorstel, naast zich neerlegt en gaat voor een voorstel wat hem 30 

eigenlijk ontzettend beperkt in het geheel. Hij beloont zichzelf eigenlijk op deze hele 
mooie dag, want daar begon hij mee, met een opdracht die eigenlijk niet te 
realiseren is. Want waarom zou nu plotseling 56 miljoen euro uit de markt komen, 
terwijl dat in het februaribesluit – die 20:20:10-regel – niet is gelukt. Dat is één. Dat 
vind ik jammer en daarmee doet de gedeputeerde, en dat is niet mijn rol, maar 
zichzelf denk ik, ernstig tekort. Ik stel ook vast, dat bij het te nemen realisatiebesluit 
in juni, dat de angel die er blijkbaar is uitgehaald volgens het CDA, er door deze 
gedeputeerde weer wordt ingezet.  
 
Deputearre Konst:  40 

Ja, wy kinne dêroer welles-nietes dwaan, mar ik tink ien en oar helpt foar jo Steaten 
en dy moatte der oer beslute hokker amendemint as sy yn meigean wolle om ta 
beslútfoarming te kommen. Dêr leit de crux fan it gehiel.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
It stiet fansels eltse party frij om in amendemint yn te tsjinjen, sa ek de VVD, mar ik 
foarsis as dat amendemint oannommen wurdt, dan brekt de pleuris út. Net allinnich 
yn dizze Steaten, mar earst en foaral binnen it kolleezje en ik wyt net of de VVD dêr 
wol op út is. Dat ik fersykje dochs de deputearre om noch efkes mei klam ôfstân te 
nimmen fan it amendemint fan de VVD.  50 

 
Deputearre Konst:  
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De moasjes achterienfolgjend: de moasje om de útstelde juridyske struktuer en 
alternativen te ûndersykjen en dêroer in second opinion útfiere te litten en dizze 
útkomst uterlik febrewaris oan jo foar te lizzen: wy gean ús best dwaan en ik wyt net 
oft febrewaris helle wurdt, mar wy soargje derfoar dat jo rom op ’e tiid beskikke kinne 
oer dizze ynformaasje. Ik kin de moasje wat dat oanbelanget oernimme. Dan moasje 
nûmmer 2: ik ha krekt al wiisd op it ferskil tusken winsk en werklikheid en as ik it sa 
lêze mei, gean yn it ferfolch jo uterste best dwaan om te soargjen dat Fryske 
wurkgelegenheid hjirmei realisearre wurdt en dat wy ek de kennis en kunde fan 
Fryske ûndernimmers brûke by de realisaasje fan nij Thialf binnen it wetlik ramt dêr’t 
wy yn sitte, dan kin ik dizze moasje oernimme. Dan komme wy by moasje nûmmer 3 10 

oer it ikoan fan duorsumens en ynnovaasje. Wat my oanbelanget is dit it rjochtsnoer 
foar de duorsumenskomponint by it realisaasjebeslút. Dy kin ik ek oernimme. Dan 
moasje nûmmer 4 fan VVD en D66: as ik dy sa lêze mei, frou Hosman, dat wy útsein 
de alternativen dy’t jo neame, design, build en maintain en fixed price, turn key, noch 
mear senario’s ûndersykjen sille om safolle mooglik, ta in sa goed mooglike 
realisaasje fan it beslút te kommen yn oanbestegingssin, dan kin ik dizze ek fan 
herten oernimme. Mar ik wol it beslist net lêze as jo sykje allinnich dy beide senario’s 
út, want dat soe net ferstannich wêze. No kom ik yn de problemen, hear De Boer. Jo 
moasje nûmmer 5: as jo dit wolle, no nergens om, mar dan moatte jo in amendemint 
yntsjinje. Want dit is in moasje. En als jo Steaten oan de iene kant beslute om 50 20 

miljoen út te lûken en in moasje om 35 miljoen... Dat jo moatte it efkes nei itselde 
spilersfjild ferheffe, dat ik ûntried dizze moasje, om dy reden.  
 
De hear De Boer (ChristenUnie):  
Foarsitter, as jo ús de gelegenheid jouwe om dizze moasje noch efkes om te 
bouwen nei in amendemint, dan leverje ik dy straks noch efkes yn.  
 
De voorzitter: 
Maak voort.  
 30 

Deputearre Konst:  
Hear Van der Honing, jo moasje oer ik sil mar sizze de oandielen fan Thialf. Wy 
gean der fan út, dat wy de oandielen Thialf oernimme moatte solle. En wy gean der 
ek fan út, op dit momint, dat it ús jild kostje sil. Dat is net wat wy graach wolle, want 
wy wolle eins, dat safolle mooglik jild bestege wurdt oan nij Thialf. Mar it is wol de 
realiteit en as jo de opstelling sjogge dy’t wy makke ha, dan komt der in post yn foar 
‘overdracht aandelen’. Fansels gean wy mei de oandielhâlders, wêrfan ien trouwens 
It Hearrenfean is, praten oer ûnder hokker betingsten kin dat, mar wy hâlde der wol 
deeglik rekken mei en wêr’t jo om freegje, dat de oandielen ‘om net’ oerdroegen 
wurde; ik soe graach wolle dat jo moasje útkomme soe, mar wy gean der net oer en 40 

jo gean der net oer. En dêrom, stjoer my net op paad mei dizze moasje, want ik wol 
de romte ha om yn elts gefal in Thialf te realisearjen en as it dêrfoar nedich is om de 
oandielen oer te keapjen, dan sille wy dat dwaan.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik begryp fansels bêst, dat de hear Konst dizze moasje net oernimme wol. Wat my 
oanbelanget freegje ik wol oan de steaten om dy útspraak wol te dwaan. Dan wite 
ek de oandielhâlders foar wat de Steaten oanbelanget, wêr’t sy oan ta binne.  
 
Deputearre Konst: 50 

Hiel goed. Dan moasje nûmmer 7 fan GrienLinks en de ChristenUnie. Ik wie efkes 
wat betize as hjir no stiet: jo moatte twa besluten nimme. Jo moatte earst in beslút 
nimme oer de finansjele dekking en dan pas in beslút oer realisaasje. Wat wy oan jo 
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foarlizze sille yn juny, is in beslút wêrby de finansjele dekking oanjûn is, út hokker 
middels dogge wy dat, en it bedrach wat wy úteinlik fan jo Steaten freegje. Dat is yn 
myn optyk ien en itselde beslút. Dat krije jo en as dat de ynhâld is fan wat hjir stiet, 
want fansels, dat is politike beslútfoarming. Dan wurdt der ek ynsichtlik makke, wat 
betsjut dat foar de rest fan ús finansjele middels. Mar it is ien beslút en as jo it sa 
lêze kinne, dan soe ik sizze dan kinne wy dizze moasje wol oernimme en dan is it 
foar it oare fierder ek oerstallich. Dan de folgjende moasje fan GrienLinks. Dat giet 
oer de eksploitaasje en de hierpriis. Wy ha der leau ik yn de kommisje ek noch oer 
praat. Wat is no in reële hierpriis. As in reële hierpriis is neffens de merk, dan is eltse 
hierpriis dy’t út in oanbestegingsproseduere komt, neffens de merk en dus reëel. As 10 

jo dy redenaasje folgje kinne, want hjir stiet yn ien kear ‘de exploitatie dient uit te 
gaan van een reële huurprijs’. As de reële hierpriis op basis fan ynvestearre 
fermogen útkomt op sân miljoen of wat dan ek, sa’n sifer ha ik foarby kommen 
heard, dan is der gjin goede eksploitaasje mooglik. Mar dat sil ek nea út de 
oanbesteging komme. Dat as de eksploitaasje útgean moat fan in hierpriis neffens 
de merk; dy moat oanbestege wurde. En dy twadde, de eksploitaasje opset, 
foarsjoen fan in second opinion, fan in – of jo kieze him út, of wy stelle jo yn foar en 
by gjin berjocht is dat him, dat kin ek – wy soargje dat opnij in oardiel oer de 
eksploitaasje by it realisaasjebeslút oan jo takomt. Bin ik no helder. Kin ik ‘reëel’ yn 
dizze moasje ferfange troch ‘marktconform’, mei ik dat der yn lêze, dan kin dizze 20 

moasje. 
  
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik ha krekt probearre dat wurd te mijen yn ferbân mei allegearre yngewikkelde 
juridyske kwestjes oer steatsstipe en wat no gjin steatsstipe is. Wêr it my om giet is 
dat dat soarte problemen oplost binne en dat wy fan it bedrach wat der stiet ek echt 
fan út gean kinne, dat dat it is en dat dat ek reëel is. Dêrom stiet dat wurd reëel dêr. 
Ik besef dat ik my op glêd iis beweegje op it momint dat ik dêr wat fierder mei gean 
yn de formulearring.  
 30 

Deputearre Konst:  
Om hiel earlik te wêze, yn jo rol bejouwe jo jo wat minder op glêd iis, as ik.  
 
De hear Honing (GrienLinks): 
Leau my, sels dat wol ik foarkomme.  
 
Deputearre Konst:  
Dat is moai. Mar sa’t ik sein ha, dat eksploitaasje-oersjoch is fansels reëel en dat is 
konservatyf ynskatten, gjin gouden bergen yn dit gefal, dat krije jo by it 
realisaasjebeslút. Frou Van de Ree, dan kom ik oan jo moasje ta, by my nûmmer 9. 40 

Wat jo freegje is tefolle. Wy krije nea in gedegen advys fan de belestingtsjinst. Wêr’t 
wy wol op hoopje is dat wy nei in petear mei de ynspekteur, in skriftlike tasizzing fan 
him krije, dat de btw-konstruksje sa’t wy dy wolle, dat hy dat tastiet. Mar om fan de 
ynspekteur te ferwachtsjen dat dy oan jo in deeglik advys jaan sil, hoe’t jo sa goed 
mooglik de btw omsile kinne, dat wol net.  
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Het moge duidelijk zijn, dat ik dat niet heb bedoeld. Waar het mij om gaat is hoe 
uiteindelijk die marktconforme huur er ook maar uit komt te zien en hoe de btw er 
uiteindelijk ook maar uit komt te zien. Het gaat erom, dat wij daarover 50 

overeenstemming hebben; dat het helder is dat de belastingdienst dat goedkeurt.  
 
Deputearre Konst:  
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Nee, fansels in petear mei de belestingtsjiinst, it leafst útrinnend yn in skriftlike 
tasizzing fan de ynspekteur, is in winske útkomst. Allinnich wat jo fregen is ek noch 
de nedige rekkenkeamer fan tefoaren hjiroer advysearje te litten en dat soe ik jo net 
oanriede. Dat giet te lang duorjen. Wy moatte it earst noch tariede mei alle farianten. 
Dan komme wy yn april by jo terjochte. As it dêrnei noch in kear nei de 
rekkenkeamer ta moat; net dwaan. Jo krije in goed oersjoch, in risikoparagraaf, dêr 
wurdt in second opinion op dien, dat gean wy noch mei jo Steaten oerlizze wa’t dat 
dwaan moat en hoe wy dat dogge. Neffens my ha jo dan it komfort en de sekerheid 
dy’t jo nedich ha. Ik ûntried dizze moasje. Jo moasje nûmmer 10. Yn it program fan 
easken ha jo dy ferbining noch net fûn. Jo ha de ôfrûne dagen wol korrespondinsje 10 

krigen, bygelyks fan it CTO as ûnderdiel fan Sportstêd. De gearwurking tusken 
Sportstad en eleminten fan Sportstêd en Thialf is gewoan essensjeel by it ynhâldlike 
konsept. As wy dat no yn it plan fan easken fêstlizze, ik tink dat net iens sasear 
hoecht. Dy synergy tusken beide, dêr ha wy it hiel wiidwreidich oer hân yn 
febrewaris. No komme Sportstad en Thialf wat mear op ôfstân fan elkoar, mar 
fansels probearje ynhâldlik – dat is ek yn de wurkgroepen nei foaren kommen – 
noch hieltiten safolle mooglik dy beide by mekoar te krijen. As jo dat CTO sjogge, 
dan is de helte fan de minsken dy’t dêr op sitte, dwaande mei riden.  
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 20 

Het zit mij ook niet zozeer in die inhoudelijke komponent, want dat is wel 
overtuigend genoeg dat CTO die verbinding legt. Het zit hem veel meer in de 
ruimtelijke ordening. Het was een geheim programma, dus daar zullen we niet over 
uitweiden, maar ik denk dat je ook in de ruimtelijke zin die verbinding heel erg 
nadrukkelijk zal moeten leggen. Zo heb ik het willen zeggen.  
 
Deputearre Konst:  
Akkoart. Dan moat jo betinke as jo dy moasje yn stân hâlde wolle. Ik kin jo yn elts 
gefal wol tasizze, dat wy by de fierdere útwurking ek dy romtlike ferbining tusken 
Sportstêd en Thialf romte jaan sille, in plak jaan sille.  30 

 
De voorzitter: 
Mevrouw Van de Ree, dan trekt u de motie in?  
 
Mevrouw Van de Ree: 
Met die toezegging; ja.  
 
Deputearre Konst: 
De hear Hiemstra, jo moasje. As ik dy sa lêze mei: gean by it realisaasjebeslút 
wiidweidich sjen nei de middels dy’t Brussel op hokker wize dan ek ta beskikking hat 40 

en meitsje der ek gebrûk fan, dan ha ik gjin beswier. Dan nim ik dizze moasje oer.  
 
De voorzitter: 
Dan trekt u de motie ook in, heer Hiemstra? 
 
De hear Hiemstra (Friese Koers):  
Ja.  
 
De voorzitter: 
Met deze toezegging is ook de motie van de heer Hiemstra ingetrokken. Dames en 50 

heren, ik ga met u naar een tweede ronde en ik maan u tot blokletters.  
 
De hear Van de Galiën (PVV):  
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Ik woe dochs graach in kertier skorsing ha. It spyt my.  
 
De voorzitter: 
U vraagt het, het hoeft u niet te spijten. U stemt daarmee in, dames en heren? Tot 
uiterlijk 15.00 uur is er schorsing.  
 
Schorsing. 
 
De voorzitter:  
Ik heropen de vergadering. Ik heb u vóór de schorsing aangegeven, dat alle partijen 10 

nog heel weinig tijd hebben. Ik geef u de gelegenheid voor een tweede termijn, 
uiteraard voor Thialf, maar alles wat u daar teveel zegt kunt u niet meer gebruiken 
bij de takendiscussie; it’s up to you. Ik wil beginnen met de PvdA, maar die is niet 
aanwezig, daarom ga ik naar het CDA: de heer Tjalsma. 
 
De heer Tjalsma (CDA): 
Op basis van motie 2 was de vraag van de gedeputeerde of het een wens is. Ik wou 
zeggen laten we de inhoud van motie 2 ook als een richtsnoer hanteren. Dan kan de 
gedeputeerde daarmee uit de voeten.  
 20 

De voorzitter: 
Dank u wel meneer Tjalsma, dit is zakendoen. Mevrouw Hosman. 
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Wij zijn blij met een aantal dingen van wat de gedeputeerde zojuist aangegeven 
heeft. Het belangrijkste is dat hij nu op pad gaat voor de twee banen voor Thialf. 
Daar zijn wij erg blij mee. Hij heeft ook geld op zak. Wij hebben het gehad over, wat 
als er onvoldoende geld bij komt. Daar willen we heel goed over geïnformeerd 
worden, desnoods vertrouwelijk. Wij zouden graag en dat zeg ik dan namens een 
aantal oppositiepartijen, zowel medio maart als medio mei een brief hebben van de 30 

gedeputeerde, van wat dat ophalen van de co-financiering al heeft opgeleverd. 
Verder trekt de VVD de motie in over de geïntegreerde aanbesteding, vanwege de 
toezegging van de gedeputeerde. We zijn blij met het leer-werktraject en daar laat ik 
het bij. 
 
Frou Toering (FNP):  
Ik kin ek koart. Ik woe de deputearre betankje foar de beäntwurding. Ik bin bliid dat 
er ûnderskriuwt dat duorsumens dochs wol ien fan de wichtichste ûnderdielen wurdt 
yn dit ferhaal en dat er ús moasje ek sympatyk fynt. Fierder sille wy noch efkes sjen 
nei it amendemint fan de VVD, omdat wy dat op ferskate wizen lêze kinne. De depu-40 

tearre hat dêr útlis oer jûn, wêrfan’t wy fûnen, ja, sa kinne jo it ek lêze. Dat wy wolle 
dêr noch efkes goed nei sjen daliks.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
De hear Konst begûn hjoed hiel oars as yn de kommisje en dan giet it ek folle better, 
moatte wy sizze. Dat wat dat oanbelanget, hâld dizze line fêst deputearre. No bin ik 
it net mei alles iens wat jo sein ha; dat is in oar ferhaal. Wy binne yn elts gefal op de 
goede wei. Ik woe ek my oanslute by frou Hosman oer de ynformaasje rjochting de 
Steaten. Wy binne fansels no ridlik oerfallen yn july en novimber mei kompleet oare 
útstellen; dat wolle wy net wer. Fandêr ek dit freonlik, mar hiel driuwende fersyk om 50 

ús yn maart en maaie op de hichte te hâlden fan de ûntwikkelings. Wy moatte it wol 
efkes hiel goed sjen. Jo wurde op paad stjoerd no, mei in sek jild fan 50 miljoen euro 
en wy prate der wol oer en hoe faker jo it wurd neame, hoe lytser it bedrach wol liket 
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te wurden, mar it is fansels in enoarm bedrach. Ik tink net dat der hast yn Nederlân 
in deputearre is, dy mei sa’n pûde mei jild op paad kin om soks moais te realisear-
jen. Wy ferwachtsje dus ek dat jo der yn slagje ko-finansiering dêrfoar te finen en jo 
ha ek sels sein, as dat net slagget dan kinne jo my dêr op ôfrekkenje. Ik hoopje net 
dat it safier komt. Ik hoopje dat jo mei ferve slagje foar dizze test. Ik ha noch ien 
fraachje, of twa dingen. Jo bin net yngean op dy opmerking fan Pieter Winsemius 
oer de krimp en it bouwen of net bouwen fan akwadukten en iishallen. Twadde 
fraach is, wat is krekt jo probleem mei it amendemint fan de VVD?  
 
De hear Ozenga (PvdA): 10 

Kolleezje, tank foar de heldere útlis en ik bin hiel bliid mei de stipe foar ús 
amendemint en de moasjes dy’t wy yntsjinje. Dat befestiget it byld dat wy helderheid 
en dúdlikheid jouwe en gau oan de slach kinne. Ik ha ien fraach oer moasje nûmmer 
6; de oandielemoasje. Op himsels fine wy dy hiel sympatyk, mar wy sitte der ek in 
bytsje mei, dat wy eins it kolleezje op in ûnbegeanber paad stjoere. Ik soe graach 
oan GrienLinks freegje wolle of der noch in nuansearring yn komme kin ‘in principe 
om niet te worden overgedragen’ bygelyks. Dan soene wy him wol mei stypje kinne.  
 
De hear Honing (GrienLinks): 
Ja, dêr kin ik wol mei ynstimme.  20 

 
De voorzitter: 
Het woord ‘in principe’ dan toevoegen? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ja.  
 
De voorzitter: 
Dan zou ik voorstellen de motie niet opnieuw weer uit te draaien, maar het woord ‘in 
principe’ dan toe te voegen. Als u daarmee instemt dan is dat veel sneller en 30 

eenvoudiger. Akkoord?  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Ja.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks):   
Ik ha noch in fraach oan de PvdA; ik hearde krekt fan de FNP dat sy de moasje fan 
de VVD wol stypje wolle, dat sy dy nijsgjirrich fine. Ik kin my foarstelle dat jo dêr al 
fêst efkes op reagearje kinne.   
 40 

De hear Ozenga (PvdA): 
Wat is krekt jo fraach dan? 
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Dat betsjut dat sy de moasje dy tegearre mei de koalysjepartyen yntsjinne, yn feite 
loslitte en mei de VVD in amendemint yntsjinje, dat folle fierder giet as it 
amendemint fan de koalysje.  
 
De hear Ozenga (PvdA):   
Jo freegje my te reagearjen op wat in oar sein hat en neffens my is it ek hielendal 50 

net wier wat jo hjiroer sizze. Ik bin ek hielendal net yn de posysje op dêrop te 
reagearjen. Wy stypje yn elts gefal net en wat oare partijen dogge moatte sy sels 
witte.  
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De hear Van der Honing (GrienLinks): 
Ik begryp no dat FNP net stipet. Dat sy de moasje ynteressant fine, dat hat gjin 
materiële betsjutting. Wêrfan akte. 
 
De hear Van der Galiën (PVV):  
Myn fraach leit yn it ferlingde hjirfan. Wat fine jo fan it amendemint fan de VVD. 
Soene jo dêrmei libje kinne?  
 
De hear Ozenga (PvdA):  10 

Yn earste termyn ha wy it dêr hiel bot oer hân. Ik ha him net hielendal rjocht, mar 
neffens my stiet der yn dat sowieso dy twa banen komme moat en dat hoegde wat 
ús oanbelanget net. Wy ha der ek arguminten oer útwiksele. Wy ha ek oanjûn, 
binnen dy 50 miljoen kinne dy twa banen net, en it is ek noch freeslik ûnferstannich 
om te dwaan, dat ik ûntried dit ek mei klam. Wy helje ús in ûnmooglike opdracht op 
’e hals. Mar as jim dat graach wolle, dan soe ik him yn stimming bringe, mar wy 
ûntriede ’m.  
 
De hear Van der Galiën (PVV): 
No konstatearje ik wol dat der in ferskil yn opfetting is en ek in ferskil yn útlis oer it 20 

amendemint wat yntsjinne is troch de trije koalysjepartijen, want sawol de FNP as it 
CDA binne wol ree om te gean foar dy twa banen en jo sizze no echt binnen dy 50 
miljoen hielendal net.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Neffens my binne wy yn de earste termyn hiel dúdlik west. Ik wol dat noch wol in 
kear dwaan, mar dan is it aanst fiif oere. Dat jout neat, dan doch ik it noch in kear. 
Wat wy wolle is dat wy in maksimale provinsjale bydrage beskikber stelle foar yn elts 
gefal de wedstriidbaan. Der gean wy foar. En wy sette de doar net op slot foar de 
topsportbaan. Wat dêr suggerearre wurdt en sa komt it no ek yn it beslút te stean, 30 

dêr moatte wy echt hiel goed foar oppasse, want sa’n amendemint komt hiel krekt. 
Der komt gewoan yn te stean: dy twa banen komme der. Ek al komt der gjin ekstra 
jild, dan moatte dy twa banen der noch komme foar dy 50 miljoen. Ik kin jo tasizze, 
ik bin gjin iiskenner, dat wurde twa flutbanen. Yn Eanjum ha wy twa iisbaantsjes en 
dan krije wy dat soarte iisbanen. Dat moatte wy gewoan net wolle.  
 
Mevrouw Hosman (VVD):  
We moeten inderdaad precies zijn. Wij zeggen niet in het amendement: we hebben 
een maximum van 50 miljoen en daar moeten twee banen voor gerealiseerd 
worden. Wij zeggen: we gaan voor twee banen en we zetten niet de zaak op slot, 40 

zoals de PvdA dat doet met een maximum van 50 miljoen.  
 
De hear Ozenga (PvdA): 
Wat jo sizze yn it amendemint is dat de maksimale provinsjale bydrage 50 miljoen is, 
dat stiet gewoan yn it hjoeddeiske beslút. Wy ha der ek oer praat, as der no gjin 
ekstra jild komt, dan jildt dat stikje wat tafoege is, noch hieltiten en dan moatte jo 
binnen dy 50 miljoen dy twa banen realisearje. Tige, tige ûnferstannich.  
 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Ik heb het al eerder gecorrigeerd. Het is een reservering en dat wil niet zeggen dat 50 

je maximeert. De PvdA o.a. maximeert niet voor niets opzettelijk in haar 
amendement en wij maximeren niet. Dat is het verschil. 
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De voorzitter: 
Ik constateer dat u nog wel een half uur met elkaar kunt discussiëren over de beide 
amendementen. Ik stel voor dat u ze straks in stemming brengt bij uw 
stemverklaring daar een opmerking over maakt. Ik ga naar de heer Van der Hoek. 
 
De hear Van der Hoek (SP): 
Ik stel mei in bytsje spyt fêst dat de SP fan ’e middei de iennige fraksje is, dy’t 
fêsthâldt oan it febrewaris-beslút.  
 
De voorzitter: 10 

Het woord is aan de heer De Boer, vergezeld van een amendement, naar ik 
verwacht.  
 
De hear De Boer (ChristenUnie): 
Ik ha yndie in amendemint by my. Dat woe ik graach yntsjinje. It is in ferfanging fan 
ús eardere moasje. Ik woe efkes in lyts wurdsje sizze. Ik bin bliid mei de 
beäntwurding fan de deputearre. Eksploitaasjesoargen dy’t wy ha, der komt yn juny 
in útwurke oersjoch fan de risiko’s en de konsekwinsjes. In second opinion komt 
derby, dêr binne wy ek wiis mei. Spitich dat jo it net mei ús iens binne, dat wy net de 
bêste baan fan de wrâld hoege, deputearre. Wy fine dat in bytsje heech grepen, mar 20 

dêr wurde wy it net oer iens. Dêr hoege wy it net mear oer te ha. Dan ha jo noch wat 
sein oer de dielname fan de ûnreplik saak BV. Dat is dúdlik yn febrewaris as 
opdracht oan jo meijûn en ik ken jo arguminten en ik kin se ek diele. Wy binne der 
wiis mei dat der noch in ûndersyk komt nei wat der oars noch mooglik is en de 
risiko’s dêrfan.  
 
Amendemint 5: Utstel oangeande kar IIsstadion Nij Thialf (ChristenUnie) 
 
De voorzitter: 
Het amendement voldoet aan de eisen en zal deel uitmaken van de beraadslaging 30 

en de motie is ingetrokken.  
 
De hear Van der Honing (GrienLinks): 
It debat hjoed hat in pear saken oplevere. Yn elts gefal dat dúdlik wurden is, dat wy 
Steatebreed fan miening binne, ynklusyf de SP soe ik sawat sizze, dat der in nij 
Thialf komme moat. Dat it echt fernijd wurde moat en dat wy der sa ga as mooglik 
mei oan de bak kinne, mar dat wy it net iens binne oer de betingsten. Ik tocht efkes, 
mei alle amendeminten dy’t der leinen, dat ek dúdlik waard hoe dat lei, mar ik 
begryp no dochs dat dêr ek noch in bytsje ferskowing yn komt en dat der ek noch 
wol  in amendemint fan de VVD oannommen wurde kin, wat dochs noch mear niget 40 

nei ik kolleezje-útstel as ea earder. Wy wachtsje dat ôf.  
 
Mevrouw Van de Ree (D66): 
Ik moet zeggen dat ook wij blij zijn met de toon en de manier waarop de 
gedeputeerde onze vragen heeft beantwoord. Ook wij vinden dat een groot verschil 
met de commissie en daar zijn wij buitengewoon gelukkig mee. Dat is een 
gemeende zin die ik hier uitspreek. Natuurlijk zijn wij ook erg blij, dat hij vol 
overtuiging op pad gaat met de missie van twee banen. Want ook wij horen graag 
over een aantal maanden, dat hij daarin geslaagd is om de markt met die missie 
zover te krijgen om daarin te investeren. Als de gedeputeerde ons in de maand van 50 

maart per brief een tussenstand zou kunnen geven, dan zien wij daar nu al 
reikhalzend naar uit. 
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De heer Hiemstra (Friese Koers):  
Ik denk dat vandaag een belangrijke stap is gedaan, ook naar de twee-banen 
situatie. Ik denk dat de gedeputeerde inderdaad vandaag heel goed was 
uitgeslapen. Ik ben ook blij, dat hij de motie overneemt om Brussels geld te 
verkrijgen. Maar ik ben wat optimistischer dan misschien de meeste partijen. De 
Rabobank steekt jaarlijks – deden ze – tien miljoen euro in de wielerploeg en 
waarom zou niet bijvoorbeeld de Rabobank Thialf gaan heten. Het zou zo maar 
kunnen. Dan kun je heel wat geld binnenhalen.  
 
De voorzitter: 10 

Mijnheer de gedeputeerde. U kunt volgens mij heel kort zijn.  
 
Deputearre Konst: 
Meardere partijen ha frege om tuskentroch bypraat te wurden. Ik ha frou Hosman of 
de hear Van der Galiën it wurd ‘brief’ brûken heard. Ik woe jo útstelle, dat jo yn 
prinsipe in brief krije, mids maart en mids maaie, mar sa gau as ik der oanlieding ta 
sjoch, dat ik dat ferfange sil troch óf in iepenbiere gearkomste, óf dat ik jo útstel om 
in diel dêrfan yn beslettenheid te dwaan. Mar yn elts gefal ha wy yn oanrin nei juny 
twa kear in momint wêrop jo Steaten bypraat, dan wol byskreaun of op ’e hichte 
brocht wurde.  20 

 
Mevrouw Hosman (VVD): 
Daar zijn we heel blij mee.  
 
Deputearre Konst: 
Dan ha ik noch trije dingen te dwaan. Ik skat Pieter Winsemius bysûnder heech yn. 
Mar ik tink dat er hjiryn net gelyk hie. Ik tink dat wy as provinsje mei de goede 
dingen dwaande binne, mei gemeenten, mei maatskiplike organisaasjes yn ús fan 
mear nei better oanpak wat krimp oanbelanget. Mar ik leau dat ditsoarte 
ynvestearrings yn de noardlike ekonomy goed is foar wurkgelegenheid. En it bêste 30 

middel tsjin krimp is te soargen, dat jo in oantreklik plak wêze kinne en bliuwe foar 
jonge minsken om foar harren takomst te kiezen. Dat ik sjoch dy tsjinstelling net. Ik 
bin it net sa freeslik faak mei Pieter Winsemius net iens, mar yn dit gefal. It lit 
ûnferlet dat it in man is fan grut statuer mei hiele goede dingen. It probleem mei it 
amendemint fan de VVD is, dat ik it sa lês, dat de VVD seit: jo komme yn juny yn 
elts gefal mei in plan foar twa banen. Dat is de kearn fan it amendemint en it is oan 
jo Steaten om dêr in beslút oer te nimmen. En dan it lêste, hear Van der Galiën. Jo 
seinen: wyt jo wol dat jo mei in geweldige pûde mei jild op stap gean? Ja, as jo 
Steaten dit beslút hjoed sa nimme, dan jouwe jo dit kolleezje in geweldich mandaat. 
Dat is in swiere ferantwurdlikheid, mar it is ek wat wêr’t ik sa flak foar de kryst 40 

ûngelooflik bliid fan wurd. Jo meie der fan fersekere wêze dat ik, wy, enoarm ús bêst 
dwaan sille, om hjirmei it bêste foar Thialf, foar Fryslân, foar it reedriden klear te 
krijen. Tankewol foarsitter. 
 
De voorzitter:  
Dames en heren, daarmee zijn me aan het eind van de beraadslagingen over Thialf.  
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