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‘Houd Thialf-geld maar even op zak’
ATZE JAN DE VRIES

Als de provincie besluit Thialf pas
te gaan bouwen nadat er duidelijk-
heid is gekomen over de haalbaar-
heid van plannen in Almere (Ice-
dôme) en Zoetermeer (TranSport-
ium), zet dat de sportbonden en de
minister onder verhoogde druk.

Die zullen het Icedôme en het
TranSportium dan pressen om een
harde financiële onderbouwing te
leveren.

Dit is woensdag de insteek van
statenlid Retze van der Honing in
het debat van provinciale staten
over het Thialf-dossier. De Grien-
Linkser is in dit verhaal al jaren luis
in de provinciale pels. Sinds 2009
probeert hij de vinger aan de pols
te krijgen.

Thialf was ’s lands enige topijs-
tempel toen de vernieuwing ervan
in 2008 op de agenda kwam. Doel
was om voor Heerenveen de zoge-
noemde A-status, vereist voor het
houden van internationale top-
wedstrijden, te behouden.

De kern van het verhaal is dat dit
niet is gelukt, vindt Van der Ho-
ning. Het debat dat provinciale sta-
ten woensdag over Thialf voeren,
moet hem vooral duidelijk maken
waardoor dit verlies is veroor-
zaakt.

In de tweede plaats wil hij over
het voetlicht brengen dat de pro-
vinciale overheid met publiek
geld, minstens €54 miljoen, een
,,ûnrendabele, rekreative baan’’
wil gaan bouwen om daar 100 pro-
cent eigenaar van te worden.

Maar zover hoeft het volgens
hem niet te komen.

,,Wy binne Gekke Henkie toch
net? Wat my betreft hâlde wy dy
€54 miljoen noch even yn ’e bûse.
Neat dwaan, dat is no in teken fan
kracht. Stek de skeppe net yn ’e
grûn. Lit mar dúdlik wurde wat de
KNSB dán docht. Trouwens, wy
moatte toch wachtsje op tastim-
ming fan Brussel om oerheidsjild
yn Thialf te ynfestearen.’’

Thialf is volgens hem in hoge
mate een VVD-dossier. De burge-
meesters van Almere en Zoeter-
meer, de commissaris van de ko-
ning in Friesland en de minister
van sport, alle vier zijn ze liberaal.
,,Ik soe sizze: gean mei syn fjouwe-
ren om tafel en sykje de bêste op-
lossing foar de skaatssport yn Ne-
derlân. Ik betelje it earste rûntsje.’’

Het provinciebestuur heeft vol-
gens hem een kokervisie ontwik-
keld met maar één mogelijke uit-
komst: Friesland moet hoe dan
ook een nieuw Thialf bouwen, wat
het ook kost. ,,Wylts ik fyn dat in
iisstadion net in nutsfoarsjenning
is en dus net in oerheidstaak. Ik
bin in grut fan fan Thialf en fyn ek
dat de oerheid der jild ynstekke

ALMERE - De tijd begint te dringen
voor het Icedôme in Almere. De ge-
meente wil daarom het regime van
de Crisis- en Herstelwet laten gel-
den

‘Neat dwaan,
dat is no in
teken fan
kracht’

mei. Mar no pakt de oerheid de rol
fan in ûndernimmer, dy’t gokt op
in goede útkomst.’’

Hij erkent dat niet uitgesloten is
dat Thialf ten opzichte van de con-

currenten toch nog aan het langste
eind trekt.

Als er géén particuliere inves-
teerders zijn die het Icedôme,
TranSportium of welke topijsbaan
dan ook uit de grond willen stam-
pen, zoals Van der Honing ver-
wacht, is Heerenveen toch nog win-
naar. ,,Mar dat soe puur gelok wê-
ze.’’

Ten derde moet woensdag helder
worden of GS de staten cruciale in-
formatie hebben onthouden over
de competitie die Thialf moest aan-
gaan met de concurrenten. ,,Depu-
tearre Hans Konst moat de kâns
krije om te fertellen hoe’t dat sit. Ik
bin bliid dat ik dat net hoech út te
lizzen.’’

Tijd dringt voor Icedôme
De tijd begint te dringen voor het
Icedôme in Almere. De gemeente
wil daarom het regime van de
Crisis- en herstelwet laten gelden.
Door deze wet van stal te halen,
bekort de gemeente mogelijke
juridische procedures. Dat kan
nodig zijn om de strakke tijdplan-
ning te halen van schaatsbond
KNSB en sportkoepel NOC*NSF.
Najaar 2016 moet het Icedôme
gebruiksklaar zijn. Dit was een
van de uitgangspunten voor de
competitie voor de deelnemers:
Thialf, het TranSportium (Zoeter-
meer) en het Icedôme.

Voor 1 april 2014 moet duidelijk
zijn of de plannen in Almere haal-
baar zijn. Najaar 2014 moet de
bouw beginnen. Normaal kunnen
mensen twee keer naar de be-
stuursrechter om bezwaar te ma-
ken. Onder de Crisis- en herstel-
wet kan dat maar één keer. Deze
wet is onder meer bedoeld om
grote projecten versneld uit te
voeren. Initiatiefnemer Folkert
Buiter voorziet geen problemen,
maar het kan volgens hem nuttig
zijn de mogelijkheden van de wet
te benutten. De KNSB houdt vast
aan najaar 2016.

Retze van der Honing, statenlid van GrienLlinks. FOTO LC/WIETZE LANDMAN


