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Onderwerp : informatie over Thialf

Geachte Statenleden,

Ter informatie laten wij u via deze brief weten dat wij vandaag via het seniorenconvent uw
Staten geïnformeerd hebben over de achtergronden van het opstappen van de Raad van
Commissarissen bij Thialf.

Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet om te zorgen dat het nieuwe Thialf de
beste laaglandbaan van de schaatswereld blijft. Er is meer duidelijkheid gekomen over
schaatsaccommodaties in Nederland, de gunning van de nieuwbouw is afgerond.

Aan deze voortgang heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Thialf een belangrijke
bijdrage geleverd. Daar zijn de aandeelhouders (provincie Fryslân en gemeente Heeren
veen) de RvC erkentelijk voor. Dankzij die inspanningen zijn de risico’s voor de bouwfase
beperkt.

Er is een contract met het bouwbedrijf uit voortgevloeid, dat inmiddels getekend is. Het con
tract voorziet er in dat Ballast Nedam binnen de financiële afspraken het nieuwe Thialf voor
aanvang van het seizoen 2016/2017 heeft opgeleverd.

De RvC heeft zich in het afgelopen jaar laten zien als een constructieve en kritische raad,
zowel naar binnen als naar betrokken partijen buiten Thialf. Bij de beoordeling over de reste
rende bouwrisico’s is dit ook gebleken. De RvC was er nog niet aan toe om het bouwcontract
te ondertekenen.
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De directie van Thialf oordeelde dat het contract wel voldeed aan de eisen. De risico’s die
uiteindelijk overbleven, doen zich in dit tijdsgewricht bij elk bijzonder bouwproject van deze
omvang voor. Vandaar dat de directie het verantwoord vond om het contract te onderteke- 1 1
nen. De aandeelhouders steunen dit besluit.

Bij deze gang van zaken was voor de RvC duidelijk dat zij voor zichzelf een zwaardere rol

___

wilde dan alleen een toezichthoudende taak. De aandeelhouders zien de huidige bestuurs-
structuur echter als een voortvloeisel uit de zware rol die de provincie heeft. De provincie
betaalt het volledige investeringsbedrag.

De aandeelhouders respecteren dat drie van de vier leden van de Raad van Commissaris- •

sen zijn opgestapt. Zij danken de commissarissen voor hun inzet. De focus van de aandeel
houders ligt nu op het verder realiseren van het nieuwe Thialf.

Dit berich.t-ersturen wij ook naar de media.

Staten van Fryslân,

Berg, secretaris
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