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Herstelplan Thialf

Korte titel motie

Thialf naar een sluitende exploitatie

De Staten, in vergadering bijeen op 17 juni 2020
gehoord hebbende de beraadslaging,
constaterende dat
 Thialf behouden moet blijven als icoon en nationaal topsportcentrum;
 Friesland trots is op Thialf;
 De provincie Fryslân met een investering van ongeveer €56 miljoen een grote
investering heeft gebracht in de realisatie en exploitatie van Thialf;
 Thialf als nationaal centrum voor de topsport naar verhouding weinig financiële
steun ontvangt vanuit het ministerie van VWS of vanuit landelijk sportkoepels;
 Uit extern onderzoek blijkt dat professionele partijen die gebruik maken van de
faciliteiten van Thialf tarieven betalen die niet kostendekkend zijn;
 In het meest gunstige scenario de aandeelhouders nog steeds opdraaien voor een
jaarlijks verlies van 400K tot 700K;
overwegende dat
 In de financiering van Thialf en het dragen van de lasten sprake moet zijn van een
evenredigheidsbeginsel;
 De aandeelhouders op dit moment onevenredig worden belast met de zorg voor
het overeind houden van een faciliteit met nationale en internationale belangen;
 Alle betrokkenen die gebruik maken van Thialf hun verantwoordelijkheid moeten
nemen in woord en daad en in samenwerking met elkaar en de aandeelhouders tot
een oplossing moeten komen;
 Het voor de toekomst goed zou zijn om meerdere aandeelhouders of sponsors te
zoeken voor extra kapitaal- en kennisinbreng;
 Er structureel een oplossing moet komen en een sluitende begroting;
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Er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op aan te dringen
hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan een
gezonde exploitatie van Thialf;
Het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te brengen bij de
minister van sportzaken en vragen om een structurele bijdrage in de
exploitatiekosten;
Samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor
toetreding van meerdere aandeelhouders of sponsors die bereid zijn om
een maatschappelijk aandeel te nemen wat passend is bij de positie, het
imago en de doelstellingen van Thialf;
PS in ieder geval per kwartaal te informeren en indien nodig eerder of
vaker;
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