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Onderzoek om in Thialf het nationaal
(topsport)centrum voor Wintersporten te realiseren

De Staten, in vergadering bijeen op 17 juni gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat:
- de aandeelhouders van Thialf, provincie Fryslân en gemeente Heerenveen de
komende jaren voor stevige financiële uitdagingen staan ten aanzien van de
exploitatie van Thialf;
-

in de commissievergadering niet negatief gereageerd is op de suggestie om in
Thialf een nationaal (topsport)centrum wintersport te realiseren;

-

in het herstelplan Thialf over de trainingslocatie het volgende is geschreven ‘Niet
alleen als topsportstadion voor grote toernooien maar ook als hoogwaardige
trainingslocatie wordt Thialf nationaal én internationaal geroemd. Deze
internationale positie wordt nog eens onderstreept door de recente kwalificatie als
ISU Centre of Excellence voor de disciplines langebaan en shortrack. De daarvoor
benodigde programma’s voor buitenlandse talenten worden aangeboden binnen
onze eigen Thialf Academy. Het succes van deze Academy is hét fundament
onder deze waardering en erkenning van de ISU als Centre of Excellence.”

-

in het herstelplan Thialf staat “Thialf is er primair voor de topsport. Het is een high
performance centre voor trainingen en wedstrijden voor langebaan, shortrack en
overige ijssporten. Thialf wil uitgroeien tot een wintersportcampus met een schil
van nevenactiviteiten die een relatie hebben met de kernfunctie van Thialf.
Thema’s die deze relatie i.i.g. hebben zijn duurzaamheid, vitaliteit,
watertechnologie en talentontwikkeling.” “De kern van deze visie is niet nieuw. Al in
2010 maakte consultant EY in de aanloop naar de vernieuwbouw melding van
deze ambitie. De visie om Thialf steeds meer te ontwikkelen als het Olympisch
trainingscentrum voor de winterspelen wordt mede gedragen en gevoed door de
wensen van de gebruikers. Met name het CTO (Centrum voor Topsport en
Onderwijs) pleit al jaren voor deze lijn en geeft aan behoefte te hebben aan meer
vierkante meters ijs. Ook de Curling Bond, de KNSB, de IJshockeybond behoren
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tot de stakeholders in deze.”
overwegende dat
- het realiseren van een nationaal (topsport)centrum wintersport mogelijk kan helpen
bij het sluitend krijgen van de exploitatie van Thialf
- er koppelkansen met het realiseren van beleidsdoelstellingen ten aanzien van
bijvoorbeeld de blue zone, duurzaamheid, onderwijs en sportwetenschap;
- de positie van breedtesport in Thialf niet vergeten moet worden
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Thialf een nationaal
(topsport)centrum wintersport te realiseren
bij het uitvoeren van het onderzoek te denken aan de volgende aspecten:
- het in kaart brengen van de koppelkansen;
- de mogelijkheid om in Thialf het nationaal schaatscentrum te vestigen;
- behoud van een goede balans tussen top- en breedtesport in Thialf;
tevens te verzoeken de uitkomsten van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 aan
Provinciale Staten terug te koppelen.
en gaan over tot de orde van de dag
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