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: Vervolg financiering Thialf

Geachte Statenleden,
In de aanloop naar de behandeling van de provinciale begroting voor 2022 willen we u nog
een actuele zaken over ijsstadion Thialf in Heerenveen meegeven.
Op 7 september 2021 (01909244) hebben wij u een brief gestuurd over de drie financiële
scenario's die er volgens de beide aandeelhouders (provincie en gemeente Heerenveen)
voor de financiële toekomst van Thialf zijn. U heeft besloten die brief bij het agendapunt
Thialf te bespreken in uw vergadering van 10 november 2021, vooruitlopend op de behandeling van de provinciale begroting van die dag.
In deze brief geven we u de laatste ontwikkelingen mee, zodat u die eveneens kunt betrekken bij de beraadslaging van 10 november. Bij dit schrijven vindt u een brief die gericht is
aan de sportwoordvoerders van de fracties uit de Tweede Kamer. Zij bespreken op maandag
6 december het onderdeel sport van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Ter voorbereiding op die behandeling bezoekt gedeputeerde Douwstra op
4 november de Tweede Kamer.
In deze brief gaan we in op de volgende punten:
- De actuele financiën
- Stand van zaken financiële vraagtekens
- Aanvullende informatie over groot onderhoud- en vervangingsinvesteringen
- Inzet Gedeputeerde Staten
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Actuele financiën
Door de inspanningen van de afgelopen tijd heeft Thialf voor het boekjaar 2021-2022 (gestart in oktober) eind september een nagenoeg sluitende begroting kunnen presenteren.
In deze begroting zijn de toegezegde bedragen van KNSB (deels) en NOCNSF opgenomen
en de door Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten voorgestelde exploitatiebijdragen. Over het provinciale deel neemt u nog een besluit bij de begrotingsbehandeling op
10 november.
Bij besluit van 17 juni 2020 heeft u 2 miljoen euro als reddingsteun voor Thialf beschikbaar
gesteld. De gemeente Heerenveen heeft daar toen 1 miljoen euro aan toegevoegd. Deze 3
miljoen euro kan Thialf tot 1 oktober 2022 als een lening opnemen. Na goedkeuring door de
Europese Commissie is dit om te zetten in de subsidie die voor de redding nodig was.
Van die 3 miljoen euro heeft Thialf inmiddels 2 miljoen euro opgenomen. Doordat de begroting voor het net gestarte boekjaar sluitend is, hoeft Thialf het laatste miljoen van de 3 miljoen euro niet aan te spreken. Mochten de exploitatiebijdragen van provincie en gemeente
(voorlopig) achterwege blijven, dan is Thialf wel genoodzaakt om het restant van deze lening
alsnog te benutten.
Omgerekend naar de provinciale uitgaven: van de toegekende 2 miljoen euro is 1,33 miljoen
euro door de provincie aan Thialf geleend. Van de resterende 1 miljoen euro zou 667.000
euro voor rekening van de provincie komen. Aanspraak daarop door Thialf kan achterwege
blijven als de provincie volgend jaar maximaal 542.000 euro aan exploitatiebijdrage toekent.
Kent de provincie de 542.000 euro niet toe, dan kan Thialf het resterende krediet aanspreken
en is de provincie maximaal 667.000 euro kwijt.
In de brief van 7 september zijn vijf financiële vraagtekens genoemd waarover we de komende periode duidelijkheid nodig hebben en verwachten.
De actuele situatie lopen we per onderdeel langs:
De zonnepanelen
Voldoende verzekeraars hebben ingestemd met het uitgangspunt dat na het aanbrengen van
enkele stroken zonder panelen op het dak het brandrisico van Thialf weer te verzekeren is.
Dit biedt voldoende basis om deze werkzaamheden te laten uitvoeren. Wells verder overleg
nodig met de installateur over het laten voldoen van de installatie aan de zogeheten NENkwaliteitsnormen.
Om in de aanloop naar de Winterspelen van februari 2022 geen hinder te laten ontstaan, zijn
de werkzaamheden komend voorjaar gepland. Dan neemt de zonkracht ook weer toe.
De gewenste oplossing kost naar schatting 400.000 euro. Zoals eerder gemeld, komt die
rekening terecht bij de provincie. De rekening verlaagt de provinciale exploitatiebijdrage met
120.000 euro en die van de gemeente met 60.000 euro.
Omzetting hulpverleningskrediet naar subsidie
Zoals aangegeven is in de besluitvorming vorig jaar voorzien dat Thialf maximaal 3 miljoen
euro leent en dat provincie en gemeente dit omzetten in een subsidie als de Europese
Commissie dit toestaat.
Recent overleg met Brussel maakt duidelijk dat omzetting van zo'n lening naar een subsidie
mogelijk is. Dit kan als gemeente en provincie Thialf als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) gaan aanwijzen. Dan is duidelijk dat Thialf een voor de overheid onmisbare functie vervult.

-2 / 5-

Ons kenmerk:

01925514

provinsje
provincie

fryslán
fryslán

c) )

Die noemer maakt eveneens een exploitatiebijdrage staatssteunbestendig. De exploitatiebijdrage heet vanaf dat moment een vergoeding voor de te verrichten dienst.
De eerste stappen om tot zo'n DAEB te komen, zijn inmiddels gezet. Duidelijk is dat het
jaarlijks extra administratie vraagt om na te gaan of Thialf de geformuleerde dienst naar behoren uitvoert, de toegekende bijdrage klopt en om rapportages voor Europese Commissie
te maken.
De toestemming voor de omzetting is niet voor de volledige 3 miljoen euro gevraagd, aangezien Thialf —zoals aangegeven - verwacht hooguit 2 miljoen euro te lenen. Mocht Thialf ook
dit laatst miljoen willen lenen en omzetting wensen in een subsidie, dan is een hernieuwd
verzoek aan Brussel nodig.
Toekenning coronasteun
Aan de gemeente Heerenveen als aanvrager, is inmiddels door het Rijk ruim 900.000 euro
aan vergoeding van door Thialf geleden coronaschade toegekend. Dit betreft het jaar 2020.
Een aanvraag over 2021 volgt. De gemeente sluist de bijdrage door aan Thialf. Heerenveen
is verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze subsidie bij de Europese Commissie.
Vernieuwing ijshockeyhal
De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 7 oktober 2021 ingestemd met de eerste fase
van de vernieuwing van de ijshockeyhal. Dit is niet alleen noodzakelijk vanuit onderhoudsoogpunt, maar ook om de functionaliteit van de hal te vergroten, zodat er shorttrack en
kunstschaatsen kan plaatsvinden. Dat de hal aan vernieuwing toe is, maakt de recent haperende brandinstallatie duidelijk.
Zoals eerder gemeld draagt de provincie niet bij aan de vernieuwing.
Bijdrage aandeelhouders
Zoals in de inleidende alinea's over de financiën is meegegeven, rekent Thialf in de begroting al met de exploitatiebijdragen van gemeente (maximaal 270.000 euro) en provincie
(maximaal 542.000 euro). Verstrekking van deze bedragen maakt het mogelijk dat het leningbedrag van provincie en gemeente beperkt blijft tot 2 miljoen euro van de oorspronkelijk
beoogde 3 miljoen euro.
De gemeenteraad van Heerenveen heeft in de meerjarenbegroting 400.000 euro per jaar
voor Thialf gereserveerd. Dit is toereikend voor de vernieuwing van de ijshockeyhal en de
exploitatiebijdrage.
Bijdrage Rijk
Cruciaal blijft een bijdrage van het Rijk aan Thialf. Komt de gewenste 1 miljoen euro per jaar
niet op tafel, dan blijft voor Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten een onoverbrugbaar gat in de financiering bestaan.
De wil van Tweede Kamerleden om Thialf te hulp te schieten is er. Het is nog afwachten op
de wijze waarop ze dit willen doen en op welk moment: bij de begroting, bij het regeerakkoord of via een Sportwet.
Uit de brief aan de Tweede Kamer kunt LIlezen dat dit wat de aandeelhouders betreft het
beste kan gebeuren bij de begrotingsbehandeling van het onderdeel sport op maandag 6
december 2021. Is het niet gelijk voor tien jaar, dan in ieder geval voor komend jaar, in afwachting van definitief beleid en financiering.
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Zodat Thialf acute problemen in de machinekamer en ijsvloer kan oplossen, mocht dit nodig
zijn. Daarnaast kan een bijdrage de zorg die er bij LIen de gemeenteraad is, wegnemen: een
eerdere in het vooruitzicht gestelde Rijksbijdrage van 20 miljoen euro is in 2013 niet toegekend aan Thialf. Er is toen via een zogenoemde beauty contest gecontroleerd of zo'n bijdrage concurrerend zou zijn voor private initiatieven (Almere en Zoetermeer). Die plannen kwamen destijds niet van de grond, waardoor van oneigenlijke staatssteun geen sprake was en
Thialf de Rijksbijdrage kon krijgen. Al is die destijds achterwege gebleven. Vandaar de zorg
wat de mooie woorden deze keer waard zijn.
De gemeenteraad van Heerenveen heeft al aangegeven pas over de tweede fase van de
vernieuwing van de ijshockeyhal te willen spreken, als het Rijk zijn financiële verantwoordelijkheid neemt.
Wat betreft het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen heeft Thialf de afgelopen maanden de informatie verder geoptimaliseerd. Dit is gebeurd in samenspraak met de
Antea Groep, die het Meer Jaren Onderhouds Plan heeft opgesteld en geactualiseerd.
Via de nieuwe eigen begroting kan Thialf het lopende en groot onderhoud nu vrijwel volledige financieren. Dit lukt niet voor de vervangingsinvesteringen. Het is de afgelopen jaren nooit
gelukt om hiervoor middelen te reserveren. De komende jaren is dit zonder Rijksbijdrage
evenmin mogelijk.
Hierdoor mist Thialf 1 miljoen euro per jaar om noodzakelijke vervangingen te kunnen betalen. Dit is het bedrag waarvoor we nu in Den Haag aankloppen.
In de oorspronkelijke cijfers van de commissie Eringa en de brief aan de formateur ging het
om hogere onderhoudsbedragen: 2,5 miljoen tot 3 miljoen euro per jaar. Eringa richtte zich
vooral op het wegwerken van het exploitatietekort en heeft daarbij het onderdeel groot onderhoud en vervanging als apart probleem geadresseerd. Dit onderhoudsbedrag is met nader cijferwerk naar beneden bijgesteld.
In de brief aan de formateur is om een bedrag van 20 miljoen euro gevraagd. Dit is voor de
lange termijn. Voor de kortere termijn van tien jaar is 10 miljoen nodig.
Inzet Gedeputeerde Staten
De inzet van Gedeputeerde Staten blijft —conform het begrotingsvoorstel —maximaal
542.000 euro per jaar aan exploitatiebijdrage aan Thialf toe te kennen. Door deze in 2022 in
te laten gaan, hoeft Thialf volgend jaar niet nog eens 1 miljoen euro te lenen van provincie
en gemeente. Een lening die we —net als de verstrekte 2 miljoen euro - anders met Brusselse goedkeuring zouden omzetten in een subsidie. De hulpverleningsfase is nagenoeg voorbij, Thialf kan de meeste zaken nu weer regulier oppakken. Dan is een exploitatiebijdrage
logischer dan een verhoging van het hulpverleningskrediet.
De daadwerkelijke uitbetaling van de 542.000 euro gebeurt door de provincie als Gedeputeerde Staten er vertrouwen in hebben dat Thialf op de langere termijn sluitende begrotingen
kan presenteren en —met hulp van een Rijksbijdrage —de benodigde vervangingsinvesteringen kan uitvoeren.
Om de zonnepanelen weer in bedrijf te nemen, komt er eenmalig 400.000 euro bij voor de
provincie. Door de energieopbrengst en SDE is deze bijdrage in enkele jaren terugverdiend.
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Gedeputeerde Staten blijven het financieel niet verantwoord vinden om samen met de gemeente ook de vervangingsinvesteringen te gaan dragen. Vanwege de nationale betekenis
die Thialf heeft, is dit een zaak voor het Rijk. Dat past ook bij de financiële inspanning die het
Rijk eerder voor het nationaal zwemcentrum in Eindhoven en de wielerbaan in Apeldoorn
heeft gedaan.
Hierdoor blijven Gedeputeerde Staten de scenario's hanteren die u op 7 september zijn
voorgelegd. Met een Rijksbijdrage kan Thialf voor de aandeelhouders uit (scenario 1), zonder Rijksbijdrage (scenario 2 en 3) kan dit niet.
Gedeputtekle Staten van Fryslán,

fsma, MBA MCM, secretaris
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Geachte sportwoordvoerders van de Tweede Kamer,
Het eerste record in Thialf van het nieuwe schaatsseizoen is in aantocht: er komen zeventien
wedstrijdendagen aan. Een ongekend hoog aantal. Nationale en internationale wedstrijden,
het olympisch kwalificatietoernooi: Thialf is ook dit jaar niet weg te denken als topsportaccommodatie voor de schaatssport.
Daarnaast zien we weer verenigingen trainen, met gelukkig veel jeugdleden. Recreanten
draaien weer hun rondjes en kunnen nakaarten in de horeca.
Dat zijn positieve ontwikkelingen en die heeft Thialf hard nodig. In juni hebben we per brief
bij u aangegeven hoe hoog de financiële nood is. Zonder bezuinigingsoperatie en financiële
ondersteuning door NOCNSF, KNSB en de aandeelhouders gemeente Heerenveen en provincie Fryslán was het doek voor het ijsstadion inmiddels gevallen.
Cruciale onderdelen
We hebben u toen ook meegegeven dat die partijen zorgen voor een sluitende exploitatie,
maar dat Thialf er daarmee nog niet is. Er is geen geld voor vervangingsinvesteringen. Terwijl er jaarlijks een miljoen euro nodig is om cruciale onderdelen van Thialf te kunnen vernieuwen als ze kapot gaan en liefst al voordat dit dreigt te gebeuren. De bij Thialf betrokken
partijen kunnen dit niet opbrengen en zien hierin een rol voor de Rijksoverheid, mede vanwege de nationale betekenis die het ijsstadion heeft voor de sport.
Aileen op die manier kunnen we de ambitie die we voor Thialf hebben gestalte geven: zorgen dat Thialf behouden blijft als voorziening van wereldtopniveau. Eerst moet die basis op
orde zijn voordat nieuwe investeringen aan de orde zijn.
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In de aanloop naar de bespreking van het onderdeel sport van de begroting 2022 van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 6 december 2021 willen we LIgraag op
de hoogte brengen van de actuele situatie rondom Thialf. Uitmondend in een verzoek om te
zorgen dat het Rijk met de regio en de andere betrokken partijen kan zorgen dat Thialf voor
topprestaties kan blijven zorgen, op korte en de langere termijn.
Verheugend signaal
In uw debat met de minister over het sportbeleid op 29 juni van dit jaar gaven diverse leden
aan dat ze willen meewerken om Thialf te behouden, zo nodig met een Rijksbijdrage. Uiteraard is dat voor Thialf, de aandeelhouders en de betrokken partijen een verheugend signaal.
De leden die aanwezig waren bij het werkbezoek van de Tweede Kamer aan Thialf op 2 juli
van dit jaar hebben die inzet nog een keer onderstreept. Andermaal een verheugend signaal.
Dat soort signalen zijn er vanuit het Haagse in het verleden eerder geweest. In 2012 en 2013
leek er 20 miljoen euro vanuit het Rijk voor vernieuwing van Thialf klaar te liggen. Dat was
ook logisch aangezien het Rijk eerder geld uittrok voor de accommodaties van nationaal
zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven (2000, 4,5 miljoen euro) en Omnisport Apeldoorn
(bouw gestart in 2006, 10 miljoen euro).
De minister wilde zich destijds voor de 20 miljoen voor Thialf inzetten, maar eerst was nog
een toetsing nodig of dit uit staatsteunoogpunt geen benadeling van private initiatieven met
zich meebracht. Hiervoor kwam een prijsvraag naar de schaatsplannen van Almere, Thialf
en Zoetermeer. Thialf bleek als enige levensvatbaar, Rijksfinanciering was daarmee staatssteunbestendig. Van de voorgespiegelde 20 miljoen euro is echter nooit een cent toegekend.
Financiering van het vernieuwde Thialf gebeurde volledig door de provincie Fryslán.
Provincie en gemeente zien graag dat het deze keer niet bij signalen blijft. Rijksgeld voor de
accommodatie Thialf vult niet alleen een noodzakelijk gat, maar maakt voor de regio ook
duidelijk dat de landelijke overheid haar verantwoordelijkheid pakt.
Beoordeling
In het debat van 29 juni heeft LIaan de minister gevraagd wat zij wil doen om Thialf te behouden. Ze gaf aan dat hiervoor eerst een beoordeling nodig is wat het Rijk nu doet voor de
topsportaccommodaties in Nederland en wat de inzet is en kan zijn voor Thialf. Dit onderzoek zou voor de begrotingsbehandeling klaar zijn. Dan kon de Kamer zien of die inzet voldoende is of dat bijsturing nodig is.
We hebben inmiddels begrepen dat dit onderzoek nog niet klaar is en dat er nog geen reactie van de bewindspersoon op mogelijk is. Waarbij de minister zelf helaas door ziekte heeft
moeten afhaken. Daarmee vervalt voor LIvooralsnog de mogelijkheid om op grond hiervan
met een financiering voor Thialf in te stemmen of deze bij te sturen.
Positieve ontwikkelingen
Er zijn positieve ontwikkelingen te melden over Thialf. Het aantal wedstrijddagen en de
openstelling voor verenigingen en recreanten is al genoemd. Coronasteun over 2020 is toegekend. Een oplossing voor de verzekeringskwestie met de zonnepanelen is nabij. De gemeenteraad van Heerenveen heeft gereserveerd voor de jaarlijkse exploitatiesteun.
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Ook heeft de raad geld uitgetrokken voor de eerste fase van het vernieuwen van de ijshockeyhal. Nodig uit bouwkundig oogpunt, maar ook om meer shorttrack en kunstrijden mogelijk
te maken. Provinciale Staten besluiten op 10 november over de jaarlijkse exploitatiesteun.
Donkere wolk
Ondanks die zonnige berichten blijft er een donkere wolk boven Thialf zichtbaar: het gebrek
aan geld voor de vervangingsinvesteringen, een miljoen euro perjaar, voor de komende tien
jaar.
We weten dat er diverse initiatieven zijn die Thialf kunnen helpen. Het topsportaccommodatie-onderzoek dat door de minister is aangekondigd. Een regeerakkoord met mogelijk een
(top)sportaccommodatiefonds, bepleit door onder meer NOCNSF. Een Sportwet die zaken
structureel regelt.
Maar die helpen Thialf niet aan de duidelijkheid die het ijsstadion, de aandeelhouders, de
betrokken partijen en alle schaatsers en schaatsliefhebbers nodig hebben. Zolang er geen
geld voor vervangingsinvesteringen is, kan een acuut probleem ontstaan. Mocht bijvoorbeeld
de koelinstallatie uitvallen en vervanging nodig zijn, dan kan Thialf dat momenteel niet betalen. De continuïteit van de ijsvloer komt in gevaar. Dat wil je als topsportaccommodatie niet,
al helemaal niet in de aanloop naar de Olympische Spelen van februari.
Zoektocht
Bij de behandeling van de begroting roepen we u op om u maximaal uit te rekken bij de
zoektocht naar een oplossing voor de acute situatie van Thialf. Is het vooruitlopend op het
accommodatieonderzoek, het regeerakkoord en de Sportwet nu niet mogelijk om dit voor de
komende tien jaar te doen, dan in ieder geval voor het komende jaar of de eerste twee jaar.
Zodat Thialf, NOCNSF, KNSB, provincie, gemeente en vooral de schaatsers de zekerheid
hebben dat vervangingen kunnen plaatsvinden als deze nodig zijn en de voorbereiding op de
Olympische Spelen ongestoord kan doorgaan. Zodat we het samen mogelijk maken dat in
februari het hele land weer kan juichen om de medailles.
Gedeputeprtile Staten van Fryslán,

'érsma, MBA MOM, secretaris
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