Oan Provinsjale Steaten

Ûnderwerp
: Zonnepanelen Thialf
Beliedsprogramma : Thialf
Registraasjenûmer :
01946455
Portefúljehâlder
: Douwstra
Behanneljend
amtner

:

Oanlieding

: Voor het aanzetten van de zonnepanelen van Thialf is 400.000 euro
van de Provincie nodig voor werkzaamheden op het dak.

Europeeske
kontekst

: De bijdrage is op grond van EU-besluit 2012/21/EU onder te
brengen in de dienst van algemeen economisch belang die de
Provincie heeft vastgesteld.

Koarte gearfetting

:

Beslútpunten

:

Taheakke

: - begrotingswijziging

Met verzekeraars is overeenstemming bereikt onder welke
voorwaarden Thialf de zonnepanelen op het dak weer kan
aanzetten en verzekerd blijft tegen het brandrisico. De oplossing
voorziet in het aanbrengen van enkele stroken zonder panelen met
een brandveiliger isolatielaag, waardoor het vuur moeilijker
overslaat naar andere panelen. Voor deze werkzaamheden is
400.000 euro nodig. Gezien de financieel moeilijke positie van het
ijsstadion, vraagt Thialf deze bijdrage aan de Provincie, op wiens
verzoek de panelen er liggen. Dit PS-besluit voorziet in toekenning
van het verzoek.
- instemmen met een bijdrage van 400.000 euro voor Thialf om de
zonnepanelen weer te kunnen aanzetten;
- de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren
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Taljochting

: Sinds de zomer van 2020 zijn de zonnepanelen van Thialf
afgekoppeld en leveren ze geen energie meer op. De reden
hiervan is dat verzekeraars de dakconstructie van
zonnepanelen met daaronder een piepschuim isolatielaag niet
meer tegen brandrisico wilde beschermen. Ook al voldeed
deze constructie aan alle bouwvoorschriften.
In de afgelopen periode heeft Thialf gezocht naar een
oplossing waarbij de panelen weer aan kunnen en het
brandrisico verzekerd is. Dit kan door op het dak enkele
stroken zonder panelen aan te brengen met een brandveiliger
isolatielaag, die werken als brandgangen in een bos. Dit
vraagt een eenmalige compensatie van 400.000 euro.
Door deze compensatie ontvangt Thialf weer 80.000 euro per
jaar aan SDE-subsidie en hoeft het voor 100.000 euro per jaar
minder aan energie in te kopen. Bovendien zou het definitief
afschakelen van de panelen betekenen dat Thialf een groene
lening van de Rabobank van 1 miljoen euro zou moeten
terugbetalen.
Met de gemeente Heerenveen is afgestemd dat deze
compensatie voor rekening komt van de provincie en dat de
gemeente volledig opdraait voor vernieuwing van de
ijshockeyhal. De panelen zijn aangebracht op verzoek van de
provincie na aanname van een motie in Provinciale Staten.

Kontekst

: De bijdrage past binnen de inzet om te werken aan een
duurzame toekomst van Thialf. Zowel een betere financiële
positie als een milieuvriendelijker energiegebruik. Er is minder
fossiel geproduceerde energie nodig. De eenmalige bijdrage
verlaagt jaarlijks het exploitatietekort en daarmee de
compensatie die de Provincie als aandeelhouder aan Thialf
verstrekt.

Probleemstelling

: De Provincie heeft als aandeelhouder een bijzondere
verantwoordelijkheid voor Thialf. Negatieve en positieve
beïnvloedingen van exploitatie werken tegelijk door op de
Provinciale bijdrage.
De zonnepanelen zijn aangebracht naar aanleiding van een
aangenomen motie in Provinciale Staten.
Met de gemeente is afgestemd dat mêde vanwege de
aangenomen motie de Provincie bijdraagt aan de oplossing
van de zonnepanelenkwestie. Daar tegenover staat dat de
gemeente de vernieuwing van de ijshockeyhal financiert.

Probleemanalyze

: De zonnepanelen van Thialf zijn al anderhalf jaar afgekoppeld
doordat verzekeraars met de gebruikte constructie op het dak
het brandrisico niet willen afdekken. Zonder zo’n dekking
treedt bij een verwoestende brand die aan de panelen te
wijten is een schadepost van tientallen miljoenen euro’s op die
voor Thialf niet op te brengen is en daardoor bij de
aandeelhouders (gemeente en Provincie) landt.
Aanpassing van de constructie op het dak verhelpt het
probleem in de ogen van de verzekeraars.
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Doelstelling / beëage
effekten:

: Met de 400.000 euro zijn de zonnepanelen weer te activeren.
Hierdoor ontvangt Thialf weer SDE, wekt Thialf groene stroom
op, is er minder energie van elders nodig, verlaagt het
exploitatietekort en hoeft Thialf een groene lening van de
Rabobank niet terug te betalen.

Risiko's

: Het risico bestaat dat de verzekeraars op een bepaald
moment besluiten ook de huidige constructie waar ze nu mee
instemmen af te keuren. Toch is dit geen reden om niet tot de
investering over te gaan. De huidige oplossing is gevonden na
langdurig onderzoek en overleg en met hulp van inschakeling
van een verzekeringsdeskundige. De verwachting is dat deze
aanpak vooralsnog afdoende zal zijn en zich na 2 tot 2,5 jaar
terugverdient.
Het alternatief is dat Thialf deze investering niet doet. In dat
geval blijven de panelen uit en is het ijsstadion in de komende
twee jaar meer kwijt dan deze investering. Bovendien moet
Thialf dan een lening van 1 miljoen euro van de Rabobank
terugbetalen.

Probleemoplossing

: Een investering van 400.000 euro aan werkzaamheden om
stroken zonder panelen op het dak aan te brengen. Door het
maken van deze brandgangen ontstaat een constructie
waarbij de verzekeraars het brandrisico van Thialf met
functionerende zonnepanelen weer wil afdekken. De panelen
kunnen weer aan.

Foarkaroplossing/
Yntegrale ôfwaging

: Vooral in een tijd waarin energieprijzen oplopen, is het van
belang dat Thialf zelf (groene) stroom kan opwekken. Daar is
ten tijde van de bouw door Provinciale Staten op
aangedrongen. De uitgave die nodig is, is binnen een paar
jaar terug te verdienen. Juist nu Thialf het financieel moeilijk
heeft, is het van belang de exploitatie op deze wijze te
verbeteren. Dit zorgt voor een lagere bijdrage door Provincie
en gemeente.
Hier niet aan meewerken zorgt ervoor dat de zonnepanelen
buiten werking blijft, wat het Duurzame karakter van Thialf
verzwakt, zowel financieel als wat energiehuishouding betreft.
Gezien de huidige financiële situatie heeft Thialf geen
mogelijkheid dit bedrag bij een bank te lenen.

Útfiering

: Toekenning van de bijdrage kan via bijgaande
begrotingswijziging.

Monitoaring/evaluaasje

: Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan valt dit overschot
terug aan de Provincie. Hiervoor vraagt de Provincie een
eindafrekening.

Stjoering

: GS stelt PS op de hoogte van de eindafrekening.

Ferfolchproseduere

: De toekenning van de 400.000 euro past binnen de dienst van
algemeen economisch belang die GS heeft vastgesteld.
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Oare punten

: Door toekenning in het eerste kwartaal van 2022 kan Thialf de
werkzaamheden direct na afloop van het schaatsseizoen laten
uitvoeren.

Ljouwert,
Deputearre Steaten fan Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris
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UTSTEL

Underwerp

: Zonnepanelen Thialf (01946455)

Provinsjale Steaten fan Fryslân

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan , nr. …, oangeande …
Mei it each op
Oerwagende dat

:

Beslute

:

Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

A.G. Rosier, griffier
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