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Onderwerp : Voortgang financiële situatie Thialf

Geachte Statenleden,

Terwijl de schaatsers de afgelopen weken op Thialf bezig waren om zich te kwalificeren voor
de Olympische Spelen, ging het werk door om de financiële positie van Thialf te versterken.
In de vergadering over de provinciale begroting voor 2022 heeft gedeputeerde Douwstra u
op 10 november 2021 toegezegd dat het college u bij brief van 11januari 2022 zou informe-
ren over de laatste stand van zaken. Dit betreft onder meer informatie over een rijksbijdrage
voor Thialf.

In deze brief brengen we u hiervan op de hoogte. Tegelijk ontvangt u informatie over het
besluit van het college om de overheidsbijdragen aan Thialf via een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) te verstrekken. Daarnaast treft Li het voorstel aan om geld vrij te
maken om Thialf in staat te stellen de zonnepanelen weer te kunnen aanzetten. Tot slot pra-
ten we u bij over de actuele financiële situatie van Thialf.

Rijksbijdrage
Met betrekking tot de rijksbijdrage heeft u de afgelopen weken de besluitvorming in de
Tweede Kamer en de presentatie van het coalitieakkoord kunnen volgen. Op 7 december
2021 stemde de Tweede Kamer in overgrote meerderheid —147van de 150 zetels —voor
een amendement Heerema cs. om Thialf via de rijksbegroting van 2022 1 miljoen euro toe te
kennen voor vervangingsinvesteringen.

Met dezelfde stemverhouding nam de Tweede Kamer op die dag tevens een CDA-motie van
Van Dijk cs. aan om de staatssecretaris aan te sporen in het voorjaar met een plan van aan-
pak te komen voor de structurele problemen van Thialf te komen.
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Thialf, ministerie en provincie hebben in december intensief overlegd over uitvoering van het
amendement. Geconcludeerd is dat verstrekking van de bijdrage van 1 miljoen euro het bes-
te kan via de DAEB die de provincie opstelt. Daarbij gaat het geld eerst naar de provincie
Fryslán, die vervolgens Thialf compenseert voor de vastgestelde dienst. Dit is volledig con-
form de staatssteunregels. De toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ziet dit inmiddels ook in en heeft deze werkwijze per brief van 22 december 2021 aan
de Tweede Kamer gemeld.

Op 15 december 2021 was in de budgettaire bijlage van het gepresenteerde landelijke coali-
tieakkoord te lezen dat er vanaf 2022 25 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor sport en
bewegen. Hierbij is Thialf als enige sportaccommodatie en -locatie specifiek genoemd. De
verwachting is dat dit betekent dat Thialf tijdens deze kabinetsperiode ook na 2022 op een
miljoen euro per jaar kan rekenen.

Het overleg hierover met het ministerie gaat de komende maanden verder. Hiermee vindt
invulling plaats van de uitvoering van de in december aangenomen Kamermotie, die een
aanpak bepleit voor de langere termijn.

Tevredenheid
Met deze inspanningen koerst Thialf af op het pleidooi dat provincie en gemeente Heeren-
veen samen met het ijsstadion in Heerenveen gehouden heeft: er komt een rijksbijdrage om
de vervangingsinvesteringen te voldoen. Daarmee komt scenario 1 binnen bereik van de drie
scenario's die we u op 7 september hebben voorgehouden: naast geld van provincie en ge-
meente ook geld van het Rijk. Dat was het enige scenario waarbij Thialf open te houden is.

Daarmee kijken wij met grote tevredenheid terug op de stemuitslagen in de Kamer en de
presentatie van het coalitieakkoord. Samen met de besluitvorming in gemeenteraad en Pro-
vinciale Staten en met de afspraken van de commissie-Eringa ligt er nu een stevige basis
voor een gezonde financiële toekomst van Thialf.

De commissie-Eringa (Thialf, KNSB, NOCNSF en Pier Eringa) heeft de huidige stand van
zaken op maandag 10 januari in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeente en
provincie besproken. Ook daar gaat het overleg mee verder.

Lobby
De lobby om de resultaat te bereiken die zijn behaald, was een brede lobby waaraan u als
Statenleden ook een belangrijke bijdrage geleverd heeft. We zijn u daar dankbaar voor. Het
maakte —mede dankzij een pleidooi van huidige en oudtopschaatsers - de fracties in Den
Haag duidelijk dat er grote sympathie is voor Thialf. Het heeft meegeholpen om de steun van
vrijwel alle Kamerleden in Den Haag te verwerven.
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DAEB
In de gesprekken met de Europese Commissie over de financiële positie van Thialf is gecon-
cludeerd dat gebruikmaken van een DAEB de geëigende weg is om overheidsbijdragen aan
Thialf te verstrekken. In de dienst van algemeen economisch belang moet precies staan wel-
ke diensten Thialf uitvoert en wat de vergoedingen zijn. Elk jaar vindt controle door de over-
heid plaats hoe de opbrengsten zich verhouden tot de kosten. Het aanwijzing van Thialf om
deze diensten uit te voeren, gebeurt via besluit van Gedeputeerde Staten. Dit is op 11janua-
ri 2022 gebeurd.

Binnen deze regels mogen overheden Thialf via een DAEB voor een bedrag van 15 miljoen
euro per jaar compenseren voor de diensten die het ijsstadion levert. Zonder dat hier vooraf-
gaand goedkeuring van de Europese Commissie nodig is.

Deze bepaling maakt het mogelijk dat Thialf behalve de exploitatiebijdragen van provincie en
gemeente van maximaal 812.000 euro per jaar, ook een vergoeding ontvangt van 400.000
euro voor werkzaamheden om de zonnepanelen weer aan te zetten. Tevens blijft er meer
dan voldoende ruimte over voor het Rijk om op grond van dezelfde DAEB 1 miljoen euro per
jaar voor vervangingsinvesteringen aan Thialf toe te kennen. Van deze mogelijkheid maakt
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu gebruik. De gemeente stelt een
eigen DAEB vast.

Staatssteun
Uit de brief aan de Kamer heeft de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aangegeven dat hij hierdoor op andere gedachten is gekomen wat betreft
zijn zorgen over eventuele staatssteun. Hij liet op 6 december 2021 per brief aan de Tweede
Kamer weten dat een rijksbijdrage voor vervangingsinvesteringen mogelijke problemen met
staatssteun kon opleveren. Juist de situatie die de staatssecretaris beschreef is eerder al
aan de Europese Commissie voorgehouden en leidde tot verwijzing naar toepassing van de
hierboven genoemde DAEB.

Dit hebben we op 7 december 2021 als reactie voorafgaande aan de stemmingen in de
Tweede Kamer aan de staatssecretaris en de Kamer verzonden. Die reactie treft u als bijla-
ge bij deze brief aan. De brief van de staatssecretaris van 22 december 2021 waarin hij aan-
geeft dat hij van inzicht is veranderd en toekenning van de Rijksbijdrage toch zonder staats-
steunproblemen kan, is bijgevoegd.

Hoofdzaak
De dienst van algemeen economisch belang die de overheid Thialf opdraagt om te verrich-
ten, is in hoofdzaak als volgt omschreven:

het ijsstadion zodanig in stand te houden en te beheren dat het blijft voldoen aan de
ISU-eisen voor onder auspiciën van de ISU georganiseerde wedstrijden, het beschik-
baar te stellen voor nationale en internationale wedstrijden, het beschikbaar te stellen
voor topsporttrainingsdoeleinden en het beschikbaar te stellen voor recreatief gebruik
voor zover het niet gebruikt wordt voor de genoemde wedstrijden en trainingen.

Hiervoor is de jaarlijkse exploitatiebijdrage van provincie en gemeente nodig, als ook de ver-
vangingsinvestering van het Rijk. Een bijdrage om de zonnepanelen weer aan te kunnen
zetten, heeft een positief effect op de exploitatie en draagt eveneens bij aan het in stand
houden van het stadion.
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Het aanwijzen van de DAEB is een bevoegdheid van het college. Op grond hiervan kan
Thialf —na publicatie van het besluit - een verzoek voor de compensatie indienen. De maxi-
male bijdrage hiervoor van 542.000 euro voor het exploitatiedeel voor 2022 is door u bij de
vaststelling van de begroting op 10 november 2021 beschikbaar gekomen.

Jaarlijks volgt een controle of Thialf niet meer compensatie heeft ontvangen dan het daad-
werkelijk nodig had. In dat geval vindt verrekening plaats met de bijdrage voor het volgende
jaar. De DAEB treft u als bijlage aan.

De DAEB kent een looptijd van tien jaar. Dit betekent niet dat de provincie verplicht is in die
tien jaar compensatie te verstrekken. De termijn is vooral gekozen om niet in de problemen
te komen als de DAEB een termijn van bijvoorbeeld vier jaar bevat en er voor een vijfde jaar
compensatie nodig is. Dat is niet toegestaan en dan is een nieuwe procedure nodig.

Zonnepanelen
Van de directie van ijsstadion Thialf is een verzoek ontvangen om 400.000 euro beschikbaar
te stellen voor werkzaamheden om de zonnepanelen met instemming van brandrisicoverze-
keraars weer in gebruik te kunnen nemen. Deze werkzaamheden voorzien vooral in het
compartimenteren van de zonnepanelen op het dak. Door voor stroken tussen de comparti-
menten te zorgen die vrij zijn van zonnepanelen, kan in het geval van brand op het dak het
vuur minder snel overslaan naar andere panelen en het brandrisico verder verminderen. De-
ze stroken krijgen een brandveiliger isolatie.

Per brief van 7 september 2021, in de begrotingsstukken en in antwoord op technische vra-
gen daarover hebben we LIop deze oplossing en de bijbehorende kosten gewezen. In de
begrotingsvergadering van 10 november 2021 is dit eveneens aan de orde geweest. Toen
was al duidelijk dat Thialf met de werkzaamheden wilde wachten tot na dit belangrijke olym-
pische schaatsseizoen. Momenteel voert Thialf de laatste gesprekken met de betrokken par-
tijen over de uitvoering van deze aanpassingen.

Door weer zonne-energie te kunnen opwekken, hoeft Thialf minder energie in te kopen.
Vooral in een tijd waarin de energiekosten oplopen, is dit van groot belang. Het huidige
energiecontract van Thialf loopt dit jaar af. In de loop van het jaar zal duidelijk zijn wat voor
financiële consequenties dit heeft. Daarnaast levert het aanzetten van de zonnepanelen
Thialf weer sde-subsidie op.

In bijgevoegd PS-stuk leggen we het verzoek van Thialf nader aan u voor. Via deze brief
verzoeken we de agendacommissie om het PS-stuk met de begrotingswijziging voor de ko-
mende februari- of maartvergadering te agenderen.

Actuele financiële situatie
Half december heeft het Rijk de tweede aanvraag van de gemeente Heerenveen voor coro-
nasteun voor Thialf op grond van de SPUK IJZ goedgekeurd en bijna 1 miljoen euro be-
schikbaar gesteld. Vanwege de strengere coronamaatregelen die op 28 november en 19
december 2021 zijn ingegaan, is publiek bij de wedstrijden niet meer toegestaan en recrea-
tieschaatsen niet meer mogelijk. Mede vanwege deze beperking is het mogelijk een nieuwe
compensatieaanvraag bij het Rijk in te dienen. Ook hier gaat Thialf via de gemeente een
beroep op doen.
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Toekenning van de coronacompensatie verloopt via de gemeente Heerenveen, die de forme-
le aanvragen indient. Thialf levert de informatie voor de aanvraag, de gemeente en het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties controleren deze. Ook de Europese
Commissie toetst deze.

Van de 2 miljoen euro die gemeente en provincie Thialf als hulpverleningskrediet hebben
verstrekt, betaalt Thialf 424.000 euro terug. Dit bedrag was in het najaar aan het ijsstadion
overgemaakt om de liquiditeit te verhogen tot Thialf geld kreeg uit de coronaregelingen.

Nu het besluit over de DAEB er ligt, is voor de Europese Commissie duidelijk hoe de finan-
ciering van Thialf er in de komende jaren uitziet. Dit was nodig voor er een besluit kon volgen
over het omzetten van het hulpverleningskrediet van 1,6 miljoen euro in een subsidie. Dat
overleg kan nu weer verder.

Gedeput rde Staten van Fryslán,

a

dr3AMBirdk—, voorzitter

.E.J3enaiu Riemer§ma, MBA MCM, secretaris
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Provincie Fryslân
t.a.v. de heer F. Douwstra, gedeputeerde

per e-mail: secr.gs.douwstra@fryslan.frl

Utrecht, 6 december 2021

Inzake : Fryslân, Prov./advies Thialf
Betreft : Bijdrage aan Thialf
Behandeld door : mr. C.T. Dekker, advocaat/attorney-at-law/partner
Tel. / Fax : +31 (0)88 752 00 25 / +31 (0)88 752 00 01
E-mail : cees.dekker@nysingh.nl

Onze referentie: Uw referentie:
241642/CTD

Geachte gedeputeerde,

U legde mij de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
van 6 december 2021 (kenmerk 3294302-1021511-S) voor en verzocht mij daarop 
te reageren.

In de brief stelt de staatssecretaris kort gezegd dat Thialf een economische 
activiteit verricht en een bijdrage van de overheid daarom ongeoorloofde 
staatssteun vormt. Die stelling is onjuist.

In het staatssteunrecht dient eerste worden vastgesteld of een overheidsbijdrage 
staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). Als dat het geval is, betekent dat echter 
nog niet dat die steun ook verboden is. Er zijn namelijk voldoende mogelijkheden, 
ook in dit geval, om die steun in overeenstemming met de staatssteunregels te 
verstrekken. Dat blijkt al uit het besluit van de Europese Commissie uit 2013 waar 
de staatssecretaris zelf naar verwijst. In dat besluit heeft de Europese Commissie 
inderdaad geconcludeerd dat Thialf een economische activiteit verricht, maar in 
hetzelfde besluit heeft zij de steun aan Thialf goedgekeurd. 

Staatssteun zou zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie 
aan Thialf kunnen worden verstrekt op basis van artikel 55 van EU-Verordening 
651/2014, de zogenoemde Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(geconsolideerde versie van deze verordening te vinden op: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-
20210801&from=EN#tocId7) of als compensatie voor het verrichten van een dienst 
van algemeen economisch belang (DAEB) op grond van Besluit 2012/21/EU van de 
Europese Commissie (te raadplegen op https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN). 

Het is op grond van dit laatste besluit dat de provincie momenteel in overleg met de 
Europese Commissie komt tot een formulering van een dienst van algemeen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN#tocId7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN#tocId7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN#tocId7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN
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economisch belang die wordt opgedragen aan Thialf en waarvoor Thialf een compensatie mag 
ontvangen. Op grond van genoemd besluit van de Europese Commissie kan jaarlijks een 
compensatie worden verstrekt van maximaal € 15 miljoen. Aangezien de gemeente Heerenveen 
en de provincie Fryslân tezamen een jaarlijkse compensatie van maximaal € 812.000 willen 
verstrekken, bestaat er dus genoeg ruimte voor een bijdrage van het Rijk van € 1 miljoen per jaar 
voor de vervangingsinvesteringen. Een bijdrage voor de vervanginvesteringen zou voorts prima 
passen binnen de dienst van algemeen economisch belang die wij thans in concept geformuleerd 
hebben en die wij ook ter bespreking met de Europese Commissie aan de Commissie zullen 
zenden (niet ter goedkeuring voorleggen, want de Europese Commissie hoeft hiervoor niet vooraf 
goedkeuring te geven).

De dienst van algemeen economisch belang die aan Thialf zal worden opgelegd betreft kort 
gezegd:
het ijsstadion zodanig in stand te houden en te beheren dat het blijft voldoen aan de ISU-eisen 
voor onder auspiciën van de ISU georganiseerde wedstrijden, het beschikbaar te stellen voor 
nationale en internationale wedstrijden, het beschikbaar te stellen voor topsporttrainingsdoeleinden 
en het beschikbaar te stellen voor recreatief gebruik voor zover het niet gebruikt wordt voor de 
genoemde wedstrijden en trainingen.
Het doen van vervangingsinvesteringen is nodig voor het uitvoeren van deze dienst van algemeen 
economisch belang en dus kan er ook een compensatie voor worden gegeven.

De staatssteunregels staan derhalve niet in de weg aan een bijdrage van het Rijk voor door Thialf 
te verrichten vervangingsinvesteringen. 

Voor een nadere toelichting ben ik natuurlijk beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Cees Dekker
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Ûnderwerp : Zonnepanelen Thialf 
Beliedsprogramma : Thialf 
Registraasjenûmer : 

01946455 
Portefúljehâlder : Douwstra 

   
Behanneljend 
amtner 

: Marcel de Jong, (06) 52 07 11 14, Ûndernimmend en Enerzjyk 
Fryslân 

   
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 : 

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. 

   
Beslútpunten : 

- instemmen met een bijdrage van 400.000 euro voor Thialf om de 
zonnepanelen weer te kunnen aanzetten; 
- de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren 

   
Taheakke : - begrotingswijziging 
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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 zonnepane-
len met daaronder een piepschuim isolatielaag niet meer te-
gen brandrisico wilde beschermen. Ook al voldeed deze con-
structie aan alle bouwvoorschriften. 
In de afgelopen periode heeft Thialf gezocht naar een oplos-
sing 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 te-
rugbetalen. 
Met de gemeente Heerenveen is afgestemd dat deze com-
pensatie voor rekening komt van de provincie en dat de ge-
meente volledig opdraait voor vernieuwing van de ijshockey-
hal. 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 aangedron-
gen. 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 moge-
lijkheid 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 

 
 

 



 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 
Behandeling bij PS vergadering d.d. …… 

 

 

 
Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen 
Onderwerp :  Bijdrage aanpassingen zonnepanelen Thialf 
 

 

 
Toelichting: 
Om te zorgen dat Thialf de zonnepanelen met instemming van de brandrisicoverzekeraars 
weer kan gebruiken, zijn er werkzaamheden aan het dak van het ijsstadion nodig. Hiervoor is 
400.000 euro nodig. Deze werkzaamheden komen voor rekening van de provincie, mede 
doordat de panelen er op verzoek van Provinciale Staten zijn aangebracht. 
 
 
 
 

 
 

Voorstel: 
Uit het begrotingssaldo voor 2022 eenmalig € 400.000 toe te voegen aan de compensatie 
aan Thialf, ten behoeve van de aanpassingen aan het dak om de zonnepanelen weer in 
bedrijf te kunnen nemen. 
 

 
 
 
 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

7 Algemene 
dekkingsmiddelen 

 400.000    

 Begrotingssaldo  -400.000    

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

 
Besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende een 
aanwijzing van een dienst van algemeen economisch belang 
 
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; 
 
Gelet op het bepaalde in: 
 
 
Artikel […] van de Provinciewet; 
 
 
De artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie; 
 
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de 
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan 
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen, Pb EU 2012, L 7/3; 
 
Overwegende dat: 
 
De schaatssport een populaire sport is in Fryslân en Nederland en een cultuurdrager voor de  
Friese en nationale identiteit is, zowel waar het de recreatieve beoefening als de topsport 
betreft; 
 
De besloten vennootschap Thialf OG B.V., waarvan de Provincie Fryslân tweederde van de 
aandelen houdt en de gemeente Heerenveen een derde, eigenaar is van IJsstadion Thialf en 
haar volle dochteronderneming Thialf B.V. het IJsstadion Thialf exploiteert; 
 
Hierna ter onderscheiding van de vennootschappen Thialf OG B.V. en Thialf  
B.V., die gezamenlijk Thialf zullen worden genoemd, verder gesproken wordt van IJsstadion 
Thialf, indien over het stadion – de infrastructuur – als zodanig gesproken wordt; 
 
IJsstadion Thialf een onmisbare infrastructuur biedt voor de beoefening van de top-
schaatssport, gezien de voor topsportactiviteiten benodigde trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten, maar ook die hiermee verband houdende voorzieningen voor 
toeschouwers, media en sponsoren enzovoorts; 
 
IJsstadion Thialf vanwege haar voorzieningen als enig ijsstadion in Nederland voldoet aan de 
eisen die de International Skating Union (ISU)  voor internationale langebaan wedstrijden en 
toernooien aan ijsbanen stelt, waardoor in Nederland internationale schaatswedstrijden en 
toernooien onder auspiciën van de ISU gehouden kunnen worden, terwijl IJsstadion Thialf 
tevens voldoet aan de ISU-eisen voor internationale shorttrack wedstrijden en toernooien 
(hierna worden de eisen voor short track en langebaan schaatsen kortheidshalve aangeduid 
als ISU-eisen); 



 

 

 
IJsstadion Thialf voorts al jarenlang internationaal erkend is als het icoon van de 
schaatssport en een wereldmerk vormt en aldus een grote bijdrage levert aan de nationale 
en internationale uitstraling van Nederland en Fryslân in het bijzonder; 
 
De provincie het daarom van belang acht dat IJsstadion Thialf aan de eerdergenoemde ISU-
eisen blijft voldoen; 
 
IJsstadion Thialf tegelijkertijd een belangrijke voorziening is voor recreatieve schaatsers uit 
de regio en landelijk en aldus ook een rol speelt in het bevorderen van sport en beweging in 
de regio, individueel, maar ook in club- en schoolverband; 
 
De provincie het daarom van belang acht dat Thialf voldoende toegang blijft geven aan het 
recreatieve schaatsen; 
 
De provincie constateert dat het in stand houden van een topsportbaan van het niveau van 
IJsstadion Thialf en met de naam en uitstraling van IJsstadion Thialf kosten met zich brengt, 
die niet kunnen worden gedekt uit de exploitatie, aangezien een overdekte kunstijsbaan met 
de voorzieningen die nodig zijn voor topsportwedstrijden en het blijven voldoen aan de ISU-
eisen een dure voorziening betreft; 
 
Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door het energieverbruik en dat de provincie het 
daarom van belang vindt dat Thialf beschikt over een werkbare zonne-energievoorziening, 
waardoor naast de positieve milieu-effecten van een dergelijke voorziening, de jaarlijkse 
energiekosten dalen en daarmee de jaarlijkse compensatie van de provincie; 
 
De provincie het in het algemeen belang acht als IJsstadion Thialf aan de genoemde ISU-
eisen blijft voldoen en een voorziening blijft waarin zowel topsport kan worden bedreven 
(inclusief de trainingsfaciliteiten daarvoor) als ruimte blijft voor recreatiesport. 
 
Besluit als volgt: 
 
Artikel I 
 
De besloten vennootschap Thialf O.G. B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, 
kantoorhoudend aan de Pim Mulierlaan 1 (8443 DA) te Heerenveen wordt opgedragen  

a. Het IJsstadion Thialf, zodanig in stand te houden en te beheren dat het blijft voldoen 
aan de ISU-eisen voor onder auspiciën van de ISU georganiseerde toernooien en 
wedstrijden. Hieronder wordt tevens verstaan het in stand houden van een ijsvloer – 
tijdens het schaatsseizoen – die geschikt is voor topsportprestaties en 
topsporttrainingen; 

b. IJsstadion Thialf beschikbaar te stellen en te houden voor door de KNSB, al dan niet 
op verzoek van de ISU, georganiseerde nationale en internationale wedstrijden en 
kampioenschappen, onder de voorwaarde dat Thialf een passende vergoeding van de 
KNSB ontvangt voor het gebruik van de ijsbaan en overige faciliteiten tijdens deze 
kampioenschappen en wedstrijden. Een passende vergoeding is in elk geval de 



 

 

(geïndexeerde) vergoeding die gebruikelijk was in de jaren voorafgaand aan dit 
besluit; 

c. IJsstadion Thialf beschikbaar te stellen en te houden voor 
topsporttrainingsdoeleinden waaronder in elk geval wordt verstaan van schaatsers 
en schaatsploegen die aan nationale en internationale wedstrijden mee (kunnen) 
doen, voor een bepaalde minimumtijd per jaar en volgens een schema, en tegen 
tarieven die jaarlijks aan de Provincie worden voorgelegd 

d. IJsstadion Thialf voor zover het niet gebruikt wordt voor de hiervoor genoemde 
wedstrijden en toernooien en trainingen, beschikbaar te stellen en te houden voor 
recreatief gebruik, gedurende zes maanden per jaar, met (reguliere) openingstijden 
en tegen tarieven die jaarlijks aan de Provincie worden voorgelegd. 

een en ander volgens een exploitatieplan dat jaarlijks door de aandeelhouders van Thialf OG 
B.V., wordt goedgekeurd. 
 
Artikel II 
De opdracht genoemd in artikel I wordt verleend voor een periode van 10 jaar, ingaande op 
de dag na publicatie van dit besluit. 
 
Artikel III 
De provincie betaalt Thialf: 
-, een eenmalige compensatie van EUR 400.000 voor de kosten van het aanpassen van de 
installatie van de zonnepanelen op het dak van het IJsstadion,  
- een eenmalige compensatie van € 1 miljoen, en 
- een jaarlijkse compensatie  
voor de kosten die Thialf moet maken om de in artikel I genoemde opdracht uit te voeren, 
welke compensatie maximaal EUR 542.000 bedraagt,  
 
maar nooit meer dan de nettokosten, rekening houdend met een redelijke winst van 
maximaal 1,08% van het totaal van het gestorte kapitaal vermeerderd met het gestorte agio 
(hierna: ‘redelijke winst’). 
Indien uit de jaarlijkse verantwoording blijkt dat de compensatie meer heeft bedragen dan 
de nettokosten, rekening houdend met een redelijke winst, wordt het meerdere verrekend 
met de compensatie van het daaropvolgende jaar. 
Indien uit de jaarlijkse verantwoording blijkt dat in het laatste jaar van de in artikel II 
genoemde periode de compensatie hoger is geweest dan de nettokosten, rekening houdend 
met een redelijke winst, is Thialf verplicht dat meerdere terstond na de vaststelling daarvan 
door de provincie, aan de provincie terug te betalen. 
 
Artikel IV 
 
Inwerkingtreding 
 
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
  
 
Bezwaarclausule 



 

 

 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes 
weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het 
college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, @. 
 
Toelichting 
 

1. Inleiding 
 
In de toelichting wordt de term ‘Thialf’ zowel gebruikt voor de in het besluit genoemde 
vennootschappen, die de opdracht ontvangen om de genoemde dienst van algemeen 
economisch belang uit te voeren, als voor het IJsstadion zelf, op de instandhouding en het 
gebruik waarvan het besluit zich richt. 
Dit besluit wordt genomen omdat wij het van belang achten dat Thialf kan blijven 
voortbestaan en aldus een voorziening kan blijven voor het (wereld)topsportschaatsen en 
tegelijkertijd de breedtesport kan blijven bedienen. Dat is, zoals hierna verder zal worden 
toegelicht, in het algemene belang van Fryslân en van de schaatssport. Wij vinden het 
behoud van de functie van Thialf van een zodanig belang dat wij het van belang vinden 
vanuit onze publiekrechtelijke rol Thialf de opdracht te geven om Thialf in stand te houden 
op een zodanige wijze als in het besluit geformuleerd. Wij besluiten voorts aan Thialf een 
compensatie te geven voor de nettokosten die Thialf moet maken om de dienst van 
algemeen economisch belang uit te voeren.  
 

2. Dienst van algemeen economisch belang 
 
Het begrip ‘dienst van algemeen economisch belang’ is een begrip uit het recht van de 
Europese Unie. Er bestaat geen formele definitie van het begrip, maar de Europese 
Commissie omschrijft het begrip als een economische activiteit “die het algemeen belang 
dient en die de markt, zonder het overheidsoptreden, anders niet (of niet onder dezelfde 
voorwaarden inzake kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene 
toegang) had verricht. De openbaredienstverplichting waarmee de dienstverrichter wordt 
belast, waarbij het criterium "algemeen belang" als leidraad dient, moet ervoor zorgen dat 
de dienst wordt verricht onder voorwaarden waarmee de publieke taak kan worden 
vervuld.” 
 
Het algemeen belang dat wordt gediend is dus niet zonder meer een ‘economisch’ belang. 
Het ‘economische’ betreft het karakter van de activiteiten van Thialf: het aanbieden van een 
sportinfrastructuur, of specifieker: een ijssportinfrastructuur. Dat is, in de benadering van de 
Europese Unie, een economische activiteit, ook als die normaliter niet onder gebruikelijke 
marktcondities zou worden aangeboden. 
Wij achten overigens de instandhouding van Thialf noodzakelijk in het algemeen 
maatschappelijk belang, maar achten de activiteiten van Thialf tevens in het economisch 
belang van de regio, zij het dat dat laatste niet het primaire doel is van de instandhouding 
van Thialf als topsportinfrastructuur. 
 
Algemeen belang 
 



 

 

De Provincie is van oordeel dat Thialf van grote betekenis is voor Fryslân in het bijzonder en 
Nederland in het algemeen.  
 
Schaatsen is populair in Fryslân en Nederland. Het is een cultuurdrager voor de Friese en 
nationale identiteit. Thialf is al jarenlang het onbetwiste schaatsmekka van de wereld. Door 
instandhouding van Thialf blijft Thialf dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Friese 
en nationale identiteit. 
 
Sociaal-maatschappelijk belang 
 
Fryslân is een provincie die met sport verbonden is, stelden wij al in de Beliedsbrief Sport 
2021-2024 Altyd priis. Schaatsen neemt daarin voor Fryslân een belangrijke plaats in. En 
Thialf, als schaatstempel, in het bijzonder. Thialf is al jarenlang internationaal erkend als het 
icoon van de schaatssport en is een wereldmerk. Wie aan schaatsen denkt, denkt aan Thialf 
en Fryslân.  
Nederlandse schaatsers horen sinds mensenheugenis bij de wereldtop. Ons schaatspubliek is 
mag worden gezien als het meest enthousiaste van de wereld.  
Ondanks dat de toernooien meer in het oog springen is het gegeven dat Thialf zowel 
nationaal als internationaal wordt gezien als een ‘center of excellence’ als het gaat om alle 
hoogwaardige trainingsfaciliteiten die geboden worden, van belang. Deze functie maakt dat 
Thialf tevens wordt gezien als de ‘medaillefabriek’ voor de Olympische Winterspelen. Bij de 
laatste twee spelen kwamen de Nederlandse medailles voor (nagenoeg) 100% van atleten 
die Thialf als trainingsbasis hebben. Overigens vormt het aantal gouden schaatsmedailles 
bijna 30% van alle gouden medailles die voor Nederland op alle Olympische Spelen (zomer 
en winter) zijn gewonnen. 
En Thialf speelt daarin een cruciale rol. Thialf biedt optimale faciliteiten voor sporters, 
toeschouwers en media. En dat is een belangrijke voorwaarde om grote toernooien en 
wedstrijden te blijven organiseren. Deze toernooien en wedstrijden trekken grote 
bezoekersaantallen en als topsporttrainingsfaciliteit trekt Thialf nationale en internationale 
topteams naar Fryslân voor het trainen en testen. 
Thialf is voorts een versterking van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) 
Heerenveen. Met toptrainingsfaciliteiten naast de deur kunnen sporters, coaches en 
leerkrachten wonen en onderwijs ideaal combineren met hun sport. 
 
Schaatsen is - zoals alle sport - niet alleen maar leuk, gezond en gezellig. Sport bestaat bij de 
gratie van gezonde normen en waarden. Sport haalt tegenstellingen weg en vermindert 
sociale uitsluiting. Sport verbindt en verbroedert en draagt zo bij aan een samenleving 
waarin we ons veilig en geborgen weten. Thialf levert een belangrijke bijdrage aan de sociale 
cohesie. De koppeling van topsport en breedtesport, stimuleert en draagt bij aan de 
populariteit en de dynamiek in de schaatssport. Wij benadrukten dat ook reeds in de 
Beliedsbrief Sport 2021-2024, waarin ook aan Thialf een belangrijke rol is toebedacht. 
Hiervan profiteren de schaatsverenigingen, de scholen, en vele andere organisaties in 
Nederland. Elk jaar kunnen duizenden mensen uit Fryslân en de rest van Nederland 
gebruikmaken en genieten van de vele mogelijkheden die het ijsstadion en de voorzieningen 
daar omheen bieden. 
Thialf kent veel ruimte en faciliteiten voor de recreatieve schaatser. Het nodigt mensen 
nadrukkelijk uit om ook actief aan sport te doen. En dat is goed voor de volksgezondheid.  



 

 

 
Het in 2017 gereedgekomen vernieuwde Thialf heeft een nieuw energie- en klimaatconcept 
gekregen, waarin de meest innovatieve technieken voor duurzaamheid zijn ingezet voor een 
zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Thialf is als zodanig dan ook tevens eens internationaal icoon 
op het gebied van energie, duurzaamheid en innovatie. Doordat Thialf met de huidige wijze 
waarop de zonnepanelen bij Thialf geïnstalleerd zijn, geen brandverzekering kan krijgen en 
daarom de zonnepanelen niet gebruikt kunnen worden, vinden wij het van belang dat de 
installatie zodanig wordt gewijzigd dat de zonnepanelen wel bruikbaar zijn. De eenmalige 
kosten daarvan bedagen EUR 400.000. Door het wel kunnen gebruiken van de zonnepanelen 
gaan de jaarlijkse kosten van Thialf omlaag, waardoor ook de jaarlijkse provinciale 
compensatie met circa EUR 100.000 per jaar vermindert. Wij vinden het daarom in de in het 
algemeen belang aan Thialf opgelegde dienst passen om de installatie aan te passen en de 
kosten – die onlosmakelijk samenhangen met het in stand houden en beheren van het 
ijsstadion – daarvan te compenseren. Uiteindelijk verminderen daarmee de totale kosten 
van de provincie ook. 
 
In Thialf zijn zowel optimale mogelijkheden gerealiseerd voor de traditionele media als pers, 
radio en televisie, als voor de nieuwe media. State-of-the-art informatietechnologie zorgt 
voor real-time informatievoorziening. 
Zo is Thialf na de in 2017 afgeronde vernieuwbouw meer dan ooit tevoren een instrument 
geworden in de ‘branding’ van Nederland in het algemeen en van Fryslân in het bijzonder. 
 
 
Economie en werkgelegenheid  
De wens om Thialf in stand te houden als centrum voor de ijstopsport instandhouding van 
Thialf biedt directe werkgelegenheid, en door het aantrekken van grote aantallen fans en 
bezoekers uiteraard ook in onder meer de sectoren toerisme en recreatie. In het in opdracht 
van de gemeente Heerenveen door Decisio uitgevoerde onderzoek “Economische betekenis 
topsport Heerenveen” van 12 mei 2021, wordt aangegeven dat de directe en indirecte 
bestedingen van Thialf zelf in de provincie (inclusief inkoop), circa EUR 1,1 miljoen bedragen 
en dat de bezoekers nog eens EUR 0,9 miljoen in de provincie (direct en indirect) besteden. 
Met elkaar is Thialf dus goed voor jaarlijkse bestedingen in de provincie van circa EUR 2 
miljoen. Thialf levert volgens het genoemde rapport direct 16 fte aan banen in de regio op. 
Thialf is een (ijssport)evenementenlocatie bij uitstek.  
 
In het rapport van Decisio is niet becijferd wat de bijdrage is aan Fryslân- en zelfs Holland-
promotie. Wij menen echter dat ook dit effect een economische meerwaarde voor onze 
provincie met zich brengt. 
 
De provincie ziet overigens het concept Heerenveen Stad van Sport als een krachtig en 
stuwend economisch cluster en een springplank voor activiteiten rond sport, onderwijs, 
gezondheid en leisure.  
 

3. De inhoud van de dienst van algemeen economisch belang 
 
Tegen de achtergrond van de hiervoor besproken belangen, achten wij het van groot belang 
dat Thialf een voorziening blijft waar de schaatstopsport kan worden beoefend en 



 

 

tegelijkertijd ruimte is voor breedtesport. Voor de schaatstopsport is het nodig dat Thialf aan 
de ISU-eisen voor het langebaan en short track blijft voldoen, zodat er internationale 
wedstrijden en toernooien in Thialf kunnen worden gehouden. Dit betekent dat Thialf alle 
voorzieningen die daarvoor nodig zijn in stand moet houden.  
De dienst van algemeen economische belang kan niet inhouden dat in Thialf een minimum 
aantal toernooien en wedstrijden wordt gehouden. Daarvoor is Thialf immers afhankelijk 
van de toewijzing van dergelijke toernooien en wedstrijden door de ISU aan de KNSB. Het is 
daarom van belang de opdracht toe te spitsen op het in stand houden van de infrastructuur 
die daarvoor nodig is. Tevens dient Thialf de faciliteiten zodanig in stand te houden dat er 
topsporttrainingen kunnen plaatsvinden door topsportteams (in voorkomende geval uit 
binnen- en buitenland).  
Wij willen echter niet dat Thialf alleen voor topsport beschikbaar is. Daarom wordt ook de 
verplichting opgelegd de voorzieningen beschikbaar te stellen voor recreatief schaatsen. 
Daarmee doelen we op de individuele recreatieve schaatser, maar ook het schaatsen in het 
verband van amateurverenigingen (trainingen, wedstrijden), schoolschaatsen en 
bijvoorbeeld een gebruiker als de Sven Kramer Academy, die onlangs in samenwerking 
Stichting het Gehandicapte Kind is gestart met de pilot Frame Schaatsen voor kinderen met 
een fysieke beperking 
Er dient dus een brede groep van gebruikers gefaciliteerd te worden. Daarmee onderscheidt 
Thialf zich ook duidelijk van bijvoorbeeld een voetbalstadion waarvan met name één enkele 
(professionele) sportorganisatie profiteert. In de schaatssport vervult een ijsstadion echter 
een heel andere functie. 
De formulering van de opdracht aan Thialf sluit aan bij de functie van Thialf als facilitair 
bedrijf, waarop Thialf zich richt na de doorgevoerde herstructurering.  
In het besluit wordt niet exact vastgelegd welke openingstijden Thialf moet hanteren voor 
bijvoorbeeld de amateursport, hoeveel van haar tijdscapaciteit voor topsport beschikbaar 
moet zijn, wat de exacte eisen zijn die voor de verschillende functies gelden en wat de 
tarieven voor het gebruik van de baan moeten zijn. Uitgangspunt bij deze invulling is de 
huidige (pre corona) invulling. Thialf dient jaarlijks een jaarplan en begroting voor te leggen 
aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In onze hoedanigheid van 
aandeelhouder houden wij dus een vinger aan de pols voor wat betreft de vraag of de 
concrete invulling voldoet aan onze wensen en de hiervoor geformuleerde dienst van 
algemeen economisch belang. 
 

4. Marktfalen 
 
Uit de afgelopen jaren is gebleken dat een kostendekkende exploitatie van Thialf niet 
mogelijk is, in die zin dat de opbrengsten uit de activiteiten van Thialf onvoldoende zijn om 
de kosten van Thialf te dekken. Juist ook de topsportfunctie (langebaan en short track) 
dragen bij aan het tekort op de exploitatie. 
Het tekort op de exploitatie is te verklaren. 
Op het gebied van het topsportsegment biedt IJsstadion Thialf een infrastructuur en 
faciliteiten voor zowel nationale als internationale topsportwedstrijden als voor trainingen 
voor topsportschaatsploegen. De capaciteit en inrichting van Thialf is ingericht voor 
dergelijke topsportevenementen, qua faciliteiten voor sporters, media en bezoekers. Daarbij 
gaat het naast topsportijs en professionele krachtruimte ook om horeca, hospitalityruimtes, 
parkeren, persruimtes, organisatie- en jury ruimtes, afhandeling bezoekersstromen, 



 

 

enzovoorts. Die capaciteit voor internationale toernooien en wedstrijden wordt slechts 
enkele malen per jaar volop benut (12 tot 15 wedstrijddagen). 
De totale (wereldwijde) omvang van de markt voor een infrastructuur en faciliteiten voor 
zowel nationale als internationale topsportwedstrijden en topsporttrainingen voor 
schaatsploegen is klein. Langebaanschaatsen is een relatief kleine sport, die slechts in een 
beperkt aantal landen populair is (met name Nederland, Noorwegen, Canada, Rusland, 
Japan). Dit moge ook blijken uit het feit dat een icoon in de internationale schaatswereld als 
Thialf slechts een jaarlijkse omzet heeft van circa € 3 miljoen, waarvan slechts een deel 
wordt gerealiseerd met topsportevenementen. Internationale- en nationale toernooien en 
wedstrijden worden georganiseerd door de ISU, respectievelijk de KNSB. Thialf biedt de 
faciliteiten voor de organisatie van deze wedstrijden. De ‘afnemers’ van deze faciliteiten zijn 
de sportbonden (met name KNSB). De KNSB betaalt een uitkoopsom (huur) om in 
Thialf toernooien te organiseren. Deze uitkoopsom bedraagt circa € 60.000 tot € 200.000 per 
topsporttoernooi. Het bedrag is afhankelijk van het aantal dagen en de statuur van het 
toernooi. 
 
De markt voor het aanbieden van infrastructuur voor internationale schaatswedstrijden 
onder de auspiciën van de International Skating Union (ISU) betreft een wereldwijde markt. 
Nationaal en internationaal wordt Thialf beschouwd als een baan met een ‘A-status’. Andere 
banen in Nederland hebben die status niet en zouden behoorlijk moeten investeren (in 
faciliteiten rondom de ijsbaan zelf zoals: trainingsruimte, ontvangstruimten, mediaruimten, 
technische voorzieningen enz.) om aan dergelijke kwalificaties te kunnen voldoen. 
Zij komen derhalve niet in aanmerking voor toewijzing van internationale langebaan 
schaatstoernooien. 
Sinds 2020 is Thialf door de ISU formeel gekwalificeerd als zogeheten ‘Center of Excellence’ 
voor langebaan en short track. Voor langebaan zijn slechts vier banen ter wereld 
(Heerenveen, Calgary, Salt Lake City en, indien gereed, Beijing) als zodanig aangewezen.  
 
In dit verband is het van belang erop te wijzen dat wereldwijd niet meer dan twaalf landen 
over een 400 meter-indoorbaan beschikken: de Verenigde Staten (2), Canada (2), China (7), 
Zuid-Korea (2), Japan (4), Kazachstan (1), Rusland (6), Wit-Rusland (1), Noorwegen (4) en in 
de EU: Nederland (8), Polen (1) en Duitsland (3). Niet al deze banen worden door de ISU 
beschouwd als banen met een ‘A-status’ en komen dus niet allemaal in aanmerking voor het 
verrijden van internationale toernooien. Zo heeft van de 8 banen in Nederland, zoals gezegd, 
alleen Thialf die status. Voorts is het van belang erop te wijzen dat in de afgelopen 15 jaar, 
bijvoorbeeld vier keer in Thialf, twee keer in Berlijn, een keer in Amsterdam een WK in de EU 
is georganiseerd1, alsmede 25 langebaan World Cup wedstrijden. 
 
Zoals hiervoor in paragraaf 2 aangegeven, is IJsstadion Thialf een belangrijke voorziening 
voor de (top)sportinfrastructuur in Nederland en voor de schaatssport en Fryslân in het 
bijzonder. Gezien de relatief kleine schaal waarop de topschaatssport wordt uitgeoefend en 
het aantal internationale toernooien en wedstrijden dat jaarlijks over de gehele wereld 
wordt gehouden, en mede gezien de verdeling van toernooien en wedstrijden over landen 

 
1 Bij wijze van uitzondering werd in maart 2018 het wereldkampioenschap allround gereden in het 
Olympisch Stadion in Amsterdam (dat een atletiek stadion is en geen ijsbaan en evenmin overdekt is), in 
aanwezigheid van diverse oud-wereldkampioenen, omdat het in 2018 125 jaar geleden was dat Jaap Eden 
in Amsterdam de eerste officiële wereldkampioen allround schaatsen werd. 



 

 

(schaatsbonden) is IJsstadion Thialf bovendien een voorziening die moeilijk te dupliceren is. 
Dat wil zeggen: indien Thialf zou verdwijnen, is het niet aannemelijk dat elders een ijsbaan 
zou kunnen worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen van de ISU en die een zelfde 
topsportfaciliteit kan bieden als IJsstadion Thialf, althans niet zonder dat daarvoor tientallen 
miljoenen (aan overheidsgeld) in zou moeten worden geïnvesteerd. 
 
Wij constateren dan ook dat met betrekking tot voor topsport bedoelde kunstijsbanen – 
waarmee we bedoelen: kunstijsbanen waarop internationale wedstrijden en toernooien 
worden gereden en trainingsfaciliteiten voor topsporters worden aangeboden – een 
commerciële exploitatie zonder overheidsbijdrage niet mogelijk is.  
 
Kunstijsbanen die stand alone worden geëxploiteerd (dus niet als extra trekker in een 
shopping centre of anderszins verbonden aan een andere activiteit, waarbij de ijsbaan intern 
wordt gesubsidieerd), zijn in het algemeen niet met een positief resultaat te exploiteren.2 
Kunstijsbanen zijn dure voorzieningen voor een relatief klein publiek. Dit geldt nog meer 
voor kunstijsbanen die voor topsportevenementen worden gebruikt. Zij worden op 
piekbelastingen (qua faciliteiten voor toeschouwers, ruimtes voor media, 
trainingsfaciliteiten enz.) gebouwd, terwijl zij grotendeels gedurende het jaar worden 
gebruikt op een wijze waarvoor die op piekbelasting voorziene faciliteiten niet nodig zijn. De 
extra kosten voor die topsportfaciliteiten kunnen niet worden doorberekend in de tarieven 
voor recreatief gebruik, dat qua tijdsruimte wel het grootste beslag legt op de capaciteit van 
de ijsbaan. Daarnaast worden de topsportfaciliteiten ook gebruikt voor topsporttrainingen. 
Ook daar zou het doorberekenen van de werkelijke kosten leiden tot zodanig hoge tarieven 
dat er sprake zou zijn van vraaguitval, of in elk geval dat de trainingsfaciliteiten niet zo breed 
mogelijk aan verschillende ploegen (met meer of minder middelen) beschikbaar zouden 
kunnen worden gesteld. 
Dat deze situatie niet uniek is voor Thialf blijkt uit de situatie bij twee andere overdekte 
ijsbanen binnen de EU die nog met enige regelmaat voor internationale topwedstrijden 
worden gebruikt. Wij hebben daarvoor gekeken naar de exploitatie van Sportforum in Berlijn 
en de Max Aicher Arena in Inzell.  
 
De ijsbaan in het Sportforum Berlin maakt deel uit van een zeer groot sportcomplex voor 
een uiteenlopend aantal sporten. Er is dus geen sprake van een stand alone ijsstadion. Het 
sportcomplex Sportforum is eigendom van Stadt Berlin. De exploitatie van het Sportforum 
en dus ook van de ijsbaan loopt via de begroting van de Stadt Berlin. Uit de financiële 
gegevens met betrekking tot Sportforum Berlin blijkt dat er een jaarlijks tekort op de 
exploitatie is dat wordt afgedekt door de Duitse overheid.  
De exploitatie is weliswaar niet uitgesplitst naar de verschillende onderdelen van het 
Sportforum, maar er is geen aanleiding te veronderstellen dat (juist) de ijsbaan een positieve 
exploitatie te zien zou geven. Ook voor de ijsbaan in Sportforum geldt immers dat het een 
dure voorziening betreft. 
 

 
2 Zie hierover ook het onderzoek van het Mulier-instituut uit 2013: Bakker, S., Straatmeijer, J. & van der Poel, H. 
(2013), Overheidssteun voor ijsbanen. Een onderzoek naar de mate waarin ijsbanen worden gefinancierd met 
behulp van overheidssteun, in opdracht van de provincie Friesland. Utrecht: Mulier Instituut voor sociaal-
wetenschappelijk sportonderzoek.  



 

 

De Max Aicher Arena is eigendom van de gemeente Inzell. Alle medewerkers van de ijsbaan 
zijn, voor zover bekend, gemeenteambtenaar. De exploitatie van de arena is negatief. Dit 
blijkt uit bijvoorbeeld de begroting van de gemeente Inzell voor 2021. 
 
Onze conclusie is derhalve dat ijsstadions die (ook) bedoeld zijn voor internationale 
topsportevenementen niet winstgevend zijn te exploiteren. Er is in feite sprake van zeer 
dure infrastructuren die essentieel zijn voor de internationale schaatssport. De schaatssport 
wordt wereldwijd op een zodanige schaal beoefend en de media-aandacht is zodanig, dat de 
infrastructuur niet winstgevend kan worden geëxploiteerd. Er is derhalve sprake van 
marktfalen ten aanzien van de voor de topschaatssport essentiële infrastructuur. 
 
Dit betekent overigens niet dat ijsstadions die er niet gericht zijn topsport te faciliteren, 
economisch wel rendabel zijn. Uit het eerdergenoemde onderzoek van het Mulier instituut 
blijkt dat het eigenlijk voor alle kunstijsbanen geldt dat zij stand alone niet winstgevend zijn 
te exploiteren. Wat hier verder ook van zij, in elk geval is duidelijk dat de voorzieningen die 
voor de breedtesport gebruikt worden, ook reeds aanwezig moeten zijn om de taken op het 
gebied van topsport te kunnen uitoefenen. Het is niet zo dat voor de breedtesport aparte 
voorzieningen door Thialf in stand moeten worden gehouden die zij niet ook reeds voor de 
topsport in stand moet houden 
 
In het kader van de plannen voor de vernieuwbouw is in 2013 reeds aan de orde gekomen of 
zou kunnen worden afgestapt van het stand alone karakter van Thialf en of de 
aantrekkingskracht van Thialf verbeterd zou kunnen worden door bijvoorbeeld een winkel- 
of outlet centrum bij Thialf te realiseren of een congrescentrum. Nog los van de vraag of 
dergelijke activiteiten ter plaatse winstgevend zouden kunnen worden geëxploiteerd, is van 
groter belang dat je met dergelijke ‘trekkers’ economische bedrijvigheid elders 
(hoogstwaarschijnlijk elders uit Fryslân) wegtrekt en aldus Thialf misschien kostendekkend 
kan maken ten koste van economische activiteiten elders. 
 

5. Bepaling hoogte van de compensatie 
 
Volgens de staatssteunregels van de Europese Unie kan een overheid een onderneming die 
belast wordt met de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang 
compenseren voor de kosten die voor het uitvoeren van die dienst gemaakt worden. 
Wanneer die compensatie aan bepaalde eisen voldoet, kan zij worden gegeven zonder dat 
de Europese Commissie daar vooraf mee hoeft in te stemmen. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de eisen die aan de compensatie worden gesteld. 
 
De compensatie mag niet hoger zijn dan hetgeen nodig is ter dekking van de nettokosten 
van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, met inbegrip van een redelijke 
winst. 
Hierbij omvatten de in aanmerking te nemen kosten alle kosten die voor het beheer van de 
dienst van algemeen economisch belang worden gemaakt. Wanneer de activiteiten van de 
betrokken onderneming tot de dienst van algemeen economisch belang beperkt blijven, 
kunnen al haar kosten in aanmerking worden genomen. Wanneer de onderneming 
daarentegen ook buiten de dienst van algemeen economisch belang werkzaam is, kunnen 



 

 

alleen de met de dienst van algemeen economisch belang verband houdende kosten in 
aanmerking worden genomen. 
Met betrekking tot Thialf merken wij op dat de opdracht aan Thialf, zoals hiervoor 
geformuleerd, kort gezegd, luidt dat zij een topsportinfrastructuur in stand moet houden, 
moet beheren en beschikbaar moet stellen voor topsportgebruik en voorts voor recreatief 
gebruik. Er valt in zoverre geen scheiding aan te brengen in de activiteiten van Thialf voor de 
topsport enerzijds en de breedtesport anderzijds, dat de faciliteiten die voor de 
breedtesport aanwezig zijn, ook reeds voor de topsportfunctie aanwezig moeten zijn. Voor 
de breedtesport worden dus in feite geen extra voorzieningen getroffen. Voor zover Thialf al 
evenementen zou willen organiseren die niet onder topsport of breedtesport vallen, kunnen 
die evenementen inkomsten genereren die mogelijk het exploitatietekort verminderen. 
Daardoor zou de overheidsbijdrage aan Thialf kleiner kunnen worden. Aangezien dergelijke 
evenementen met de bestaande infrastructuur zullen moeten worden uitgevoerd, leidt dat 
er niet dat er extra kosten voor infrastructurele voorzieningen worden gemaakt. De situatie 
blijft dan ook aldus dat de kosten voor, kort gezegd, het behoud en beheer van de topsport 
infrastructuur, kosten zijn die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst van 
algemeen economisch belang. 
 
Volgens de regels van de Europese Unie kunnen de aan de dienst van algemeen economisch 
belang toegerekende kosten alle directe kosten omvatten die voor het beheer van de dienst 
van algemeen economisch belang worden gemaakt, alsmede een passende bijdrage in de 
gemeenschappelijke vaste kosten van de dienst van algemeen economisch belang en de 
overige activiteiten. Aangezien Thialf wordt opgedragen om Thialf in stand te houden als 
faciliteit voor topsport, die mede kan worden gebruikt voor breedtesport, zijn de in 
aanmerking kosten dus in elk geval de kosten die gemaakt worden voor de instandhouding 
van Thialf als zodanig. 
De totale (geconsolideerde) kosten van de exploitatie van Thialf bedragen volgens de 
begrotingen voor de komende jaren tussen de EUR 4 miljoen en € 4,3 miljoen. Uitgaande 
van de begroting voor 2022-2023 is daarvan EUR 825.000 (in 2022-2023) gemoeid met 
energiekosten en circa EUR 1,3 miljoen met huisvestingskosten, schoonmaakkosten, 
kantoorkosten en onderhoudskosten. Personeelskosten worden begroot op circa EUR 1 
miljoen.  
De direct met de instandhouding van Thialf als infrastructuur verbonden kosten bedragen 
daarmee dus reeds meer dan € 3 miljoen. Dat is ruim meer dan de bijdrage vanuit de 
provincie. 
Zoals gezegd moet echter worden uitgegaan van de nettokosten, dat wil zeggen de kosten 
minus de opbrengsten, waarbij Thialf een redelijke winst mag maken. 
De begroting voor de komende jaren laat zien dat Thialf zonder overheidsbijdrage elk jaar 
een negatief resultaat zal behalen. Indien de voorziene jaarlijkse overheidsbijdragen worden 
verkregen, zal Thialf een klein positief resultaat kunnen behalen in de orde van grootte van 
minder dan EUR 35.000. Dat is een resultaat van minder dan 1% van de jaarlijkse omzet. Wij 
zijn van oordeel dat dit marginale positieve resultaat niet tot een korting op de jaarlijkse 
bijdrage hoeft te leiden. Thialf kan daarmee de reserves vergroten voor eventuele 
tegenvallers. Aangezien de provincie en de gemeente Heerenveen aandeelhouders van 
Thialf zijn, loopt de provincie niet het risico dat er een uitkering aan private aandeelhouders 
plaatsvindt met gemeenschapsgeld. Anders gezegd: of de (geringe) winst komt direct ten 
goede aan de opgedragen activiteiten van Thialf of komt terug in de algemene middelen. Wij 



 

 

zijn daarom van mening dat met het beoogde geringe positieve resultaat, geen korting op de 
compensatie hoeft plaats te vinden. 
Volgens de Europese regels wordt een rendement op kapitaal dat niet hoger ligt dan de 
relevante swaprente, met een opslag van 100 basispunten hoe dan ook als redelijk 
beschouwd. De huidige 10-jaars swaprente bedraagt 0,08%. Een rendement op kapitaal van 
1,08% kan dus als redelijk worden beschouwd. Het gestort kapitaal en agio bedragen EUR 
5.317.024. Een rendement van EUR 35.000 blijf dus onder de genoemde 1,08% en voldoet 
daarmee ook aan de Europese regels. 
Bij de geprognosticeerde winst- en verliesrekening voor de komende jaren is nog geen 
rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. De geprognosticeerde 
vervangingsinvesteringen bedragen vooralsnog € 1 miljoen. De  bijdrage van € 1 miljoen is 
bedoeld om de vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen. De provincie ontvangt de 
bijdrage van € 1 miljoen van het Rijk.  
 
Voor de nettokosten zijn vanzelfsprekend ook de inkomsten van belang. Aangezien wij willen 
dat IJsstadion Thialf toegankelijk blijft voor zowel topsporters als recreatieve sporters, is het 
van belang ook op het gebied van tarieven die toegankelijkheid te waarborgen. In onze rol 
als aandeelhouder zullen wij in het kader van de jaarlijkse goedkeuring van het jaarplan en 
begroting ons ook uitspreken over de vergoedingen en tarieven als bedoeld in Artikel I van 
dit besluit. Daarbij zullen de vergoedingen en tarieven in de jaren voorafgaand aan dit 
besluit als uitgangspunt dienen. 
 
 
Wij zullen in onze rol als aandeelhouder jaarlijks controleren of de te verstrekken 
compensatie voldoet aan de hier genoemde voorwaarden. 
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Geachte voorzitter, 

In mijn brief van 6 december (3294302-1021511-S) inzake amendement 35925 
XVI nr. 158 heb ik aangegeven dat ik nog voor het einde van het jaar de Kamer 
zou informeren over de uitvoering van steun aan Thialf. Het amendement is 
Kamerbreed aangenomen. Ik zal uitvoering geven aan dit amendement door € 1 
mln. beschikbaar te stellen voor de acute problematiek in Thialf met betrekking 
tot vervangingsinvesteringen waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn. 
 
Om uitvoering aan dit amendement te geven en de Kamer hier nog voor het einde 
van het jaar uitsluitsel over te geven heb ik in de afgelopen weken intensief 
contact gehad met de provincie Fryslân als aandeelhouder en de directie van Thialf 
zelf. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de in het amendement 
benoemde vervangingsinvesteringen op de planning staan om in april te worden 
uitgevoerd, na het schaatsseizoen, tenzij acute vervangingen nodig zijn. Hiermee 
wordt achterstallig onderhoud weggewerkt en Thialf klaar gemaakt voor het 
seizoen 2022-2023. Voor zover daarvan al sprake was, komt de Olympische 
voorbereiding van de schaatsploeg voor Peking niet in gevaar. 
 
Ik zal de middelen voor Thialf beschikbaar stellen via de provincie. Hiermee 
worden de eerder door mij geschetste potentiële staatssteunproblemen 
voorkomen. Deze maatwerkoptie is mogelijk omdat provincie Friesland een breder 
herstructureringsplan voor Thialf voorbereidt en hiervoor al een staatssteuntraject 
bij de Europese Commissie heeft lopen. De impuls op vervangingsinvesteringen 
past hierbinnen. 
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Het volgende kabinet zal bij de uitwerking van het regeerakkoord verder invulling 
geven aan de motie 35925 XVI nr. 151 waarmee ook op middellange termijn voor 
Thialf en andere topsportaccommodaties gewerkt gaat worden aan de wijze 
waarop de rijksoverheid hierbij verantwoordelijkheid zou kunnen nemen.  
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Paul Blokhuis
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