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De gemeente Hoogeveen onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw zwembad te 

bouwen bij de nog te realiseren overdekte kunstijsbaan. 

Dat heeft wethouder Jan Steenbergen tegenover Dagblad van het Noorden bevestigd. 

De gemeente is al een tijd in gesprek met Maxx Sports and Events, over aankoop van het 

sport- en evenementencomplex dat naast de ijsbaanlocatie ligt. Eigenaar Max Jacobsen 

kenschetst de gesprekken als positief. ,,Ik kijk al een tijd naar de toekomstige 

mogelijkheden voor mijn bedrijf en deze locatie.’’ 

Binnen enkele weken duidelijkheid 

Hij vindt de combinatie van de ijsbaan met een zwembad, mede gelet op de 

synergievoordelen, begrijpelijk. ,,Er zijn echter meer partijen bij betrokken. Voor mij is de 

wijze waarop het plan wordt ingericht van belang.’’ Jacobsen verwacht snel duidelijkheid: 

,,Kwestie van weken.’’ 

De combinatie van de kunstijsbaan en het zwembad moet gestalte krijgen in het 

noordelijk deel van het Bentinckspark. Daartoe is het nodig dat de gemeente meer grond 

in bezit krijgt. Het zwembad zou dan op de plek van het sport- en evenementencomplex 

moeten komen. 
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Zwembad De Dolfijn sterk verouderd 

De mogelijke bouw van een nieuw zwembad naast de kunstijsbaan is nieuw, maar niet 

onlogisch. Behalve de komst van een overdekte ijshal, leeft in Hoogeveen ook 

nadrukkelijk de wens voor een nieuw overdekt zwembad. Het huidige zwemcomplex De 

Dolfijn is sterk verouderd en levert de gemeente jaarlijks extra kosten op. 

Daarnaast speelt mee dat Hoogeveen een energieneutrale ijsbaan wil bouwen. Met de 

vriesinstallatie van het nieuwe ijsstadion, waarbij warmte vrijkomt, kan namelijk het 

naastgelegen zwembadwater worden verwarmd. Dus ook uit oogpunt van duurzaamheid 

biedt deze combinatie een duidelijke meerwaarde. In de gemeentelijke 

meerjarenbegroting staat de komst van een nieuwe accommodatie op een reservelijst 

(zonder geld). Formeel is het zwembad pas in 2022 aan de orde. 

Over het naar voren halen van de investering voor een nieuw zwembad is geen besluit 

genomen, omdat het onderzoek nog loopt. ,,We bekijken verschillende mogelijkheden’’, 

laat Steenbergen weten. ,,Dat doen we vanuit onze verantwoordelijkheid om verantwoord 

te investeren en ook vanuit de belangen van al onze inwoners.’’ 

Hoogeveen koopt De Terp voor de inrichting van het 
ijsbaangebied 

Behalve pogingen om Maxx Sports and Events in handen te krijgen, heeft de gemeente 

Hoogeveen eind juli ook een ander perceel in het gebied gekocht. Het gaat om De Terp 

van ondernemer Sipke Molenaar. Het ligt aan de Vos van Steenwijklaan. 

Het perceel telt ruim 6000 vierkante meter grond waarop een groot landhuis staat. 

Volgens wethouder Jan Steenbergen is het complex aangekocht ‘vanwege de totale 

inrichting van het gebied voor Bentinckspark-Noord met de realisatie van de 

kunstijsbaan’. 

Molenaar kocht het optrekje in 1988, verbouwde en renoveerde het en vestigde er een 

beautysalon. De Hoogeveense ondernemer maakte zich in juni nog zorgen dat de 

verkoop onaantrekkelijk werd door beperkte uitbreidingsmogelijkheden als gevolg van de 

toekomstige kunstijsbaan. ,,Ik wil vrij zijn om op mijn terrein een bouwplan te kunnen 

ontwikkelen’’, liet hij in deze krant optekenen. 

  



Angel uit dreigende bezwaarprocedure 

Met de aankoop van het perceel haalt de gemeente de angel uit een dreigende 

bezwaarprocedure. ,,Het was een strategische aankoop’’, duidt Molenaar de 

gemeentelijke aankoop. De vraagprijs was 675.000 euro. ,,Dat heb ik er niet voor 

gekregen hoor’’, laat de ondernemer weten. ,,Maar ik ben tevreden.’’ Molenaar moet het 

complex per 1 februari volgend jaar opleveren. 

De komende weken en maanden worden interessant als het gaat om de invulling van het 

gebied. Ook moet dan duidelijk worden hoe de gemeente de komst van een nieuw 

zwembad, mocht deze optie doorgaan, gaat financieren. Dekking van die 

miljoeneninvestering is nu nog in nevelen gehuld. 

Klok tikt door: ijsbaan moet klaar voor 31-12-2019 

Ondertussen tikt de klok door. De gemeente Hoogeveen kan niet zo heel lang meer 

wachten met de bouw van de kunstijsbaan. Deze bovenregionale voorziening moet 

namelijk vóór 31 december 2019 klaar zijn. Dat is een harde voorwaarde in het 

provinciale besluit om 5 miljoen euro subsidie aan de gemeente Hoogeveen toe te 

kennen. Assen was daarvoor ook in de race, maar die gemeente had het nakijken. 

Mogelijk dat de bouw van een zwembad wat later begint. Zwem- en waterpoloclub ZPC 

en de raadsfractie van de PvdA drongen eerder aan op de keuze voor een nieuw 

overdekt zwembad, in plaats van een kunstijsbaan. 

De sportvereniging riep de vergadering van Provinciale Staten in juni op de 5 miljoen euro 

subsidie voor de bouw van een overdekte ijsbaan niet specifiek daarvoor te bestemmen, 

maar voor een bovenregionale sportvoorziening in Drenthe: een volwaardig 50 

meterzwembad. Een dergelijke voorziening in het Noorden is er alleen in Drachten. 

Over de financiering van een plan van ijsbaan mét zwembad is nog niets bekend. Onder 

de bouw en exploitatie van de kunstijsbaan, die de naam Kleine Bols IJsstadion krijgt, ligt 

wel een financiële verantwoording. Die bedraagt 18,86 miljoen euro waarvan de 

gemeente 4,15 miljoen betaalt en voor 9,7 miljoen garant staat. 

Nog geen exploitant 

De gemeente heeft nog geen exploitant voor de kunstijsbaan. Volgens wethouder Jan 

Steenbergen wordt die pas geselecteerd na aanbesteding en start van de bouw. ,,Dit is 

een gebruikelijke werkwijze’’, zegt hij. ,,Een eerdere marktverkenning heeft aangetoond 

dat er voldoende partijen geïnteresseerd zijn om de kunstijsbaan te gaan exploiteren.’’ 

 


