
 
 
 
 
 
 
Hoogeveen, 2 december 2017 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO IJsbaan en zwembad 
 
Geachte voorzitter, 
 
Toelichting: 
Op 26 november heeft de PvdA vragen gesteld over de koppeling van de plannen voor de 
ijsbaan met een nieuw zwembad. D66 ondersteunt deze vragen van harte maar heeft een 
aantal aanvullende vragen. 

De PvdA verwijst naar “berichten in de media”. Dat betreft met name een artikel van 
24 november in Dagblad van het Noorden. Een link is opgenomen in de voetnoot. 

De vragen: 
In het artikel wordt melding gemaakt van een investering door de gemeente van 4,15 
miljoen. Volgens de auteur van het artikel is dit cijfer afkomstig uit een mail van wethouder 
Steenbergen. 

Daarnaast wordt een deel van de investering, 4 miljoen, gedekt middels reciprociteit. In feite 
laat de gemeente Hoogeveen een goede prijs voor ontwikkeling van gebieden schieten in 
ruil voor een bijdrage van de betreffende ontwikkelaar in de ijsbaan. 

1 Waarom neemt wethouder Steenbergen deze bijdrage niet mee als investering van 
de gemeente Hoogeveen? 

Eveneens wordt in het stuk genoemd dat de exploitant voor de ijsbaan pas geselecteerd 
wordt na aanbesteding en start van de bouw. Dat zou een “gebruikelijke werkwijze” zijn. Uit 
eerdere publicaties blijkt dat Assen wel al een exploitant voor een mogelijke ijsbaan bij de TT 
heeft. 

2 Waaruit blijkt volgens het college dat het later zoeken van een exploitant een 
“gebruikelijke werkwijze” is. 

3 Als sprake is van een “gebruikelijke werkwijze”, waarom is in het aanbestedingsplan 
van de ijsbaan dan opgenomen dat “Het Programma van Eisen en het Voorlopig 
Ontwerp worden getoetst door de exploitant” (c.q. exploitatie-adviseur)? Zie ook 
bijlage, pagina 2, laatste alinea. 

Inmiddels is sinds het besluit van de raad op 31 maart 8 maanden verstreken. Gezien er 
sprake is van garanties voor investeringen door derden vragen wij ons af hoe het staat met 
de voortgang van: 

4 Verwerving van gelden voor het obligatiefonds van € 4.510.000; 
5 Afspraken met Rendo en WMD over het energieconcept ter waarde van € 1.200.000; 
6 Afspraken over de investering door de projectontwikkelaar ter waarde van 

€ 4.000.000. 
 



Bij het businessplan zoals dat is aangeleverd aan de provincie is ook een planning 
opgenomen, die tevens als bijlage bij deze vragen is gevoegd. Het is duidelijk dat de 
besluitvorming voor de goedkeuring is opgeschoven ten opzichte van deze planning. 

7 Kunt u aangeven welke onderdelen van deze planning inmiddels gerealiseerd of in 
uitvoering zijn? 

 
Namens de fractie van D66 Hoogeveen, 
 
 
Johannes Prakken 
Opvolgend raadslid 

 

Bijlagen: 

A. Artikel Dagblad van het Noorden: https://tinyurl.com/y97ndact 

B. Aanbestedingsplan  

C. Planning realisatie 

D. Vragen PvdA 26 november 
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