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Kans op nieuw Thialf miniem
Nog geen cent van rijk of bedrijfsleven

Kans op nieuw Thialf miniem
LEEUWARDEN - De kans op een
nieuw Thialf bij het voetbalsta-
dion in Heerenveen lijkt mini-
maal. In het Provinsjehûs is er
nog geen meerderheid voor.

Provinciale staten vergaderen de-
ze maand in twee ronden over de
Thialf-plannen, die uit drie vari-
anten bestaan: nieuwbouw bij
het Abe Lenstrastadion (€100
miljoen), vernieuwbouw (€50
miljoen) en renovatie (€38 mil-
joen). Over twee weken is het de-
finitieve besluit, woensdagavond
was er al een voorproefje.

De coalitie (PvdA, CDA en FNP)
blijkt verdeeld. De drie partijen
willen elk investeren in ijsstadi-
ons in zowel Heerenveen als
Leeuwarden, maar daarna schei-

den zich de wegen. Alleen het
CDA steunt vooralsnog de koers
van het college van gedeputeerde
staten voor nieuwbouw omdat de
directe nabijheid van andere top-
sportvoorzieningen volgens sta-
tenlid Kristiaan Strijker ,,een po-
sitief effect geeft’’.

De PvdA kiest voor vernieuw-
bouw en de FNP neigt daar ook
toe. ,,We moeten het geld van de
burger zo goed mogelijk beste-
den. Vernieuwbouw biedt dezelf-
de kwaliteit als nieuwbouw maar
voor minder geld’’, sprak PvdA’er
Ömer Kaya.

Welke kant gaat winnen is nog
onduidelijk. Zeker is wel dat alle
partijen, coalitie en oppositie,
Thialf als topsportcomplex wil-
len behouden. Voor nieuwbouw

kiezen D66 en Friese Koers. De SP
en GrienLinks willen de huidige
ijstempel vernieuwen. Thialf
moet zijn ligging aan het spoor
niet kwijt, vindt GrienLinks.

VVD, PVV en ChristenUnie
houden de opties open. Wel
maximeert de ChristenUnie een
provinciale bijdrage op €20 mil-
joen in plaats van de €40 miljoen
die GS voor nieuwbouw vragen.
En met de opmerking van de PVV
dat schaatsen een C-sport is, die
internationaal niet veel meer
voorstelt dan korfbal, stelt ook
die fractie zich zuinig op.

Het kan nog wel tot september
duren voor er duidelijkheid komt
over de toekomst van Thialf. Ge-
deputeerde Hans Konst heeft nog
altijd geen cent aan rijkssubsidie

of bijdragen uit het bedrijfsleven
op zak. Eerst moet de provinciale
politiek spreken, pas daarna kan
hij in Den Haag en op de markt de
boer op. Dat heeft tijd nodig.

Sportstad-directeur John Bos
concludeerde ,,dat er nog veel
werk aan de winkel is om te ko-
men tot nieuwbouw’’. Hij waar-
schuwt dat het veel moeilijker zal
zijn om genoeg geld voor een op-
knapbeurt bij elkaar te harken
dan voor een fonkelnieuw com-
plex. Mogelijke geldschieters zijn
volgens hem uitsluitend geïnte-
resseerd in nieuwbouw.

,,Een gemiste kans’’, oordeelde
wethouder Lykele Buwalda van
Heerenveen na afloop van een
avondje provinciale politiek. Ook
gedeputeerde Konst, die zich de
blaren op de tong praatte om de
staten achter zijn plan te krijgen,
is niet tevreden: ,,As it sa bliuwt
as it no is, hellet myn útstel it
net.’’
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