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Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de 

gemeenteraad van Heerenveen 

 

Van     : Age Hartsuiker 

 

Aan      : De voorzitter van de raad 

 

 

Agendapunt    : 18 

 

Onderwerp   : stand van zaken Thialf en krediet  

      ijshockeyhal 

 

De raad in vergadering bijeen op : 7 oktober 2021 

 

 

 

 

Toelichting: 

• Voor het in bedrijf houden van de ijshockeyhal kan volstaan worden met het 

repareren van de huidige betonvloer.  

• Het is van belang om een onderbouwd besluit te nemen over de toekomst van de 

gemeentelijke breedtesport ijshockeyhal, waarbij alle kansen en mogelijkheden zijn 

onderzocht.  

• De huidige ijshockeyhal is ruim 60 jaar oud en er zijn nog vele ‘noodzakelijke’ 

investeringen nodig om deze oude ijshockeyhal volledig duurzaam en 

toekomstbestendig te maken. 

• Er zijn geen concrete plannen en concrete toezeggingen van betrokken partijen om 

op de korte termijn de activiteiten uit te breiden in de (oude) ijshockeyhal 

• Een nieuwe multifunctionele ijshockeyhal op de locatie sportstad direct voordelen 

gaat opleveren op het gebied van duurzaamheid en multifunctionaliteit en zo de 

breedteport in Heerenveen een toekomst te geven in een goed gefaciliteerde 

duurzame multifunctionele hal. 

• Een nieuwe hal kan fungeren als een duurzame  energieleverancier van warmte voor 

Sportstad en omliggende panden. Om hiermee optimale en duurzame mogelijkheden 

te creëren door gebruik te maken van de warmte ontstaan door de ijsbaan en mede 

daarmee het totale energieverbruik omlaag te brengen. 

 

 

 

Besluit: 

1. Kennis nemen van de stand van zaken en de geschetste scenario’s voor het 

duurzaam exploiteren van Thialf. 

2. Het beschikbaar stellen van het krediet voor de ijshockeyhal te beperken tot het 

repareren van de huidige betonvloer om de hal in bedrijf te kunnen houden. 



XXX 

 

3. Onderzoek te doen naar een nieuwe duurzame, toekomstbestendige 

multifunctionele hal en hierbij de locatie sportstad Heerenveen als duurzame optie 

mee te nemen. 

4. De resultaten van dit onderzoek voor juli 2022 aan de gemeenteraad voor te 

leggen. 

 

 

Ingediend door:  

 

Dit amendement is: □ Aangenomen □ Verworpen □ Ingetrokken 

 

Stemverhouding:  

.. stemmen voor, raadsleden fractie(s):  

.. stemmen tegen, raadsleden fractie(s):  

 

 

Handtekening griffier: 


