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Onderwerp

: Verzekerbaarheid Thialf

Risicoanalyse

Geachte Statenleden,
In het voorjaar van 2020 bleek dat er een probleem ontstond met de verzekerbaarheid van
Thialf. De zonnepanelen op het stalen dak met zogeheten EPS-SE isolatie (piepschuimplaten) zouden een voor verzekeraars onaanvaardbaar brandrisico met zich meebrengen. Om
zicht te krijgen op de situatie is besloten een risicoanalyse te laten doen van de situatie. Gedeputeerde De Rouwe heeft u in juni 2020 toegezegd het rapport hierover te sturen, zodra
dit klaar is.
Inmiddels is de risicoanalyse afgerond. Deze sturen wij u hierbij. Het rapport geeft aan dat
veel zaken die de veiligheid van Thialf raken keurig volgens de regels en normen op orde
zijn. Met betrekking tot de zonnepanelen zijn er onzorgvuldigheden bij de aangebrachte panelen aangetroffen, waarschijnlijk terug te voeren op de installatie ervan. Hierover lopen gesprekken met de betreffende installateur, die heeft aangegeven de zaken in orde te willen
brengen.
Ondertussen is duidelijk dat Thialf niet het enige bedrijf is dat worstelt met het verzekerd
houden of krijgen van EPS-daken met zonnepanelen. In de Leeuwarder Courant schreef de
voorzitter van de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs op 18 december
2020 dat ,,bedrijven nu van de ene op de andere dag te horen krijgen dat verzekeraars hun
panden niet meer willen verzekeren. Tenzij ze de dakconstructie, het zonnesysteem zelf of
de isolatie onder handen nemen of tegen hoge kosten (laten) aanpassen, het systeem uitzetten of een fors hogere premie accepteren’’.
Ook vanuit de installateur hebben we voorbeelden doorgekregen van soortgelijke situaties
waarvoor verzekeraars geen brandverzekering afgeven. Het maakt de situatie van Thialf er
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niet beter op, maar geeft wel aan dat het ijsstadion hierin niet uniek is
Inzet
Zoals het zich nu laat aanzien, zijn er mogelijkheden dat Thialf te verzekeren is met behoud
van de zonne-energieinstallatie. Dit blijft ook de inzet van de directie. Mogelijk kan het aanbrengen van een speciale, brandveilige coatingslaag op het dak verzekeraars overtuigen het
brandrisico van Thialf te dekken. Een brandproef met die coating is volgens de onderzoeker
succesvol gebleken. Gesprekken hierover met verzekeraars lopen.
De kosten van de benodigde werkzaamheden hangen af van de gekozen oplossing. Hierbij
gaat het om een bedrag dat kan oplopen tot 1 miljoen euro.
Begrijpelijke keuze
Bij de vernieuwbouw van Thialf was het aanbrengen van de EPS-isolatielaag een begrijpelijke keuze. Het was conform het bouwbesluit, zorgde voor een goede isolatie en voldeed aan
de zogeheten vliegvuurproef (gevoeligheid voor bijvoorbeeld vonken en vuurwerk). Slechts
voor het schuine deel van de buitenring is dit laatste nog de vraag. Hiervoor is op korte termijn een nieuwe vliegvuurproef nodig. Als deze faalt, kan de aannemer een partner zijn in
het aanbrengen van een brandveiliger coatinglaag.
Het aanbrengen van de zonnepanelen op het dak met de EPS-laag was in 2016 eveneens
een begrijpelijke keuze. Het brandrisico was destijds ook zonder voorbehoud te verzekeren.
Hoewel er onvolkomenheden in de installatie zijn aangetroffen, is het de vraag of de onverzekerbaarheid de leverancier is aan te rekenen. Uiteraard kijkt Thialf hier naar. Ook vanwege
de kosten die een oplossing vergen.
Zoals aangegeven ligt het probleem er voornamelijk in dat de afgelopen jaren de verzekeraars van gedachten zijn veranderd. Ook al valt het werkelijke risico op een brand mee. Van
de grootschalige branden ontstaan deze volgens onderzoekers slechts in zeer beperkte mate door zonnepanelen. Fouten van dakdekkers vormen als oorzaak een groter gevaar.
Schadepost
Is er geen oplossing mogelijk om Thialf verzekerd te houden met de zonnepanelen op het
dak, dan ontstaat een forse schadepost voor het ijsstadion. In dat geval loopt Thialf SDEsubsidie mis, moet het op zoek naar een andere energiebron en moet het een groene lening
van de Rabobank van ruim 1 miljoen euro terugbetalen.
Per saldo lijkt de kwestie rond de brandverzekering Thialf een aanzienlijk bedrag te gaan
kosten, terwijl het ijsstadion nog druk bezig is om de financiële positie duurzaam op orde te
brengen. Het is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties voor de aandeelhouders
zullen zijn.
Zodra Thialf een definitieve oplossing kiest en duidelijk is wat hiervan ook voor de provincie
als aandeelhouder de consequenties zijn, brengen we u hiervan op de hoogte.
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Verwijderen
In het najaar kreeg Thialf van de verzekeraar uitstel tot 1 februari 2021 om de zonnepanelen
van het dak te halen. Van de verzekeraars is inmiddels opnieuw uitstel gekregen, tot 1 juni
2021, de einddatum van de huidige polis. De uitstel is te zien in het licht van de gesprekken
over de brandwerende coatinglaag.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
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drs. A.A.M. Brok, voorzitter
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