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Aanvullende voorbereidingskosten dierenparktheater

Portefeuillehouder: C.Bijl
Dienst Beleid
B&P-Projectmanagement
H.J. Hoefsloot, telefoon ((0591)68 94 07
=
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sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí=
In te stemmen met aanvullende voorbereidingskosten voor onderzoek en ontwikkeling
dierenparktheater ten bedrage van € 165.000,- excl BTW, en deze kosten vooruitlopend op de
definitieve planontwikkeling, te activeren en te betrekken bij het nog op te stellen
investeringskrediet en de exploitatieopzet.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Voor de vervolgstap in de planvorming dierenparktheater zijn aanvullende voorbereidingskosten geraamd.
Doelstelling is dat in het voorjaar besluitvorming kan plaatsvinden over de af te ronden definitiefase.

Bijlagen: - actieplan december 2006-april 2007
- bijlage 1: planning initiatief- en definitiefase project dierenparktheater.
Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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Dierenpark Emmen en gemeente hebben de intentie uitgesproken om een onderzoek te doen
naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van een gezamenlijke accommodatie op de
Noordbargeres waarin een zogenaamde elk-weer voorziening voor het Dierenpark Emmen en
een theater vóór 2010 in onderlinge samenhang worden gerealiseerd als eerste fase van een
toekomstig nieuw dierenparkconcept. Ons college heeft hiervoor een stuurgroep ingesteld. Op
basis van de tot nu toe behaalde vorderingen is de initiatieffase afgerond. Voor het zetten van
de vervolgstap, zijnde de definitiefase, zijn aanvullende voorbereidingskosten geraamd.
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí=

Het afronden van de definitiefase zal leiden tot een besluitvormingsvoorstel in het voorjaar
van 2007 aangaande het realiseren van bovenstaande doelstellingen.
PK
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De beoogde versterking van economische, fysieke en culturele functies van de binnenstad van
Emmen is onderdeel van de Strategienota 2020, en van diverse uitwerkingen daarvan,
waaronder het Masterplan Emmen Centrum 2020.
QK
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Uiteraard vindt een en ander plaats in nauw overleg met Dierenpark Emmen. Ten aanzien van
de communicatie over het nieuwe concept wordt in overleg met deze partij een
communicatieplan opgesteld en uitgevoerd.
RK
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Voor de beoogde activiteiten in de volgende planfase is een kostenraming gemaakt van
€ 165.000,- excl BTW. Voorgesteld wordt de gemaakte kosten, vooruitlopend op de
definitieve planontwikkeling, te activeren en te betrekken bij het nog op te stellen
investeringskrediet Dierenparktheater. Met de vaststelling van het definitieve
investeringskrediet zal de omvang en de aard van de te activeren kosten worden bepaald.
Eventuele niet te activeren ontwikkelingskosten ca. zullen dan ten laste van de algemene
middelen moeten worden gebracht.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 21 december 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december’06, nummer: 06/1025;
gelet op het bepaalde in ;

besluit:
in te stemmen met aanvullende voorbereidingskosten voor onderzoek en ontwikkeling
dierenparktheater ten bedrage van € 165.000,- excl BTW, en deze kosten vooruitlopend op de
definitieve planontwikkeling, te activeren en te betrekken bij het nog op te stellen
investeringskrediet en de exploitatieopzet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2007.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

