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In te stemmen met de dekking van de subsidiebijdrage ad. € 200.000,- aan Applied Polymer
Innovations Emmen (API) ten laste van de Bestemmingsreserve van het FWI, resultaat
WWB.
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De dekking voor de subsidiebijdrage aan Applied Polymer Innovations Emmen (API) is in
eerste instantie tijdelijk gevonden ten laste van de post Onvoorzien 2009.
Wij stellen de Raad voor om de definitieve dekking te vinden in de Bestemmingsreserve van
het FWI, resultaat WWB.
Hoewel deze reserve wordt gebruikt voor egalisatie van resultaten op de WWB hebben wij
gemeend hier een uitzondering op te maken met name ook omdat het bestedingsdoel een
directe relatie heeft met “behoud van werk”.
Indirect wordt bovendien hiermee de instroom in de WWB voorkomen.
Aangezien de Raad beslist over de besteding van de reserves vragen wij u in te stemmen met
deze reservemutatie.

Bijlagen:

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 6 januari 2009 en bijbehorende bijlagen
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Een 12-tal medewerkers van de afdeling “Research” van (voorheen) Diolen heeft het initiatief
genomen om onder de naam Applied Polymer Innovations Emmen (API) een hoogwaardig
expertise- en experimenteel onderzoekscentrum op te richten op het gebied van polymeren en
kunststoffen.
API zal een cruciale schakel vormen in de versterking van de regionale kennisinfrastructuur
door een proactief, hoogwaardig en innovatief (internationaal) netwerk te creëren van
bedrijven en kennisinstellingen, waardoor regionale innovaties en starters worden
gestimuleerd en aangejaagd.
Bovendien zal API een belangrijke vestigingsfactor worden voor proces- en
kunststofgerelateerde bedrijven.
In nauw overleg met de Provincie en leden van de Stuurgroep van het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) heeft API een subsidieaanvraag opgesteld.
In januari 2009 zal deze subsidieaanvraag in het kader van EFRO, Gebiedsgerichte
Innovatieprojecten, door de Provincie bij het SNN worden ingediend.
Naast de gevraagde SNN bijdrage van € 2.213.020 wordt van de Provincie Drenthe en de
gemeente Emmen een bedrag van elk € 200.000, - gevraagd als publieke cofinanciering.
Omdat de subsidieaanvraag eerst in de SNN-vergadering van maart 2009 zal worden
behandeld is voor de levensvatbaarheid /start van het bedrijf op zeer korte termijn een bedrag
van € 200.000, benodigd.
API, inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is per 1 november met 12
medewerkers (10 fte) operationeel met dien verstande dat deze medewerkers met
toestemming van het CWI en UWV “werken onder behoud van hun UWV/WW uitkering”.
De orderportefeuille is inmiddels goed gevuld en men draait inmiddels in een ploegensysteem
om aan de vraag te voldoen.
Daarnaast beschikt API over een groot aantal “letters of intent”(LOI’s) van potentiële
opdrachtgevers.
In het overleg tussen de Provincie Drenthe over API heeft de Provincie te kennen gegeven dat
zij, evenals de gemeente Emmen, bijzonder hecht aan de realisatie van API en dat zij
verwacht dat SNN positief zal beschikken op de subsidieaanvraag.
OK
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Op 28 juli is het bedrijf Diolen failliet verklaard.
Een 2-tal afdelingen, de “korrelproductie” en de “nacondensatie” zijn inmiddels overgenomen
door respectievelijk DSM en Morssinkhof. Met deze overnames zijn 65 arbeidsplaatsen zeker
gesteld.
API, inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is per 1 november met 12
medewerkers (10 fte) operationeel met dien verstande dat deze medewerkers met
toestemming van CWI en UWV “werken onder behoud van hun UWV/WW uitkering”.
De orderportefeuille is inmiddels goed gevuld en men draait inmiddels in een 3-ploegen
systeem om aan de vraag te voldoen. Daarnaast beschikt API over een groot aantal “letters of
intent”(LOI’s) van potentiële opdrachtgevers.
API zal een cruciale schakel vormen in de versterking van de regionale kennisinfrastructuur
door een proactief, hoogwaardig en innovatief (internationaal) netwerk te creëren van
bedrijven en kennisinstellingen, waardoor regionale innovaties en starters worden
gestimuleerd en aangejaagd.

-3Bovendien zal het bedrijf een belangrijke vestigingsfactor (“Unique Selling Point”) worden
voor proces- en met name kunststofgerelateerde bedrijven.
Aanvullend vindt kennisontwikkeling plaats en wordt in Emmen een brede instroom van
getalenteerde studenten, promovendi en postdocs gecreëerd.
Met de initiatiefnemers is afgesproken dat bij positieve besluitvorming door gemeente,
Provincie en SNN, gezamenlijk de publiciteit zal worden gezocht.
Tevens heeft API te kennen gegeven graag een actieve bijdrage te willen leveren aan de
(inter-) nationale citymarketing / promotie van de gemeente Emmen, in het bijzonder aan de
acquisitie van (inter-) nationale proces- en kunststofgerelateerde bedrijven.
PK
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Met de realisatie van API worden per direct 12 zeer hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd.
Daarnaast zal het bedrijf een cruciale schakel vormen in de versterking van de regionale
kennisinfrastructuur door een proactief, hoogwaardig en innovatief (internationaal) netwerk te
creëren van bedrijven en kennisinstellingen, waardoor regionale innovaties en starters worden
gestimuleerd en aangejaagd.
Bovendien zal het bedrijf een belangrijke vestigingsfactor (“Unique Selling Point”) worden
voor proces-en met name kunststofgerelateerde bedrijven.
Aanvullend vindt kennisontwikkeling plaats en wordt in Emmen een brede instroom van
getalenteerde studenten, promovendi en postdocs gecreëerd.
QK
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De heer Everhard Reckman en mevrouw Willeke de Roo namens de Provincie Drenthe, de
heer Onno Lint, Adviseur namens het bedrijf en mevrouw Rika Schuiling namens het CWI
Emmen.
Op de vier bijlagen behorend bij het collegebesluit d.d. 6 januari 2009 (09/117) is art 55 van
de Gemeentewet van toepassing. Op deze documenten is de uitzonderingsgrond van artikel 10
lid 1 c en artikel 10 lid 2 g WOB is van toepassing. Dit betekent dat er sprake is van bedrijfsen fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeelden en dat het belang van informatieverschaffing moet worden
afgewogen tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.
RK
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De dekking voor de subsidiebijdrage aan Applied Polymer Innovations Emmen (API) is in
eerste instantie tijdelijk gevonden ten laste van de post Onvoorzien 2009.
De Raad wordt voorgesteld om de definitieve dekking te vinden in de Bestemmingsreserve
van het FWI, resultaat WWB.
Hoewel deze reserve wordt gebruikt voor egalisatie van resultaten op de WWB hebben wij
gemeend hier een uitzondering op te maken met name ook omdat het bestedingsdoel een
directe relatie heeft met “behoud van werk”.
Indirect wordt hiermee bovendien instroom in de WWB voorkomen.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 6 januari 2009.
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. 6 januari 2009, nummer: 09/117;

besluit:
In te stemmen met de dekking van de subsidiebijdrage ad. € 200.000,- aan Applied Polymer
Innovations Emmen (API) ten laste van de Bestemmingsreserve van het FWI, resultaat
WWB.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2009.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

