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Verslag informatieavond startnotitie MER Dierenpark Theater Emmen op 3 maart
2009.
Aanwezig namens de gemeente Emmen: wethouder A.J. Sleeking.
Verder aanwezig: vertegenwoordigers van het Dierenpark, Waterleidingmaatschappij
Drenthe, waterschap Velt en Vecht, gemeente Emmen en Grontmij.
Verder aanwezig: 6 inwoners.
Verslag: Z. Jeuring

Wethouder Sleeking opent de bijeenkomst om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij legt het doel en de gang van zaken van de avond uit. Via twee presentaties
worden de inhoud en de status van de startnotitie MER uitgelegd. De ingebrachte schriftelijke
reacties worden doorgestuurd naar de Commissie MER.
De wethouder staat stil bij de historische beslissing van de gemeenteraad van Emmen op 18
december 2008 om te besluiten tot verplaatsing van de dierentuin, de bouw van een
stadstheater, de ondertunneling van de Hondsrugweg en de ontwikkeling van de oude locatie.
Dit wordt het project Atalanta genoemd. Het MER heeft betrekking op de nieuwe locatie.
Spreker geeft het woord aan mevrouw Tuenter en de heer Praamstra voor de presentaties.
Mevrouw Tuenter is juridisch medewerker van het project Atalanta en geeft uitleg over de
procedure in verband met de startnotitie MER. De procedure voor het MER is nauw verweven
met de bestemmingsplanprocedure. Mevrouw Tuenter laat een schema met beide procedures
zien. Er zijn drie momenten waarop kan worden ingesproken: bij de startnotitie MER, bij het
MER en bij het bestemmingsplan.
De Commissie MER geeft advies over de richtlijnen. De richtlijnen worden door de
gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de richtlijnen wordt het MER opgesteld.
De heer Praamstra is medewerker bij Grontmij en is medeopsteller van de startnotitie MER.
Hij gaat in op de inhoud van de startnotitie. De dierentuin heeft opdracht gegeven tot het
opstellen van de startnotitie MER.
De heer Praamstra gaat op de verschillende onderdelen van de startnotitie MER in:
a. De doelstellingen van het project Atalanta: deze hebben betrekking op
herontwikkeling van de huidige locatie van het Dierenpark, het versterken van de
centrumfunctie van Emmen en de toeristisch-recreatieve infrastructuur, de verdere
ontwikkeling van het Dierenpark Emmen en de integratie van het Dierenpark en het
theater.
b. Het projectgebied: dit is het gebied Centrum-West, 49 ha groot.
c. Het voorlopig ontwerp, waarmee de voorgenomen activiteiten worden bedoeld:
spreker toont het overzicht met ‘de vijf werelden’.
d. De uitgangspunten van het voorlopig ontwerp: dit zijn het aansluiten op de al
bestaande locatie op de es, het samengaan van het Dierenpark en het theater, het
theater langs de Hondsrugweg, de drie klimaatwerelden, de bescherming van het
waterwingebied en het realiseren van een duurzaam Dierenpark (op vooral energetisch
gebied).

e. De alternatieven: het gaat om reële alternatieven op het voorontwerp. De variaties
worden sterk beperkt door specifieke randvoorwaarden, zoals het bestaande deel van
de Dierentuin op de es. De variatiemogelijkheden hebben betrekking op de volgende
aspecten: de bodem, de combinatie met het waterwingebied, het ruimtebeslag, de
situering van gebouwen, de landschappelijke inpassing en de vorm van de duurzame
maatregelen.
f. De bestaande milieusituatie: sommige onderdelen worden nog onderzocht. Het gaat
om bodem en water, landschap, cultuurhistorie en archeologie, flora en fauna, verkeer
en leefmilieu. Voor flora en fauna is een quick scan uitgevoerd; er zijn enkele licht en
middelzwaar beschermde soorten aangetroffen.
g. De te verwachten milieueffecten: de onder punt f genoemde vier aandachtsgebieden
worden nader onderzocht.
De bijeenkomst wordt van 20.00 uur tot 20.10 uur geschorst, zodat de aanwezigen de vragen
kunnen formuleren.
Wethouder Sleeking geeft het woord aan de aanwezigen om eventuele vragen te stellen.
Een eerste vraag heeft betrekking op de uitgevoerde quick scan voor de flora en fauna. Is deze
in te zien?
De heer Praamstra antwoordt dat deze is in te zien. Na de bijeenkomst zal de vragensteller
de adresgegevens ontvangen zodat een afspraak kan worden gemaakt. Omdat de quick scan in
augustus is uitgevoerd, wordt deze dit voorjaar herhaald.
Een tweede vraag heeft betrekking op de op een kaartje getoonde parkeerplaatsen in Emmen.
Uitgelegd wordt dat de parkeerplaats Oost het terrein van De Giraffe is. Dit maakt het voor de
vragensteller helder, hij heeft geen verdere vragen.
Wethouder Sleeking constateert dat er geen verdere vragen worden gesteld en zegt dat nog
tot en met 16 maart 2009 formele reacties op de startnotitie MER kunnen worden ingestuurd.
Het is altijd mogelijk tussentijds vragen te stellen aan de projectmedewerkers van Atalanta.
Wethouder Sleeking sluit de bijeenkomst om 20.15 uur.

