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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Op 2 september 2010 zijn u toegezonden de door de fractie Drentse Ouderen Partij, met
toepassing van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad,
gestelde schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 10.072998, betreffende
informatievoorziening DPE over de eigen financiële situatie.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die
is gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de.-ouïgemeester,
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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)
Geachte heer Schoo,
Op 29 augustus zijn door u op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, vragen gesteld met betrekking tot de informatievoorziening DPE over
de eigen financiële situatie.
Met betrekking tot de door u gestelde vragen berichten wij u als volgt:
Vraag 1:
Door welke andere oorzaken, anders dan genoemd in het steunverzoek van DPE, is het
verlies voor 2009 van DPE ontstaan en hoe komt het dat deze begin januari 2010 nog niet
bekend waren?
Antwoord:
In de door deAvA (juni 2010) vastgestelde- en door de accountant van een goedkeurende
verklaring voorziene- jaarrekening 2009 van Noorderdierenpark BV geeft de directie in haar
directieverslag (blz. 1 van de jaarrekening) aan dat de bezoekersaantallen vanaf de zomer 2009
sterk zijn achtergebleven bij de begroting en bij het aantal bezoekers in 2008.
De verwachting was dat het China Festival of Lights in het najaar van 2009, het
inkomstenverlies van de achterblijvende bezoekersaantallen (grotendeels) zou kunnen
compenseren. De weersomstandigheden in de winterperiode 2009/2010 (nat in november, veel
sneeuw en vorst in december/januari droegen echte niet bij aan de meest optimale
omstandigheden voor een bezoek aan het dierenpark/China Festival of Lights. Daarnaast is in
2009 het aantal abonnementhouders met 10.000 afgenomen.
Door de directie wordt het slechte weer in 2009( zowel in de zomerperiode als de in de hiervoor
genoemde winterperiode) en de economische situatie als vermoedelijke oorzaak van deze daling
genoemd. Tevens is er in 2009 ten laste van de exploitatie geïnvesteerd in de verbetering van de
bedrijfsvoering van het dierenpark.
Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven zijn de ontwikkelingen met betrekking tot
resultaatverwachtingen over 2009 en verder als volgt door de (interim)directie en RvC van het
dierenpark ingeschat:
• Op 6 augustus 2009 is in verband met China Festival of Lights de begroting 2009
gewijzigd. In deze gewijzigde begroting 2009 wordt gewag gemaakt van een verwachte
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opbrengst van het China Festival of Lights van € 1,022 miljoen,waardoor een (positief)
resultaat van € 0,616 miljoen voor 2009 wordt geprognosticeerd.
In de managementletter van BDO, de accountant van DPE, van 27 november 2009 op
basis van tussentijdse cijfers tot en met september 2009 door DPE de verwachting is
uitgesproken dat het boekjaar 2009 zal worden afgesloten met een negatief resultaat van
€0,9 miljoen.
In de, eind november, door de directie opgestelde conceptbegroting 2010 werd uitgegaan
van een verlies voor belastingen over 2010 van € 0,516 miljoen.

Eerst op 14 januari 2010 wordt door de directie DPE in een gesprek met enkele leden van het
college gemeld dat DPE op dat moment een zorgelijke financiële situatie kent, maar dat het
perspectief op middellange termijn als gunstig wordt ingeschat.
Vraag 2:
Hoe groot is het verlies van DPE voor 2009?
Antwoord:
Zoals uit de jaarrekening 2009 van DPE blijkt bedraagt het verlies over het exploitatiejaar
2009 €3,035 miljoen vóór belastingen.
Vraag 3:
Hoe was de cashflow van het dierenpark voor 2006, 2007, 2008 en 2009?
Antwoord:
Voor de beantwoording van de vraag over de hoogte van de cashflow, is liet van belang onderscheid te
maken naar de betekenis van dit kengetal.
1. De cashflow,bestaande uit het resultaat na belastingen verhoogd met de post afschrijvingen
(volgens de geconsolideerde winst en verliesrekening) waarbij mutaties in werkkapitaal en
bedrijfsoperaties, investeringen en financiering buiten beschouwing zijn gelaten.
2006
2007
2008
2009
(inmiljoen)
V. €1,380
V. €1,690
N. €0,415
N. €0,791
2. Kasstroom uit operationele activiteiten die beschikbaar is voorfinancieringen en investeringen.
2006
2007
2008
2009
(in miljoen)

V. €1,427

V. € 0,699

V. €1,776

V. €0,290

N.B. Om een beeld te krijgen van de mutaties op de geldmiddelen dient rekening te worden gehouden
met de kasstroom uit operationele activiteiten, kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
Vraag 4:
Zijn in de exploitatie verliezen van het DPE ook kosten opgenomen voor de ontwikkeling van het
nieuwe dierenpark? Zo ja om welke bedragen gaat het? Graag een specificatie per jaar?
Antwoord:
Neen, want de kosten voor de ontwikkeling van het nieuwe dierenpark (DPE Next) worden
volledig geactiveerd en komen derhalve niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie van DPE.
Vraag 5;
Wat is de reden dat DPE nu de verliezen als probleem noemt en dat de liquiditeitspositie nu onder
druk staat terwijl DPE in januari 2010 nog aangaf dat het niet om de verliezen ging maar om de
cashflow en dat het met die cashflow goed zat?

Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven, zijn de tegenvallende bezoekersaantallen
(terugval zomer 2009 en geen compensatie winter 2009/2010) de grote oorzaak van het verlies
in 2009. Het is tevens gebleken dat ook in 2010 de bezoekersaantallen opnieuw achterblijven.
Hierdoor is de liquiditeitspositie van het dierenpark fors onder druk komen te staan.
Vraag 6;
Staat de huidige directie en Raad van Commissarissen van DPE nog steeds achter de
uitspraken over de eigen financiële situatie die zij in januari 2010, in de persoon van de heer
Arends, heeft gedaan bij RTV Drenthe? Zo ja, hoe moeten deze uitspraken dan gezien worden in
het licht van het steunverzoek van DPE van mei 2010?
Antwoord:
Deze vraag wordt nadrukkelijk gesteld aan de huidige directie en Raad van Commissarissen en
kan dan ook door ons niet worden beantwoord.
Ten aanzien van de uitspraken van de heer Arends; zie ook de beantwoording van vraag 5.
Vraag 7a:
Is het college de afgelopen jaren geïnformeerd over de financiële situatie van DPE? Zo ja,
door welke partijen, op welke wijze en wanneer is dit gebeurd?
Antwoord:
Voor een overzicht van de informatieverstrekking over de afgelopen jaren wordt u verwezen
naar de in het raadsvoorstel opgenomen beschrijvingen van de ontwikkelingen in 2009 en 2010
in relatie tot over de financiële situatie van DPE.
Vraag 7b:
Is het college ook over de neerwaartse financiële spiraal waar het DPE zich in bevond de
afgelopen jaren geïnformeerd, door bijvoorbeeld het bestuur van de Stichting tot
instandhouding Noorderdierenpark, directie DPE of RvC DPE, en hebben hierover
gesprekken plaatsgevonden? Zo ja, met wie, op welke wijze en wanneer heeft dit
plaatsgevonden?
Antwoord:
Voor een overzicht van de informatieverstrekking over de afgelopen jaren wordt u verwezen
naar de in het raadsvoorstel opgenomen beschrijvingen van de ontwikkelingen in 2009 en 2010
in relatie tot over de financiële situatie van DPE.
Vraag 7c:
Heeft het bestuur van de stichting tot instandhouding van het Noorderdierenpark de afgelopen
jaren één of meerdere specifieke taken / opdrachten meegekregen van het college? Zo ja wat
hielden deze specifieke taken / opdrachten in en zijn deze ook schriftelijk vastgelegd?
Antwoord:
Neen, het bestuur van de Stichting tot Instandhouding Noorderdierenpark Emmen vervult
haar taak eigenstandig en los van het college van B& W van de gemeente Emmen. Specifieke
taken en/of opdrachten opleggen door het college aan het bestuur van de stichting is derhalve
formeel niet mogelijk en dit heeft dan ook niet plaatsgevonden.

Het zit al in de naam van de stichting opgesloten namelijk: "Instandhouding van het
Noorderdierenpark.". De leden van het bestuur van de stichting worden door het college
voorgedragen.
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Vraag 8a:
Op welke manieren is het bestuur van de stichting tot instandhouding door DPE de laatste
jaren geïnformeerd over de financiële situatie van DPE en over de neerwaartse spiraal waar het
DPE zich in bevond?
Antwoord:
Deze vraag wordt nadrukkelijk gesteld aan de directie c.q. de RvC van het dierenpark danwei
liet bestuur van de Stichting tot Instandhouding van het Noorderdierenpark en kan dan ook
niet door ons worden beantwoord.
Op grond van de huidige governance kan wel worden gesteld dat de verantwoordelijkheid voor
de bedrijfsvoering van het dierenpark in eerste instantie ligt bij de directie van het dierenpark
(NDP BV) waarbij de RvC een toezichthoudende rol vervult.
In overeenstemming met de statuten van NDP BV stelt de Stichting tot Instandhouding
Noorder Dierenpark, alsAvA, ieder jaar de jaarrekening van het dierenpark vast.
Vraag 8b:
Op welke wijze en met welke voorstellen heeft het bestuur van de stichting geprobeerd om bij te
dragen dat de neerwaartse spiraal waar DPE zich in bevond zou te keren?
Antwoord:
Deze vraag zal aan het bestuur van de Stichting tot Instandhouding van het Noorder
Dierenpark gesteld moeten worden.
Vraag 8c:
Wat is de formele taak van het bestuur van de stichting richting het college en richting DPE.
Antwoord:
De taak van het bestuur van de Stichting tot Instandhouding Noorderdierenpark Emmen
richting DPE is vastgelegd in de statuten van NDP BV respectievelijk de statuten van de
Stichting.
Het bestuur van de Stichting tot Instandhouding Noorderdierenpark Emmen heeft geen taak
richting college
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
"geïneentesecretaris,

de4tïrgfemeester,

C.Byi——

