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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u is toegezonden de door de fractie DOP, met toepassing van artikel 38 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke vragen,
ingeboekt onder nummer 11.002124, betreffende opheldering van het standpunt en de
positie van de provincie Drenthe betreffende het project Atalanta.
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 burgemeester,

A.J.

C. Bijl
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Geachte heer Schoo,
Op 5 januari 2011 zijn door u op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde voor
de vergaderingen van de raad vragen gesteld met betrekking tot opheldering van het
standpunt en de positie van de provincie Drenthe betreffende het project Atalanta.
Met betrekking tot de door u gestelde vragen berichten wij u als volgt:
Vraag 1 :
Welke analyses die betrekking hebben op het Atalanta project en verhuizing van het
dierenpark hebben PS en GS van Drenthe gekregen van de gemeente Emmen de
afgelopen jaren? Zitten hier analyses bij de niet bekend zijn bij de raad van de gemeente
Emmen?
Antwoord:
De provincie Drenthe heeft geen informatie gekregen van de gemeente Emmen, die niet
bij de raad van de gemeente Emmen bekend is.
In het kader van de overeengekomen samenwerking tussen de gemeente Emmen en de
provincie Drenthe vindt uiteraard regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats,
waarbij informatie wordt uitgewisseld.
Vraag 2:
Heeft de Provincie ook eigen onderzoeken en analyses verricht t.a.v. Atalanta project en
verhuizing dierenpark? Zo ja zijn deze openbaar en / of bij de gemeente bekend en kan de
raad deze ook krijgen?
Antwoord:
Voor zover bij ons bekend zijn door de provincie geen eigen onderzoeken en analyses
uitgevoerd.

Vraag 3:
Is behoud van het dierenpark op huidige locatie besproken met GS van Drenthe? Zo ja
wanneer en wat was hiervan de uitkomst? (Is het behoud van het dierenpark op de
huidige locatie nog een echte en eerlijke optie voor gemeente en Provincie, zoals door de
heer Beerda wordt gesuggereerd?)
Antwoord:
Nee; dit zou geen recht doen aan de besluiten van de raad van 2007 en 2008.
Vraag 4:
Welke financiële toezeggingen van de genoemde 80 miljoen (30 tunnel, 40 andere
onderdelen, 10 REP middelen) van de provincie Drenthe zijn op dit moment definitief, en
dus door PS goedgekeurd, ten aanzien van dekking van onderdelen van het Atalanta
project? En zitten hier voorwaarden bij waarbij er voor de provincie de mogelijkheid
blijft bestaan om op eerdere toezeggingen terug te komen?
Antwoord:
De toegezegde middelen zijn opgenomen in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst
van 5 juli 2010 en door Provinciale Staten goedgekeurd. Met betrekking tot de
toegezegde bijdragen RSPplus is afgesproken dat de uiteindelijke besluitvorming over
het definitief beschikbaar komen van de provinciale middelen steeds zal gebeuren op
basis van concrete projectaanvragen, die moeten passen binnen de provinciale kaders en
voorwaarden en bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelen. De inzet van de
€10 miljoen REP middelen is eveneens verbonden aan specifieke subsidievoorwaarden.
Vraag 5:
Welke verwachte dekkingen door de provincie zijn nog niet definitief? (Om welke
bedragen en projectonderdelen gaat het) En wanneer is hier definitieve duidelijkheid
over?
Antwoord:
Hiervoor wordt u verwezen naar de beantwoording van de vragen 4 en 8.
Vraag 6:
Gaat de provincie nog zelfstandig onderzoeken doen voor het al of niet definitief
toekennen van subsidies?
Antwoord:
Voor zover ons bekend worden er tot op heden geen zelfstandige onderzoeken door de
provincie uitgevoerd of gepland.

Vraag 7:
Valt de oorspronkelijke bijdrage van de provincie van € 18 miljoen RSP - Subsidie aan
DPE
NEXT (raadsvoorstel 20 december 2010, blz. 11) binnen het genoemde bedrag van 80
miljoen of komt deze hier bovenop?
Antwoord:
De provinciale bijdrage van €18 miljoen RSP maakt onderdeel uit van de RSP-plus
gelden van. €40 miljoen, die door de provincie zijn toegezegd aan de gemeente Emmen
in het kader van het Atalanta project. De provincie Drenthe heeft de €40 miljoen RSPPlus verbonden aan de hele Integrale gebiedsontwikkeling (IGO)Atalanta.
Vraag 8:
Op welke termijn is duidelijkheid te verwachten over de aanvullende 12 miljoen van de
Provincie voor DPE NEXT?
Antwoord:
De behandeling van het verzoek van de gemeente Emmen tot het toekennen van een
aanvullende bijdrage voor realisatie van DPE Next is in verband met de provinciale
verkiezingen doorgeschoven naar een later moment. Duidelijkheid hieromtrent zal dan
ook op z 'n vroegst in mei 2011 verkregen kunnen worden, maar is afhankelijk van het
besluitvormingstraject binnen de provincie Drenthe.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
deburgemegstej,

