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Bijlage 10:
A f s c h r i f t brief aan Gedeputeerde Staten provincie
Drenthe m e t verzoek t o t t o e k e n n i n g en
beschikbaarstelling provinciale middelen
van 13 september 2011

Bijlage bij raadsvoorstel "Realisatie DPE Next
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Verzoek Lol hel toekennen en beschikbaar stellen van de
bijdragen ynor de realisatie van DPH Next
Geacht College,
Op 5 juli 2()10 is de Samemverkmgsovereerïkomst WRSP gemeente Entnieii provincie
Drenthe 1GO Atalanta" gesloten. In do samemveikingsovereenkomst is 640 miljoen
JRSP-plus middelen toegekend voor het Atalantnprojecl. De toegekende en bestemde
provinciale bijdragen worden ingezet voor de realisatie van de gcbiedsoniwikkeSmg
Atalanta, waaronder G ] 8 miljoen RS Peplus middelen voor het plan DPH Next en
€ 2 miljoen RSP-phis middelen voorde Wereld van bel Theater,
Op 2] december 2010 hebben wij uw college verzocht een extra bijdrage van € 12
miljoen beschikbaar te stellen om de ontwikkeling van DPh! Next versie 7.0 mede
mogelijk temaken, In antwoord op dit verzoek heeft u aangegeven dal u liet verzoek ter
behandeling in de .Staten in de nieuwe bestuursperiode zult voorleggen, Dit mede vanuit
de overweging dat ook de besluitvorming van de raad van de gemeente Kmmen over de
realisatie van DPH Next pas in september 2011 op tie agenda sLaal. (De betreffende
raadsvergadering is thans vastgesteld op 3 oktober).
In uw collegeprogramma en de voorjaarsnota hee.fl uw college aangegeven bereid te zijn
het aanvullend verzoek voor hul nog resterende tekort» op basis van een goed
onderbouwd bedrijfsplan, waarin ook nadrukkelijk aanvullende financiering is
opgenomen, positief te benaderen.
Op biisis van hel onafhankelijke oordeel van UNO bedrijfsadviseurs omtrent hel
bedrijfsplan DPR Next 7.0a is ons college van mening dat DPli erin geslaagd is een goed
en doordacht bedrijfsplan Ie overleggen, Hiermee wordt naar ouze mening op afdoende
wijze aan de gestelde belangrijkste voorwaarden en eisen van tie raad en ons college
voldaan.
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0ns college Is in dit kader ook van mening dut een acceptabele en realiseerbare
oplossingrichting voor hetfinancieringsvraagstukdoor DPli wordt aangereikt, die in de
komende periode in overleg met banken en bouwcombinaties nader wordt ingevuld en
uitgewerkt.
Wij hebben dan ook op 6 september j.1. besloten oin de raad voor te stellen een
gemeentelijke inbreng in DPE Next van € 17 miljoen beschikbaar te steilen, alsmede
Kimnkredieten beschikbaar te- stellen voor realisatie van hel Theater en de Wereld van de
Ontmoeting van respectievelijk £ 40 miljoen en 6 20 miljoen, In zijn -extra» vergadering
van 3 oktober 201 ! zal de raad hierover een besluit nemen.
In dé bijlage treft u het genoemde raadsvoorstel 1er informatie aan.
Resumerend verdoeken wij u over te gaan tot beschikbaarstelling van;
« 6 18 miljoen RS P-plus middelen vaar de realisatie van DPE Next,
o 6 2 miljoen RSP-plus middelen voor bet Theater (akoestiek)
en toltoekenningen beschikbaarstelling van:
n
6 12 miljoen extra bijdrage voor de realisatie van DPE Next.
Wij vertrouwen dat u ons varr<oek in welwillende overweging wilt nemen.
Hoogachtend,
buvgenieestej-en wethouders van Emmen,
de gsûieQTU'secretaris,
de burgemeester,
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