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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief gericht aan de fractie van LEF! over de
beantwoording van de door de fractie van LEF! op 12 december 2011 gestelde schriftelijke
vragen over het besluitvormingsproces inzake het project DPE Next.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
"""de burgemeester)
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Geachte heer Leutscher,
Naar aanleiding van de door uw fractie gestelde vragen in het kader van artikel 38 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad van Emmen over het besluitvormingsproces inzake
het project DPE Next, delen wij u het volgende mede.
Beantwoording van de vragen.
Hierna zullen wij ingaan op de door u gestelde vragen. Wij zullen in onze beantwoording niet
herhalen wat u in uw brief hebt geschetst, maar concreet uw vraag herhalen en beantwoorden.
Vraag 1.
"Op welk moment was uw college formeel op de hoogte van de constructie van de financiering
van Gedeputeerde Staten?"
Antwoord:
Op 1 december heeft een deel van ons college 's avonds een vooraankondiging gehad over de
richting van denken bij Gedeputeerde Staten. Op vrijdag 2 december 2011 zijn wij formeel
door Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld van de precieze constructie van de
financiering.
Vraag 2.
"Op welk moment was uw college informeel op de hoogte van de hiervoor
genoemde constructie?"
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.
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Vraag 3.
"Zowel PvdA, CDA als W D hebben tijdens de campagne van de
gemeenteraadsverkiezingen aangegeven dat hun contacten met provinciale
partijgenoten van eminente meerwaarde zijn voor onder andere het
Atalantaproject. LEF! kan zich gelet op de inhoud van het voorstel van
Gedeputeerde Staten alsmede de daaraan inherente procedure niet aan de
indruk onttrekken dat het ontbreekt aan regie en effectieve netwerkactiviteiten.
Kun u aangeven hoe u de relatie beoordeeld tussen de in beide colleges
aanwezige politieke ambtsdragers van gelijke politieke signatuur? En hoe
beoordeelt u zelf het effect van de politieke netwerkactiviteiten?"
Antwoord:
De relaties tussen de in beide colleges aanwezige politieke ambtsdragers van gelijke politieke
signatuur zijn goed evenals de effecten van politieke netwerkactiviteiten.
Vraag 4.
"Door het college is wereldkundig gemaakt dat het dierenpark in staat is
geweest meer dan 30 miljoen aan particuliere investeringsgelden te
realiseren. Indien dit juist is, een felicitatie waard! Maar kunt u aangeven hoe
het meerdere dan de 30 miljoen zich verhoudt tot het door Gedeputeerde
Staten voorgestelde financieringsconstructie? Betekent dit derhalve dat het
dierenpark, via de gemeente Emmen, kan rekenen op minder dan 12 miljoen
euro van de provincie? En indien dit juist is, waarom is er dan toch voor
gekozen het succes van het dierenpark wereldkundig te maken?"
Antwoord:
In de brief van ons college van 3 januari 2012 aan de provincie Drenthe, hebben wij
uiteengezet hoe het financieringsvraagstuk DPE Next is ingevuld.
Voor de definitieve uitwerking door de provincie Drenthe van het financieringsvraagstuk
verwijzen wij u naar het besluit van de provinciale staten van 1 februari 2012.
De beantwoording van uw vragen heeft een ureninzet gevraagd van 7 uren. De hiermee
gemoeide kosten bedragen € 518,=.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
^---de burgemeester,

A.J

