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Geacht college,
Bij brief van 20 maart 2012 heeft u een bijdrage van € 5 miljoen ten behoeve van de beplanting
DPE Next aan ons toegekend. Wij zijn overeengekomen dat de aankoop en aanleg van de
beplanting gerealiseerd dient te worden via de EMCO groep. Wij stellen voor als volgt invulling te
geven aan de realisatie van de beplanting DPE Next in relatie tot de gemeentelijke bijdrage van € 5
miljoen:
•

Wij zullen in overleg met de gemeente bepalen welk gedeelte van de €5.000.000,aangewend moet worden voor de inkoop van de bomen en planten (hierna: "Inkoop") en
welk gedeelte aangewend moet worden voor de feitelijke werkzaamheden ten behoeve
van de aanleg van de bomen en planten (hierna: "Werk"). Wij gaan er hierbij van uit dat
een substantieel deel, en minimaal 15%, van de €5.000.000,- bestemd is voor het Werk.

•

Wij zullen gezamenlijk met EMCO een gemotiveerd voorstel doen aan de Gemeente voor
wat betreft de nadere verdeling Werk versus Inkoop. Zoals u bekend zal EMCO de bomen
die DPE wenst en eist (gelet op de vereiste kwaliteit van DPE Next) waarschijnlijk niet
kunnen en willen leveren aan DPE. Indien EMCO de bomen en planten niet kan, dan wel
wil leveren zal dit gemotiveerd worden aangegeven in het voorstel.

•

Na schriftelijk akkoord van de Gemeente op het voorstel als gedaan door DPE met EMCO
en overeenstemming over de onderlinge verdeling Inkoop versus Werk en de bijbehorende
geldswaarden is DPE gerechtigd voor de Inkoop een opdracht te verstrekken aan een
andere partij dan EMCO.
Na schriftelijk akkoord van de Gemeente op het voorstel als gedaan door DPE met EMCO
en overeenstemming over de onderlinge verdeling Inkoop versus Werk en de bijbehorende
geldswaarden zal DPE verplicht werkzaamheden met betrekking tot DPE Next, tot
minimaal het vastgestelde bedrag voor de component Werk in opdracht geven aan EMCO.
Deze werkzaamheden kunnen ook bestaan uit andere werkzaamheden met betrekking tot
de realisatie van DPE Next in de periode 2012-2015 dan de feitelijke werkzaamheden ten
behoeve van de aanleg van de bomen en planten.

•

Na de realisatie van DPE Next, zal DPE verantwoording afleggen aan de gemeente over
de besteding van de bijdrage bomen en planten voor DPE Next. Middels deze
verantwoording zal inzichtelijk worden gemaakt hoeveel en waarvoor aan EMCO is betaald
(lees: Werk) en welk bedrag er daadwerkelijk aan de Inkoop van bomen en beplanting voor

&2.

DPE Next is besteed.
De eindverantwoording zal onderbouwd worden middels kopie facturen en
betalingsbewijzen van deze facturen. DPE zal er voor zorgen dat de vereiste
verantwoording afgelegd kan worden, ook in het geval daarbij medewerking van Volker
Wessels is vereist als ontwikkelaar, gelet op onderliggende documenten die nodig zijn voor
de verantwoording.
Wij gaan er vanuit dat u kunt instemmen met de door ons voorgestelde invulling van de realisatie
van de beplanting DPE Next in relatie tot de gemeentelijke bijdrage van € 5 miljoen. Ter formele
instemming met deze voorgestelde invulling verzoeken wij u vriendelijk één exemplaar van deze
brief ondertekend retour te sturen.
Het voorstel in deze brief is onder voorbehoud van ondertekening van de vaststellingovereenkomst
schadeloosstelling versie 12 juli 2012.
Met vriendelijke groet,

Frankwin van Beers
Algemeen Directeur

