Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

mimiQiĩiì

Aan de raad van de gemeente Emmen
Programma
Centrumvernieuwinc
Emmen

ons kenmerk

uw kenmerk

13.419386
datum

11 juni 2013

telefoon

14 0591

bijlage

behandeld door

1

Sieger Veenstra

fax

e-mail

(0591)685599

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Inzet EMCO groep t.b.v. beplanting DPE Next

Geachte leden van de raad,
Ter uitvoering van het raadsbesluit van 19 maart 2012 is bij brief van 20 maart 2012 (kenmerk
12.309292) de directie van DPE geïnformeerd over de toegekende bijdrage aan DPE Next van
C 5 miljoen ten behoeve van de beplanting DPE Next.
Met de beschikbaarstelling van de C 5 miljoen gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de
beplanting van DPE Next is bepaald, en ook zodanig geformuleerd in de brief van DPE van 12 juli
2012 in relatie tot de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling DPE, dat de EMCO groep
ingezet moet worden voor de invulling van de realisatie van de beplanting DPE Next.
Middels de gemaakte afspraken tussen DPE en de EMCO groep over de inzet van de EMCO groep
ten behoeve van de beplanting DPE Next, zoals verwoord in de bijgevoegde brief van 3 mei 2013,
wordt invulling gegeven aan de beoogde inzet van de EMCO groep, de door de EMCO groep uit te
voeren werkzaamheden voor een bedrag van C 750.000 en de aangegeven
verantwoordingsverplichtingen ten aanzien hiervan.
Op basis van de gemaakte en geaccordeerde afspraken tussen DPE en de EMCO groep zullen wij
de geplande 3 termijnen van de overeengekomen bijdrage in bomen en planten voor de maanden
april, mei en juni 2013 tot een totaalbedrag van C 2, 5 miljoen in juni 2013 betaalbaar stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Betreft: Inzet EMCO í.b.v. beplanting Dierenpark Emmen Next

Geacht College,
Bij de brief van 20 maart 2012 heeft het College een bijdrage toegekend aan DPE Next van
6 5.000.000 ten behoeve van de beplanting DPE Next.
In onze brief van 12 Juli 2012 met kenmerk 087-12-fvb hebben wij aangegeven dat wij
gezamenlijk met EMCO een gemotiveerd voorstel zullen doen met betrekking tot de nadere
verdeling Werk versus Inkoop en de uitwerking en Invulling van de inzet van EMCO voor
werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van DPE Next In de periode 2012-2015.
De door u toegekende bijdrage van ë 5 miljoen voor bomen en beplanting ten behoeve van
DPE Next zal deels aangewend worden voor de inkoop van bomen en planten (hierna:
"Inkoop") en zal deels worden aangewend voor de feitelijke werkzaamheden ten behoeve van
de aanleg van bomen en planten (hierna: "Werk"),
0

In gezamenlijk overleg tussen DPE en EMCO is vastgesteld dat het Werk circa 15 7O bedraagt
van de bijdrage van ê 5.000.000. Verder Is duidelijk geworden dat EMCO de bomen en
planten die DPE wenst en eist (gelet op de vereiste kwaliteit van DPE Next) niet kan en wil
leveren. Daarnaast Is het voor EMCO niet mogelijk om de gewenste garantie op de specifieke
beplanting te bieden en eventueel na te komen, EMCO ziet hierdoor af van de opdracht tot
inkoop van en levering van de bomen en planten.
In navolging op de beslissing van EMCO dat zij de vereiste bomen en planten niet kan
leveren, Is DPE in gesprek gegaan met een andere leverancier. Deze leverancier heeft de
betreffende specifieke ervaring in grote beplantingstrajecten. In haar garantiebepalingen staat
dat deze gelden als de feitelijke werkzaamheden ten behoeve van de beplanting ook door
haar worden uitgevoerd. Deze garantiebepaling heeft uiteraard gevolgen voor mate van inzet
van EMCO In het Werk.
DPE zal verplicht werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van DPE Next, tot een
bedrag van E 750.000, In opdracht geven aan EMCO. DPE en EMCO hebben dit besproken
en zíjn overeengekomen dat op het moment dat de Inzet van EMCO met betrekking tot het
Werk (feitelijke werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van bomen en planten) niet reikt
tot ë 750.000, er voor dat verschil vervangende werkzaamheden met betrekking tot de
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realisatie van DPE Next in de periode 2012-2015 zullen worden uitbesteed aan EMCO,
Met betrekking tot het Werk zijn afspraken gemaakt tussen EMCO en Volker Wessels en deze
afspraken maken onderdeel uit van het protocol lokale werkgelegenheid. De werkzaamheden
zullen onder meer betrekking hebben op:
- inzet van EMCO medewerkers uit de groensector;
- inzet van EMCO medewerkers op het gebied van schoonmaak en opruimen;
- inzet van EMCO medewerkers op het gebied van de bouw.
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 bomęn en beplanting 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 de medewerking van Volker Wessels Is vereist als
ontwikkelaar, gelet op de onderliggende documenten die nodig zijn voor de verantwoording.
DPE en EMCO vragen de gemeente akkoord te gaan met de afspraken die zijn gemaakt
tussen DPE en EMCO aangaande de verdeling Werk versus Inkoop en de beoogde besteding
van de geldswaarde van ë 750.000 aan werk bij EMCO en dit schriftelijk te bevestigen.
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