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Toezending brief besluitvormingsproces DPENext aan college van GS Drenthe
Geachte leden van de raad,
Hierbij zenden wij u de brief toe, die wij heden hebben verzonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Deze brief heeft betrekking op de
voortgang van de verdere besluitvorming inzake DPE Next.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Besluitvormingsproces inzake project DPE Next

Geacht college,
Op 8 december zijn delegaties van onze colleges in een reguliere stuurgroepvergadering
bijeen geweest om te overleggen over de voortgang rond het project DPE-Next. Hierbij
hebben de beide partijen geconcludeerd dat het verstandig is om meer tijd te nemen voor
analyse en toetsing van de relevante informatie dan momenteel in de planning van de
provinciale besluitvorming is voorzien.
Ten behoeve van de besluitvomiing over uw voorstel heeft u ons blijkens het op 2
december jl. van u ontvangen voorstel gevraagd om nadere invulling en onderbouwing
van de financiering door derden van € 30 miljoen als onderdeel van de totale investering
en heeft u voorwaarden geformuleerd bij de bijdrage/lening van € 12 miljoen.
Vervolgens hebben wij in reactie hierop aan DPE gevraagd om in beeld te brengen hoe
uw voorstel en de aanvullende financiering kunnen worden gedragen in de businesscase
van DPE. Als die informatie is verkregen zullen wij ons daarover een oordeel moeten
vormen mede in relatie tot de besluiten die de gemeenteraad van Emmen heeft genomen.
Daarvoor zal nog een externe second opinion worden gevraagd. Wij zullen u over
bovengenoemde onderwerpen zo spoedig mogelijk informeren.
Uiteraard is het aan u om te besluiten over het verdere verloop van het proces van
provinciale besluitvorming, maar indien een zorgvuldige besluitvomving hierom vraagt

kunnen wij ons voorstellen dat besluitvorming hierover niet meer in december
plaatsvindt.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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