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Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (FMP)

Geachte leden van de raad,
Bij de ontwikkeling van het project Atalanta wordt de financiële strategie steeds verder
uitgewerkt, met als basis het raadsbesluit van 18 december 2008. Middels een regulier te
actualiseren Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta wordt inzicht gegeven in de stand van
zaken. Bijgaand bieden wij u ter informatie aan het Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
(FMP), versie 06-02-2012.
Het Financieel Meerjarenperspectief betreft een Atalanta-product. Dit betekent dat alleen
Atalanta-projecten hierin zijn opgenomen en niet de andere projecten binnen
Centrumvernieuwing Emmen (CvE). Dit omdat de raad, in het kader van het besluit van 18
december 2008, Atalanta afzonderlijk inzichtelijk wil houden en tevens omdat verschuivingen
in financiering / dekking, etc. in principe alleen mogelijk zijn binnen Atalanta. Ook DPE en
DPE Next vormen geen primair onderdeel van het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
(FMP).
Het FMP is gebaseerd op de gegevens van het raadsbesluit van 18 december 2008, en ingericht
op het gemeentelijke deel per februari 2012, omvattend 257,5 miljoen euro (€ 261,5 miljoen
voorgaand FMP minus € 4 miljoen inbreng boekwaarde Traverse).
Het FMP Atalanta bevat:
• Uitgangspunten voor het opstellen van het FMP
• Overzicht ontwikkelingen sinds vorige versie FMP van november 2010
• Indicatieve meerjaren investeringsraming
• Indicatieve meerjaren dekkingsraming
• Meerjarenprognose gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie
• Risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen
• Relevante risico's inzake investeringen en dekking.
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In hoofdlijnen valt uit het geactualiseerde FMP af te lezen dat in de dekking voor de geraamde
investeringen Atalanta grotendeels is voorzien. Er is nog een hoog risico ten aanzien van het
verwerven van de rijksmiddelen van € 17 miljoen voor de dekking van de ontwikkeling locatie
Hoofdstraat / de verplaatsingsvergoeding DPE.
Ook voor andere onderdelen van de dekking, die nog niet op de plank liggen, moet nog het
nodige gebeuren: exploitaties moeten worden uitgewerkt en vastgesteld, en geplande Atalantainvesteringen moeten gelabeld worden aan de subsidies (adressering van subsidiabele kosten).
Hieraan wordt ook het komend jaar verder gewerkt. Bij de uitwerking van de plannen worden
ook de globale investeringsramingen stukje bij beetje nader uitgedetailleerd. Vooralsnog wordt
uitgegaan van de investeringsramingen zoals vermeld in het besluit van 18 december 2008,
totdat middels uitvoeringskredieten / aanbestedingen hierover definitieve duidelijkheid
ontstaat.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
yneentesecretaris,
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Projectbureau Atalanta
Postbus 30.001

Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

7800 RAEmmen

Atalanta leidt tot één mooi, uitnodigend en goed bereikbaar centrumgebied waar van alles te beleven is; een
nieuw Beievenspark (dierenpark met theater), een uniek 'mensenpark' verbonden door een levendig centrumpiein.
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Hoofdstuk 1: Indicatieve meerjaren investeringsplanning Atalanta
1.1. Inleiding
Het Financieel Meerjarenperspectief betreft een Atalanta-product. Dit betekent dat alleen Atalanta-projecten hierin zijn opgenomen en niet de
andere projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen (CvE). Dit omdat de raad, in het kader van het besluit van 18 december 2008, Atalanta
afzonderlijk inzichtelijk wil houden en tevens omdat verschuivingen in financiering / dekking, etc. in principe alleen mogelijk zijn binnen
Atalanta. Ook DPE en DPE Next vormen geen primair onderdeel van het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta (EMP). In hoofdstuk 1.5
van dit FMP is afzonderlijk een paragraaf Dierenpark Emmen (DPE / DPE Next) opgenomen, waarin kort wordt ingegaan op de bijdragen en
financiering van DPE / DPE Next vanuit de gemeente en de dekking van de kosten hiervan.
De in het Financieel meerjarenperspectief (FMP) opgenomen indicatieve meerjaren mvesteringsplanning Atalanta (hierna de
mvestermgsplanning) betreft een uitwerking van de investeringen en dekking van investeringen naar jaarschijven om op deze wijze meer
inzicht te krijgen in de planning van de financiering en de dekking van investeringen Atalanta. De ramingen van de investeringen en dekking
naar jaarschijven betreffen een globale inschatting op basis van de actuele planning.
Aangezien meer gedetailleerde en verder uitgewerkte investeringsplanningen pas beschikbaar zullen zijn bij aanvang van de realisatiefase
wordt in eerste instantie uitgegaan van een globale inschatting. Naarmate het project vordert en we dichter bij de realisatiefase komen zal de
investeringsplanning nader worden gedetailleerd en gespecificeerd. Op dit moment heeft de investeringsplanning nog een globaal en
richtinggevend karakter. Doordat de detaillering en verdere onderbouwing voor de diverse projectonderdelen in relatie tot de fasering in tijd
verschilt, is ook de hardheid van de diverse mvesteringsrarningen in het financieel meerjarenperspectief verschillend.
De meerjaren mvestermgsplanning Atalanta wordt binnen het programmabureau Centrumvernieuwing Emmen regelmatig geactualiseerd en
bijgewerkt.
In de voorbereidingsfase is het belangrijk om bij de verdere uitwerking van Atalanta, binnen de kaders van het raadsbesluit van 18 december
2008, de vrijheid te houden om enerzijds investeringsramingen verder te optimaliseren (rekening houdende met de verdere ontwikkeling van
het project) en anderzijds de inzet van dekkingsmiddelen binnen Atalanta optimaal te benutten.
De (voorlopige) indicatieve dekking van de gemeentelijke investeringen Atalanta, zoals opgenomen in de indicatieve meerjaren investerings- en
dekkingsramingen Atalanta, is niet voor alle posten / bronnen even hard. In het risicoprofiel dekking gemeenterijke investeringen Atalanta
wordt de hardheid van de dekking in beeld gebracht.
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1.2. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het opstellen van het financieel meerjarenperspectief (FMP):
Investeringen:
1. De indicatieve investeringsbedragen, betreffen globale financiële richtbedragen (kader) gebaseerd op het prijspeil 1-1-2008,
exclusief BTW. Het raadsbesluit van 18 december 2008 wordt als financieel kader gehanteerd voor de gemeentelijke inzet
Vooralsnog wordt uitgegaan van de mvestermgsrarningen zoals vermeld in het besluit van 18 december 2008, totdat middels
uitvoeringskredieten / aanbestedingen hierover definitieve duidelijkheid ontstaat.
2. De mvestermgsrarningen, betreft mvestermgsrarningen inclusief circa 15% onvoorzien. Voor enkele posten (verplaatsingsvergoeding
DPE, bijdragen aan projecten, te verstrekken lening WvdO) wordt geen rekening gehouden met onvoorzien, aangezien het hier reeds
afgesproken bijdragen betreft.
3. In de mvesteringsramingen is rekening gehouden met het toe te rekenen deel van de algemene proces- en voorbereidingskosten
Atalanta, voor zover deze voorbereidings- en proceskosten Atalanta niet ten laste van de gemeentelijke exploitatie gebracht worden.
Indexering:
4. De globale mvesteringsramingen op basis van prijspeil 1-1-2008 zijn niet geïndexeerd. Door het college van B&W is aangegeven dat de
indexering / inflatie op "nihil" moet worden gesteld, aangezien de inflatie op dit moment erg laag is en de aanbestedingsresultaten de
laatste tijd, mede vanwege de huidige economische crisis, gunstig uitvallen. Indien op basis van nadere calculaties en aanbestedingen
blijkt dat indexering noodzakerijk is, zal dit leiden tot een bijstelling van het financieel meerjarenperspectief. Tot op heden is dit echter
nog niet het geval.
Financieringskosten:
5. De financieringskosten tot het moment van ingebruikname, betreffende de rentekosten "tijdens de bouw", worden verantwoord in de
gemeentelijke exploitatie en gedekt uit de binnen de gemeentelijke exploitatie geraamde budgetten in relatie tot Atalanta.
Vanaf het moment van ingebruikname komen de kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit de betreffende investering ten
laste van de desbetreffende onderdelen van de gemeentelijke exploitatie.
6. Voor de berekening van de financieringskosten is een rentepercentage van 4,25% gehanteerd (tot en met 2010 was dit rentepercentage
4,5%). De financieringskosten werden tot en met 2010 berekenend over de boekwaarde per 1 januari van het betreffende boekjaar.
Vanaf 2011 worden de financieringskosten in het kader van het FMP berekend over de gemiddelde boekwaarde aan het begin en aan het
einde van het jaar.
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7. Definancieringskostenworden berekend over het bedrag van de investering, minus de ontvangen subsidies en bijdragen van derden en
minus de inzet van eigen gemeentelijke middelen uit reserves. Definancieringslastenworden derhalve berekend over de te financieren
"netto" investering.
8. Voor wat betreft de berekening van definancieringskostenten aanzien van de verplaatsingskostenvergoeding aan DPE van € 65,5
miljoen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de betaling van de gemeente aan DPE het investeringsritme van DPE volgt.
Dit financieringsritme is in het kader van het bedrijfsplan DPE Next 7.0a ook afgestemd met DPE.
Kapitaallasten:
9. Voor de bepaling van de kapitaallasten en de dekking van de kapitaallasten in het kader van Atalanta is het uitgangspunt gehanteerd, dat
alle investeringen binnen Atalanta (tunnel, infrastructuur, plein, theater, parkeergarages, etc.) in 40 jaar worden afgeschreven. Deze
afschrijvingstermijnen passen binnen het afschrijvingsbeleid van de gemeente Emrnen, zoals vastgelegd in de nota activabeleid. Voor de
parkeergarages, Wereld van de Ontmoeting en het Theater is uitgegaan van annuitaire afschrijving (omdat hier tariefsvergoedingen,
danwei huuropbrengsten tegenover staan); voor alle andere investeringen is uitgegaan van lineaire afschrijving. Voor de bepaling van de
kapitaallasten is gerekend met een rentepercentage van 4,25% (was 4,5%).
Dekking / financiering:
10. Voor de bepaling van de dekking / financiering, wordt er van uitgegaan dat de inzet van eigen gemeentelijke middelen uit reserves en de
ontvangst van subsidies en bijdragen van derden een gelijk verloop kennen met de investeringen waarop deze middelen en bijdragen
betrekking hebben. Deze middelen en bijdragen worden daarom verhoudingsgewijs in het zelfde jaar als opbrengst verantwoord als in
het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Op basis van dit uitgangspunt blijven definancieringskostenzo laag mogelijk. Mocht dit
uitgangspunt in werkelijkheid niet gerealiseerd kunnen worden dan leidt dit tot (veel) hogere financieringskosten voor de gemeente.
Voor de € 17 miljoen dekking met een hoog risico (ministerie VROM) is er voor de berekening van de financieringskosten vanuit
gegaan dat dit bedrag tot en met 2015 door de gemeente Emmen moet worden voorgefinancierd.
11. Met betrekking tot de parkeergarage(s) wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de kapitaallasten die voortvloeien uit de stichting van de
parkeergarage(s) (investering door gemeente) voor 100% worden gedekt uit de opbrengsten parkeerexploitatie.
12. Met betrekking tot de Wereld van de Ontmoeting wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de kapitaallasten, die voortvloeien uit de
srichtingskosten van het niet openbaar toegankelijk deel van de Wereld van de Ontmoeting (investering door gemeente), volledig
worden gedekt uit de huuropbrengst die DPE betaalt aan de gemeente voor de huur van de Wereld van de Ontmoeting (WvdO).
13. Met betrekking tot de stichtingskosten van het Theater wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de bekostiging van het gebouw voor wat
betreft het aandeel van het Theater hierin, wordt gedekt door de gemeente. Daarnaast zal de gemeente € 500.000 subsidiëren in de
onrendabele top van het culturele programma van het Theater in relatie tot de vereisten vanuit de gemeente in dit kader.
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