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Onderwerp:

Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan,
ingediend door het raadsfractie DOP.
De vragen hebben betrekking op Provincie Drenthe en Atalanta project - verhuizing
Dierenpark.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
De assistent-gemeentesecretaris.

DRENTSE OUDEREN PARTIJ
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Kopie:
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Datum
Van

College van B&W Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad
Provincie Drenthe en Atalanta project - verhuizing dierenpark
I

5 januari 2011
A.WJ. (Ton) Schoo, Sportweg 7, 7885 AD Nieuw-Dordrecht
Mail: tschoo(5),home.nl

Geacht college,
Maandag 3 januari 2011 stond er in het DvhN een opiniestuk van het Drentse Statenlid
Herman Beerda van de PvdA met de titel "Niet bang zijn voor een gedurfd plan vanwege *
verkiezingen".
In het opiniestuk werd ook ingegaan op het project Atalanta en de verhuizing van het
dierenpark.
Citaat uit het opiniestuk van 3 januari 2011:
En kijken we dan even M>at zuidelijker: naar Emmen bijvoorbeeld. Eenfors plan om de
dierentuin.waar de bezoekersaantallen al jaren achteruit liepen, te verplaatsen gecombineerd
met een theater. Hebben ofgaan de Drentse statenleden daar een grondige analyse op los
laten? Ofgaan we maar wat roepen, het is immers ook hier verkiezingstijd. SP en Groen
Linies hebben de analyse al klaar: gewoon stoppen en Emmen met een onrendabele
dierentuin laten zitten, Daar hoeven dan immers alleen gemeentelijke miljoenen in en geen
provinciale. Heel dapper en ik hoop dan ook dat de door hen gehanteerde grondige analyse
met de rest van de staten gedeeld wordt. Aan de andere kant, een degelijk onderzoek naar de
gang van zaken zou niet verkeerd zijn. Wat gebeurt er nu exact als er niet verplaatst
wordt? Kost nog meer, volgens Bouke Arenas. Nou, dat moeten we dan eerst maar eens zien.
Drentse staten (en feitelijk ook de Emmer raadsleden), let op uw saeckl Weersta de
optimistische cijferbrij van wensdenkende bestuurders. Laat u niet in de fuik lokken.
Doe desnoods zelfonderzoek (leuk, samen met de raad van Emmen, nog niet eerder
vertoond?). Maar laatje niet te snel leiden door oeroptimisten. Tot zover kunnen de
heer Braakhuis en ik elkaar vinden. Maar: laatje al helemaal niet leiden door
verkiezingsretoriek dat de burger het wel niet zal willen. Je bent verdorie op die plek gezet om
namens die burgers zaken goed te overwegen en dan te besluiten. En als die grondige
overweging er toe leidt, datje een gedurfd plan gaat steunen, dan doe je dat. En dan leg
je dat diezelfde burger maar uit. Met het risico datje niet weer wordt gekozen. Zo werlct dat
hier. En op de plek van de oude dierentuin bouwen we dan gewoon een moskee en een
halalrestaurant. Bediening uitsluitend door hoofddoekjes en muselmannen.
Einde citaat
Het verwijt dat de heer Beerda maakt aan SP en Groenlinks wekt de indruk dat voor de PvdA
en de Provincie Drenthe het Atalanta project en de verhuizing van het dierenpark nog in een
fase zit waar het nog alle kanten op kan en dat er een grondige analyse nodig is om te bepalen
welke kant het straks daadwerkelijk op zal gaan, De optie om het dierenpark op de huidige
plek te behouden, wordt ook als mogelijkheid genoemd door de heer Beerda.
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Als DOP zijn wij verheugd als het werkelijk zo is dat alles nog open is, want wij hebhen
vanaf 18 december 2008 tot en met heden steeds tegengestemd, omdat wij een gedegen
onderbouwing en analyse steeds hebben gemist, Raadsadviseur Twijnstra Gudde heeft ook
steeds aangegeven dat het de raad ontbreekt aan die informatie om een daadwerkelijk "GO""
besluit te nemen betreffende de plannen zoals die nu voorliggen.
Toch zijn wij door de opmerkingen van de heer Beerda verrast en enigszins in verwarring
gebracht. Wij leven namelijk in de veronderstelling dat voor het college van B&W van
Emmen, Gedeputeerde Staten en de meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe het
Atalanta project en de verhuizing van het dierenpark zich niet meer in een fase van het
onderzoeken van mogelijkheden en grondige analyses bevindt waar nog meerdere opties
mogelijk zijn. Dit ook mede gelet op onderstaande bericht van de gemeente Emmen van 7 juli
2010.
Citaat Persbericht gemeente Emmen van 7 juli 2010
Gemeente en provincie bezegelen afspraken Atalanta
woensdag 7 juli 2010
Burgemeester Bijl en de gedeputeerden Vlietstra en Haarsma hebben een
bestuursovereenkomst ondertekend waarin ze nauw gaan samenwerken bij de uitwerldng en
realisatie van het centrumproject Atalanta in Emmen. De afspraken regelen niet alleen
hoeveel geld beide partijen inbrengen en voor welke projecten dit is bestemd. Ook de wijze
waarop beide overheden gaan samenwerken is geregeld. De samenwerking heeft gelijk de
eerste vruchten afgeworpen met de toekenning van 13,6 miljoen euro door het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Een belangrijke rol in de samenwerldng speelt het zogenaamde RSPprogramma: de middelen
die voor Noord-Nederland worden ingezet als compensatie voor de Zuiderzeelijn. Provincie
en gemeente zetten daarnaast ook eigen middelen in, omdat het realiseren van Atalanta
aansluit bij de eigen ambities op het gebied van onder andere duurzame economie,
bereikbaarheid, ruimte, energie, cultuur en kennis.
Alle bestuurders geven aan dat hiermee een aanzienlijke stap is gezet met betrekldng tot de
financiële dekldng van de plannen. Gemeente en provincie gaan schouder aan schouder
lobbyen voor het bijeenbrengen van het resterende financiële deel én voor de plannen van de
dierentuin.
Aantrekkelijke stad
Rijk, provincie en gemeente hebben elkaar gevonden in de ontwikkeling van Emmen en
vormen nu samen een front om Emmen en Zuidoost-Drenthe de impuls te geven die het gebied
nodig heeft. De stad heeft een belangrijke functie voor deze regio. Om die functie te behouden
en verder te ontwikkelen is een eigentijdse visie nodig. Onder de naam Atalanta heeft de
gemeente een integrale visie op de ontwikkeling van het centrum ontwikkeld.
De ambities voor Emmen zijn - terecht - hoog. Een aantrekkelijke stad biedt werk, cultuur, is
goed bereikbaar en bezit met de dierentuin een publiefotrekker van wereldformaat. De
colleges van de gemeente en de provincie willen de kwaliteiten van Emmen versterken door
grote en kleine projecten die het Emmer centrum een nieuw gezicht zullen geven.
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt.
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Sinds 2008 trekken de Gemeente Emmen en de Provincie Drenthe samen op om de integrale
gebiedsontwikkeling Atalanta uit te werken en te realiseren. Destijds besloten beide colleges
hiervoor middelen in te zetten en werd afgesproken samen steun te verwerven bij derden,
zoals de rijhoverheid. De samenwerking wordt sindsdien concreet uitgevoerd. De
bestuursovereenkomst die nu is getekend is een bevestiging van deze afspraken.
Europese middelen
Beide partijen maken ook bekend dat een subsidie van 13,6 miljoen euro is toegekend door
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De Efro-subsidie voor De Economie van de
Verbinding was door beide partijen gezamenlijk aangevraagd. De 13,6 miljoen euro is
toegekend vanwege de economische effecten die het aanleggen van onder meer het nieuwe
centrumplein met zich mee brengen.
Bijdragen
In de overeenkomst staat een verdeling van in te brengen bereikbaarheidsgelden: gemeente,
provincie en rijk brengen respectievelijk 20, 30 en 10 miljoen euro in voor de aanleg van de
Hondrugwegtunnel en bereikbaarheidsmaatregelen voor het centrum. In andere
planonderdelen van Atalanta investeert de gemeente 80 miljoen euro en draagt de provincie
daar in de komende jaren 40 miljoen aan bij. Ook is aangegeven dat de provincie 10 miljoen
euro regionale REP-middelen reserveert voor ruimtelijk-economische onderdelen van
Atalanta. Eerder dit jaar heeft de minister van VROMeen bijdrage van 8,5 miljoen euro
toegekend aan de gemeente Emmen.
Atalanta in het kort
Onder de naam Atalanta geeft de gemeente Emmen de metamorfose van het centrumgebied
van Emmen vorm. Deze integrale gebiedsontwikkeling leidt tot één mooi, uitnodigend en goed
bereikbaar centrumgebied waar van alles te beleven is, Een nieuw Belevenspark (een
dierenpark in combinatie met een modern theater) wordt een attractie van wereldformaat.
Aan de huidige locatie aan de Hoofdstraat verschijnt een uniek 'mensenpark'. Een levendig
centrumplein vormt een logische verbinding tussen het nieuwe Belevenspark, het moderne
overdekte winkelcentrum De Weiert en het 'mensenpark'. Atalanta biedt gemeente Emmen en
de regio veel perspectief op het gebied van werkgelegenheid, van recreatie en toerisme, van
wonen en leven. Voor alle deelprojecten geldt een hoge duurzaamheidsambitie.
Toelichting:
REP-middelen: Ruimtelijke Economisch Programma-middelen.
RSP-middelen: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
Efro-subsidie: Europese subsidie t.b.v. economische ontwikkeling Noord- Nederland
Einde citaat
Omdat de heer Beerda zich richting SP en Groenlinks in de Provinciale Staten van Drenthe
zich afvraagt of zij niet zomaar wat roepen i.v.m. de aanstaande verkiezingen voor de
Provinciale Staten, wil ik er graag van uit gaan dat hij dit zelf in ieder geval niet probeert te
doen en we dus daadwerkelijk nog in de fase zitten van grondige analyses en bestuderen van
meerdere mogelijkheden. Toch heb ik hier zo mijn twijfels bij. Hopelijk kunt u hier meer
duidelijkheid in verschaffen. De heb daarom de volgende politieke verduidelijkingvragen.
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Vraag 1:
Welke analyses die betrekking hebben op het Atalanta project en verhuizing van het
dierenpark hebben PS en GS van Drenthe gekregen van de gemeente Emmen de afgelopen
jaren? Zitten hier analyses bij de niet bekend zijn bij de raad van de gemeente Emmen?
Vraag 2:

Heeft de Provincie ook eigen onderzoeken en analyses verricht t.a.v. Atalanta project en
verhuizing dierenpark? Zo ja zijn deze openbaar en / of bij de gemeente bekend en kan de
raad deze ook krijgen?
Vraag 3:
Is behoud van het dierenpark op huidige locatie besproken met GS van Drenthe? Zo ja
wanneer en wat was hiervan de uitkomst? (Is het behoud van het dierenpark op de huidige
locatie nog een echte en eerlijke optie voor gemeente en Provincie, zoals door de heer Beerda
wordt gesuggereerd?)
Vraag 4:
Welke financiële toezeggingen van de genoemde 80 miljoen (30 tunnel, 40 andere
onderdelen, 10 REP middelen) van de provincie Drenthe zijn op dit moment definitief, en dus
door PS goedgekeurd, ten aanzien van dekking van onderdelen van het Atalanta project? En
zitten hier voorwaarden bij waarbij er voor de provincie de mogelijkheid blijft bestaan om op
eerdere toezeggingen terug te komen?
Vraag 5:
Welke verwachte dekkingen door de provincie zijn nog niet definitief? (Om welke bedragen
en projectonderdelen gaat het) En wanneer is hier definitieve duidelijkheid over?
Vraag 6:
Gaat de provincie nog zelfstandig onderzoeken doen voor het al of niet definitief toekennen
van subsidies?
Vraag 7:
Valt de oorspronkelijk bijdrage van de provincie van 18 miljoen RSP - Subsidie aan DPE
NEXT (raadsvoorstel 20 december 2010, blz. 11) binnen het genoemde bedrag van 80 miljoen
of komt deze hier bovenop?
Vraag 8:
Op welke termijn is duidelijkheid te verwachten over de aanvullende 12 miljoen van de
Provincie voor DPE NEXT?
Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet,
Met vriendelijke groet,

•-•..jjï"'

Ton Schoo
fractievoorzitter Drentse Ouderen Partij

PERSBERICHT: DRENTSE OUDEREN PARTIJ EMMEN
Nieuw Dordrecht, 5 januari 2011

DOP: "Opheldering standpunt en positie Provincie in Atalanta project"
De Drentse Ouderen Partij (DOP) wil van het college duidelijkheid over het standpunt en de
positie van de Provincie Drenthe in het Atalanta project. De Provincie Drenthe zou minimaal
80 miljoen mee financieren aan het 468 miljoen kostende project waar ook de verhuizing van
het dierenpark onder valt, Aanleiding voor de ontstane onduidelijkheid is een opiniestuk van
PvdA Statenlid Herman Beerda in het DvhN van 3 januari 2010.
Ton Schoofractievoorzittervan de DOP: "Als Herman Beerda van de PvdA stelt dat ook de
huidige locatie van het dierenpark grondig moet worden onderzocht, dat er grondige analyses
moeten komen voor het gehele project, en waar Provinciale Staten Drenthe en gemeenteraad
Emmen desnoods samen onderzoek naar moeten doen, dan ben ik hier blij mee want de
slechtefinanciëleonderbouwing van het project is tot nu toe de reden geweest dat wij als
DOP steeds tegen voorstellen hebben gestemd."
"Maar als ik de woorden van Herman Beerda serieus moet nemen vraag ik mij wel af wat de
waarde is van de toezeggingen van 80 miljoen van de Provincie Drenthe en de
samenwerkingsovereenkomst die Provincie en Gemeente bij het Atalanta project zijn
aangegaan. Daarom heb ik hierover vragen ingediend bij het college." aldus Ton Schoo,
Hopelijk weten we zo gauw mogelijk na de beantwoordingen van het college hoe hard de
toezeggingen van de Provincie zijn en of het behoud van het dierenpark met investeringen op
de huidige locatie nog steeds een eerlijke optie is. Dan weten we ook wat de waarde is van de
woorden van PvdA Statenlid Herman Beerda. En Hopelijk is dit nog voor de verkiezingen
voor de Provinciale Staten in maart 2011.

Voor meer informatie:
Ton Schoo,fractievoorzitterDOP
Tel 0591-319001 of bgg 06-29361156

Niet bang zijn voor een gedurfd
plan vanwege verkiezingen
OPINIE
GROTE PROJECTEN

• Enorme nadruk op de
kosten is een eenzijdige
benadering
• Gemeenteraden en staten moeten durven besluiten na grondige analyse
Door Herman Beerda
In het Dagblad van het Noorden
van 29 december stond een stuk
van de heer Han Braakhuis over de
naar zijn mening geld verkwistende provincie- en gemeentebestuurders, Ik vind dat meneer Braakhuis
nogal wat beweert zonder dat te
onderbouwen. Politici moeten van
hem wel bouwprojecten goed onderbouwen. Dat ben ik met hem
eens, maar zijn eigen kritiek hoeft
daar kennelijk niet aan te voldoen.
Als ik lees dat Blauwestad een financieel debacle is, vind ik dat een
wel erg eenzijdige belichting van
het onderwerp. De realisatie van
het hele gebied is keurig binnen de
begroting gebleven en als we tijd
van leven hebben, zal het met de
woningen daar ook wel goed komen. Dat dat dan een boel geld gekost heeft is waar. Maar in de tussentijd heeft het gebied een enorme impuls gekregen en is de werkgelegenheid alleen maar gegroeid,
feiten die je niet terugziet in de verlies- en winstrekening, maar voor
de doorsnee Oost-Groninger wel
van belang zijn.
Volgens de heer Braakhuis zal het
met de andere projecten ook wel zo
gaan; Hij heeft het dan over het Forum, Meerstad en de regiotram. Als
Drents statenlid zou ik daar natuurlijk ook de verplaatsing van de
dierentuin of de baanverlenging
van Eelde bij kunnen noemen.
Natuurlijk, de heer Braakhuis
heeft een punt.
U heeft he t kunnen lezen: de provinciale staten van Groningen geven geen 35 miljoen aan het Groninger Forum. De gemeente spant
een proces aan (ook handig voor de
relatie) en toute Groningue is weer
in rep en roer. Een aardig stuk van
mijn oude vriend en oud-wethouder Piet Huisman in het Dagblad,
een enquête, kortom: reuring.
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A Met de regiotram naar de
dierentuin of bang voor grote
plannen? Foto: archief DvhN
Maar wat is er nu eigenlijk politiek en bestuurlijk aan de hand? Op
grond waarvan oordelen de Groninger Staten nu dat het Forum
niet en de regiotram wel kan? Hebben ze een grondige analyse gemaakt van alle risico's en kansen?
Speelt verkiezingstijd een rol? Ik
denk het eerste niet en vrees het
tweede wel,
En kijken we dan even wat zuidelijker: naar Emmen bijvoorbeeld.
Een fors plan om de dierentuin,
waar de bezoekersaantallen al jaren
achteruit liepen, te verplaatsen gecombineerd met een theater. Hebben of gaan de Drentse statenleden
daar een grondige analyse op los laten? Of gaan we maar wat roepen,
het is immers ook hier verkiezingstijd. SP en Groen Links hebben de
analyse al klaar: gewoon stoppen
en Emmen met een onrendabele
dierentuin laten zitten. Daar hoeven dan immers alleen gemeentelijke miljoenen in en geen provinciale. Heel dapper en ik hoop dan
ook dat de door hen gehanteerde
grondige analyse met de restvan de
staten gedeeld wordt.
Aan de andere kant, een degelijk
onderzoek naar de gang van zaken

zou niet verkeerd zijn. Wat gebeurt
er nu exact als er niet verplaatst
wordt? Kost nog meer, volgens
Bouke Arends, Nou, dat moeten we
dan eerst maar eens zien. Drentse
staten (en feitelijk ook de Emmer
raadsleden), let op uw saeck!
Weersta de optimistische cijferbrij van wensdenkende bestuurders. Laat u niet in de fuik lokken.
Doe desnoods zelfonderzoek (leuk,
samen met de raad van Emmen,
nog niet eerder vertoond?). Maar
laat je niet te snel leiden door oeroptimisten. Tot zover kunnen de
heer Braakhuis en ik elkaar vinden.
Maar: laatje al helemaal niet leiden door verkiezingsretoriek dat de
burger het wel niet zal willen. Je
bent verdorie op die plek gezet om
namens die burgers zaken goed te
overwegen en dan te besluiten, En
als die grondige overweging er toe
leidt, dat je een gedurfd plan gaat
steunen, dan doe je dat. En dan leg
je dat diezelfde burger maar uit.
Met het risico dat je niet weer
wordt gekozen. Zo werkt dat hier.
En op de plek van de oude dierentuin bouwen we dan gewoon een
moskee en een halalrestaurant. Bediening uitsluitend door hoofddoekjes en muselmannen,
Herman Beerda is statenlid voor
da PvdA in Drenthe
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Je bent
verdorie
op die plek
gezet om
te
besluiten
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