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Verzoek wijziging uitvoering EFRO programmaonderdelen CVE

Geachte leden van de raad,
In oktober 2009 heeft de gemeente Emmen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland
een subsidieaanvraag ingediend voor het project Atalanta ," de Economie van de Verbinding."
Op 19 augustus 2010 heeft de gemeente Emmen hierop van SNN de beschikking Operationeel
Programma Noord Nederland 2001-2013 (Op EFRO en rijkscofinanciering) mogen
ontvangen. Voor dit project is door SNN een subsidie van maximaal C 13.657.120 toegekend.
Bestaande uit C 12.657.120,- EFRO middelen en C 1.000.000,- rijkscofinancieringsmiddelen.
De subsidie is een bijdrage in het geheel van de totale subsidiabele projectkosten van
C 32.353.427,- zoals in de ingediende aanvraag, begroting en projectplan aangegeven.
Op 14 oktober 2009 heeft de gemeente Emmen aansluitend op voornoemde aanvraag bij de
provincie Drenthe een verzoek tot cofinanciering ingediend. Op 14 oktober 2010 heeft de
provincie bij beschikking een cofinanciering toegekend van maximaal C 6.828.560, -.
Het project, onderdeel van het programma Centrumvernieuwing Emmen, komt nu in de fase
van uitvoering. In deze fase van nadere uitwerking en realisatie blijkt dat er aanleiding is tot
enige noodzakelijk aanpassingen van financiële en inhoudelijke aard. Aanleiding is onder
meer het feit dat de huidige periode EFRO per 1-1-2015 afloopt en dat daarmee de uitvoering
van de onder de EFRO vallende onderdelen moeten zijn gerealiseerd.
Om dit mogelijk te maken hebben wij het besluit genomen om aan de bestuurscommissie EZ
van het Samenwerkingsverband Noord Nederland een verzoek tot wijziging van de EFRO
subsidie "de Economie van de Verbinding" ter goedkeuring voor te leggen.
Het wijzigingsverzoek en de bijbehorende financiële mutaties in de EFRO subsidiabele
investeringen treft u als bijlage bij deze brief aan.
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Wij merken hierbij nog op dat middels dit wijzigingsvoorstel EFRO-subsidie ondermeer wordt
voorgesteld om het aanbestedingsvoordeel betreffende de OP EFRO delen van het project
Hondsrugwegtunnel, zijnde C 2.019.110, in te zetten voor het project Markt. Dit houdt in dat
C 2.019.110 van het door uw raad beschikbaar gestelde krediet voor het project
Hondsrugwegtunnel van C 45.000.000, zal worden aangewend voor de realisatie van het
project Markt. Na besluitvorming over het wijzigingsverzoek door de bestuurscommissie EZ
van SNN zal een en ander in het raadsvoorstel voor de aanvraag van het (raam)krediet voor de
realisatie van het project Markt aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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