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UMCG Ambulancepost en bodemgelden irt

Geachte leden van de raad,
In de commissie Bestuur Middelen en Economie van 12 september 2013 heeft dhr. Huttinga,
van de raadsfractie Crhristen Unie, de vraag gesteld:
Ref. 11
UMCG ambulancepost, wat zijn de gevolgen voor het gebruik van de huidige
locatie?
De gemeente verkrijgt een positie in het gebied aan de van Schaikweg.
Een globale berekening (incl. de nog te maken sloopkosten) voor de locatie van Schaikweg op
basis van een potentiële woninglocatie van een stedelijk woonmilieu, onder andere beschreven
in het Masterplan Emmen Centrum 2020, geeft een haalbare grondexploitatie aan.
Er zijn op dit moment geen plannnen voor het gebied aan de van Schaikweg.
Ten aanzien van de boerderijlocatie heeft de gemeente gesteld dat het UMCG samen met de
Emco zal bekijken hoe haar werkzaamheden passen binnen de nieuwe locatie van de UMCG
Ambulancepost. Ten aanzien van de aanwezigheid van eventuele krakers zal een
daarvoor benodigde procedure opgestart worden.
Tevens heeft dhr. Huttinga (CU) de volgende vraag gesteld:
"ref. 12 '..(tijdelijke) functies bodemgelden irt RUD'. Dit krijgt nu toch een structurele
invulling. Hoe is dit ontstaan?"
Er zijn afspraken gemaakt tussen de RUD en betrokken partners (gemeenten en provincie)
over een afname verplichting gedurende de eerste twee jaren, waarbij de partners gedurende
deze twee jaren (2014 en 2015) afnemen wat er bij de start van de RUD obv peildatum 1-1¬
2012 wordt ingebracht
Voor 3,67 FTE die overgaan naar de RUD geldt dat deze bekostigd worden uit tijdelijke
bodemgelden die door het rijk beschikbaar zijn gesteld tot 31-12-2014. De beschikbaarheid van
deze gelden na 31-12-2014 is zeer onzeker. De gemeente Emmen reserveert daarom de
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loonsom voor deze formatie voor 1 jaar (tot 31-12-2015) zodat kan worden voldaan aan de
afname verplichting.
Per 1-1-2016 dient de RUD 'op eigen benen te staan' en worden er output gestuurde afspraken
gemaakt over de afname van producten en diensten. De meerjarige begroting gaat er vanuit
dat de werkzaamheden die de RUD dan doet voor de gemeente Emmen in omvang afnemen.
Opgemerkt wordt dat het al dan niet aanwenden van de eerder genoemde bodemgelden
samenhangt met de vraag of de rijksmiddelen gecontinueerd worden voor de periode 2015¬
2019 en de hoogte er van. Dit voorstel gaat uit van het worst case scenario dat de gelden niet
beschikbaar zullen worden gesteld. Mochten de gelden wel (deels) beschikbaar worden gesteld
dan worden de afspraken met de RUD hier op aangepast.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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