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Verzoek verlenging projectperiode "Atalanta, de Economie van de Verbinding", projectnummer 185

Geachte commissie,
Hierbij wagen wij om verlenging van de projectperiode "Atalanta, de economie van de
verbinding", pròjectnummer 185 tot 1 juli 2015.
In oktober 2009 heeft de gemeente Emmen een subsidieaanvraag voor "De Economie van de
Verbinding" ingediend bij het Samenwerkingsverband N oord-N ederland (SNN). Op 19
augustus 2010 heeft de gemeente Emmen van SNN de beschikking operationeel programma
Noord Nederland 2007-2013 (OP EFRO en rijkscofïnanciering) voor het project "ATALANTA,
de Economie van de Verbinding" ontvangen.
De verbinding bestaat uit de volgende deelontwikkelingen:
a) Veřbindingsplein;
b) Toegang tot het Bėlevenspârk;
c) Toegang tot het Mensenpark;
d) Bijkomende maatregelen.
Voor dit project is door SNN een subsidie van maximaal C 13.657.120 toegekend, waarvan
C 12.657.120 uitEFRO-middelen en C 1.000.000 uit rijkscofínancieringsmiddelen. Het betreft
een bijdrage in de totale subsidiabele projectkosten van C 32.353.427 op basis van de
ingediende aanvraag met begroting en projectplan.
Op 9 juli 2013 heeft het college een wijzigingsverzoek ingediend bij SNN. Hierin zijn enkele
financiële en inhoudelijke aanpassingen binnen de (deel)projecten en financiële
verschuivingen tussen de deelprojecten binnen het EFRO-project "De Economie van de
Verbinding" opgenomen. Op 11 november 2013 is door de bestuurscommissie Economische
Zaken van SNN ingestemd met dit wijzigingsverzoek.
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Öp dit moment iŝ op basis van de actuele planning van de projecten duidelijk dat niet alle
EFRO-subsidiabele deelprojecten voor 1 januari 2015 volledig zullen zijn afgerond. De EFROsubsidiabele deelprojecten zijn op dit moment (voor het overgrote deel ván de
werkzaamheden) allemaal aanbesteed en zullen per 31 december 2014, voor zover dan nog niet
afgerond, allemaal in uitvoering zijn.
De belangrijkste oorzaak van de vertraging iŝ het feit dat ná aáňvraag/verMjġing van de
EFRO-subsidie in het voorjaar van 2010 de belangrijkste samenwerkingspartner (Dierenpark
Emmen) failliet dreigde tė gaan. Hierdoor waŝ eerst een reddingsoperatie en de uitwerking
van een haalbare en realistische business case voor het nieuwe park (DPE Next) nodig, voordat
ęr onomkeerbare besluiten genomen konden worden over de overige ĈvE projecten,
waaronder het EFRO-project "De Economie van de Verbinding". Pas nadat op 19 maart 2012
de raad van de gemeente Emmen een definitief besluit over de realisatie vàn DPE Next Was
genomen, konden de andere projecten verder opgepakt en uitgevoerd worden. De vertraging
dié daardoor is opgelopen, is deels ingelopen in de afgelopen periode, maar leidt helaas ook tot
een overschrijding van de einddatum van de EFRO-subsidie voor énkele deelprojecten binnen
"De Economie van de Verbinding".
Voor dé volledigheid vindt u hieronder de meerjarenplanning ih tijd en iŭ geld.

Planning activiteiten pel' september 2014
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ġ
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^uitvoerinq .

Meėinaremnvēsterinģsramihg ËFRÖ-projėctėn per śe ptember 2014
;

Hondsrugwegtunnel, ęd.
Centrumplein
Markt Emmen (incl. entree mensenpark)
Boulevard Noord
Boulevard Zuid
Openbaar gebied Wereld van Ontmoeting
Grond entree mensenpark
Algemene proces-en voorbereiding skostėn
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t/m 2014

C .3.938.757
C 8.050.000
C 6.100.000
Ċ 1.025.000
C 1.600.000
C
232.658
C 2.881.913
C 4.074.732
,C 27.903;060,

ċ
C
ċ
C
C
C
C
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,
2015 f
Totaal
Ċ 3.938.757
2.300.000 C 10.350.000
750.000 C 6.850.000
200.000 C 1.225,000
325.000 C 1.925.000
697.973
465,315 C
C 2.881.913
410.052 C 4.484.784
4.450.367 CV32353Ĩ427;
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Concreet betekent dit dat alle subsidiabele onderdelen in het tweede kwartaal 2015 gereed,
komen en dat wij op dit moment verwachten dat circa C 4,5 miljoen van de totale EFRO;subsidiabele investeringen van C 32,35 miljoen ná 1 januari 2015 zullen plaatsvinden.
Wij verzoeken u daarom de projectperiode van het project "ATALANTA, deEeconomie van de
Verbinding" met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2015.
De directeur van SNN beeft in een gesprek met ons college in maart 2014 aangegeven dat
afronding van EFRO-přojecten in het i halfjaar van 2015 geen problemen lijkt op te leveren
voor het verkrijgen van de subsidiej als met de uitvoering van de EFRO^subsidiabele
deelprojecten binnen het EFROproject "De Economie van de Verbinding'' voor 1-1*2005 is
gestart.
e

Wij vertrouwen erop; dat u dit verzoek welwillend in overweging Wilt nemen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

we

C. Bijl

