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Verzoek verlenging projectperiode "Atalanta, de Economie van de Verbinding" tot 1 juli 2015

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie aan het verzoek aan de bestuurscommissie EZ van SNN tot
verlenging van de projectperiode "Atalanta, de economie van de verbinding" tot 1 juli 2015.

1

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, -.
Op 9 juli 2013 hebben wij 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 EZ van SNN
ingestemd met dit wijzigingsverzoek.
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Het project, onderdeel van het programma Centrumvernieuwing Emmen, is nu grotendeels in
de fase van uitvoering. De huidige planning geeft aan dat sommige onderdelen niet voor 1
januari 2015 (de einddatum van de subsidie) gerealiseerd zullen zijn, maar wel voor 1 juli
2015. Wij hebben daarom besloten om aan de bestuurscommissie EZ van SNN een verzoek tot
verlenging van de projectperiode tot 1 juli 2015 ter goedkeuring voor te leggen.
Het verzoek treft u als bijlage bij deze brief aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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