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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
In 2010 is door de Gemeente Emmen besloten aan Noorderdierenpark B.V. een
overbruggingskrediet voor de periode 2010 tot en met 2015 beschikbaar te stellen.
In mei 2011 is er tussen Noorderdierenpark B.V. en de Gemeente Emmen een achtergestelde
geldlening (hierna: het overbruggingskrediet) overeengekomen van maximaal C 22.000.000 ten
behoeve van deze overbruggingsperiode.
Ten tijde van het tekenen van de leningovereenkomst van bovengenoemde achtergestelde
geldlening was de opening van het nieuwe park nog voorzien op 1 januari 2016. Vanwege de latere
oplevering van de entree van het nieuwe park, de Wereld van de Ontmoeting (onderdeel van het
nieuwe theater) is de opening van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen verschoven naar 25 maart
2016. Hiermee wordt de te overbruggen periode voor Noorderdierenpark B.V. ook verlengd van 31
december 2015 naar 25 maart 2016.
In de bijgesloten concept begroting 2016 is in het cashflow overzicht 2016 weergegeven dat de
mutatie in de liquide middelen in het eerste kwartaal van 2016 C 5.570.393 bedraagt. De
liquiditeitsbehoefte in de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe park zou normaliter door
het overbruggingskrediet worden gedekt. De definitieve begroting 2016 zal in het laatste kwartaal
van dit jaar worden vastgesteld.
Het overbruggingskrediet bedraagt maximaal C 22.000.000 en hiervan is per 27 augustus 2015
C 13.463.501 opgenomen. De geprognosticeerde stand per 31 december 2015 bedraagt
6 16.400.000. Dit is tevens opgenomen in de begroting 2015 van het dierenpark.
Dit houdt in dat er een bedrag ad C 5.600.000 resteert wat voldoende is voor de
overbruggingsperiode tot 1 april 2016.
Middels dit schrijven dienen wij het verzoek in om deze overbruggingsperiode te verlengen tot
1 april 2016.
Wij zien uw reactie op ons

Met vriendelijke/ğroet
Noorderdierímpark

k met belangstelling tegemoet.

