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Definitieve vaststelling EFRO-subsidie

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij u informeren over de definitieve vaststelling van de EFRO-subsidie en de
financiële afwikkeling van de EFRO-subsidiabele deelprojecten.
In oktober 2009 heeft de gemeente Emmen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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 mogen ontvangen. Voor dit project is door SNN een subsidie
van maximaal €: 13.657.120 toegekend. De subsidie is een bijdrage in het geheel van de totale
subsidiabele projectkosten van €: 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 €: 6.828.560,-.
Op 9 juli 2013 heeft de gemeente Emmen 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 11november 2013 is door de bestuurscommissie EZ van SNN ingestemd met dit wijzigingsverzoek.
Op 29 oktober 2014 heeft de gemeente Emmen een verzoek ingediend tot uitstel van de projectperiode
tot i juli 2015. Op 19 februari 2015 is door de bestuurscommissie EZ van SNN ingestemd met dit
verlengingsverzoek.
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Op 30 september 2015 heeft de gemeente Emmen het verzoek om definitieve vaststelling van de
subsidiebijdrage ingediend voor een totaal aan subsidiabele kosten tot 1 juli 2015 van € 31.480.168,68.
Sindsdien hebben er controles plaatsgevonden door SNN en door de Audit Autoriteit (AA).De controles
zijn inmiddels afgerond. Bij brief van 24 november 2016 heeft SNN de totale subsidiabele kosten
bepaald op € 30.039.517,90 en besloten de subsidie definitiefvast te stellen op C 12.680.366,16.
Dit is lager dan het aangevraagde bedrag omdat de gedeclareerde kosten door SNN deels zijn
afgekeurd.
Bij brief van 21 december 2016 heeft de provincie Drenthe de cofinanciering voor het EFRO-project
"Economie van de verbinding" vastgesteld op het aangevraagde maximale bedrag van € 6.828.560,-.
De totale werkelijke kosten voor de EFRO-subsidiabele deelprojecten bedragen per 31-12-2016
€ 32.748.158,60. De totaal beschikbare dekking voor de EFRO-subsidiabele deelprojecten bedraagt
€ 32.676.673,16. Bestaande uit:
EFRO-subsidie van e 12.680.366,16
Cofinanciering EFRO provincie Drenthe van € 6.828.560,Cofinanciering EFRO gemeente Emmen van € 11.867.747,Bijdrage GRP van € 1.300.000,De kapitaallasten ad C 3.395,56 (op basis van 40 jaar lineaire afschrijving en 2,25% rente)
voortvloeiende uit het financieringstekort van € 71.485,44 worden gedekt binnen de structureel
beschikbare kapitaallastenbudgetten van CvE. De EFRO-subsidiabele deelprojecten worden financieel
afgesloten per 31 december 2016.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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