Gemeente
Emmers

Intentieovereenkomst
Integratie Terra Leeromgeving in Creatief Mensenpark Emmen

Partijen:
Het College van B&W van Gemeente Emmen, in dezen wettelijk vertegenwoordigd door dhr. J. Otter,
wethouder, verder in dit document aan te duiden als 'Gemeente Emmen',
en
St. AOC Terra, in dezen wettelijk vertegenwoordigd door dhr. A.G. Wennink, verder in dit document
aan te duiden als 'Terra',
Gezamenlijk verder in dit document aan te duiden als 'partijen',
Overwegende dat:
Gemeente Emmen voornemens is het voormalig dierenpark Emmen te transformeren in een
Creatief Mensenpark.
Gemeente Emmen ter uitwerking van dit voornemen beleidskaders heeft opgesteld waaraan
initiatieven bij de ontwikkeling van het park moeten voldoen; de belangrijkste daarvan:
o
Ontwikkel- S Inspiratiekader - Urhahn
o
Het concept voor het Creatief Mensenpark - FreshForward
o
Creatief Mensenpark Emmen, kwaliteitsboek - Powerhouse Company
Gemeente Emmen zoekt naar de juiste partners en partijen om de ambitie voor het Creatief
Mensenpark te realiseren.
Terra voornemens is in Emmen op haar huidige locatie aan de Huizingsbrinkweg een nieuwe
toekomstgerichte Terra Leeromgeving te realiseren ter vervanging van de huidige huisvesting
in Emmen.
Terra daarbij streeft naar een ontwikkeling die in samenwerking met partners wordt ingevuld,
De ontwikkeling van het Terra onderwijs gekarakteriseerd kan worden met 'groen', 'creatief,
'innovatief en 'midden in de samenleving'.
Terra en gemeente Emmen gezamenlijk wensen te onderzoeken of de nieuwe Terra
Leeromgeving en het concept van het Creatief Mensenpark van Emmen voldoende
raakvlakken hebben om de Terra Leeromgeving in het Creatief Mensenpark te integreren op
een voor beide partijen haalbare wijze, zowel ruimtelijk, functioneel (synergie), financieel als in
de tijd.
Terra verwacht haar ambities voor haar Leeromgeving in deze vernieuwende en uitdagende
setting beter te kunnen realiseren dan aan de Huizingsbrinkweg.
Gemeente Emmen en Terra daarom van medio november 2016 tot en met juni 2017 een
verkenning hebben doorlopen.
Deze verkenning inhoudelijk een positief beeld heeft opgeleverd van potentiële meerwaarde
voor zowel het concept van het Creatief Mensenpark als voor de nieuwe Terra Leeromgeving.
Dat partijen van mening zijn dat zowel op inhoud (bijdrage aan de ambitie van het creatief
mensenpark) als op het vlak van ruimtelijke inpassing een nadere onderzoeksfase aan de
orde is, hierna aan te duiden als 'intentiefase', waarin aan de hand van een nadere uitwerking
een definitief besluit wordt genomen omtrent eventuele vestiging van Terra in het
mensenpark, waarbij voorliggende overeenkomst de spelregels van deze fase nader vastlegt.

Dat partijen op deze basis willen onderzoeken of gekomen kan worden tot een
samenwerkingsovereenkomst die voor einde 2017 tot stand moet komen en hiervoor ruimte
willen vragen aan respectievelijk gemeenteraad van Emmen en Raad van Toezicht van Terra,
Dat het College op 4 juli 2017 heeft ingestemd met de intentieovereenkomst, de start van de
hierin opgenomen onderzoeksfase en de afstemming hierover met de gemeenteraad conform
de uitgangspunten in voornoemde intentieovereenkomst,
Dat deze intentieovereenkomst en het door Terra uitgewerkte inhoudelijk perspectief nog met
de gemeenteraad moet worden afgestemd en dat het oordeel c.q. het standpunt van de raad
zwaar zal wegen in de uitwerking van de intentiefase en de uitkomst van dit proces om wel of
niet te komen tot een samenwerkingsovereenkomst,
Deze uitkomst door dhr. A.G. Wennink aan de RvT van Terra is voorgelegd en de RvT in haar
vergadering van 16 juni heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de samenwerking
conform de uitgangspunten in deze intentieovereenkomst,
Wensen de volgende afspraken met elkaar vast te leggen:
1.

De intentie van een integratie van de nieuwe Terra Leeromgeving in het Creatief
Mensenpark wordt verder uitgewerkt onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Inhoudelijke biidraqe Terra Leeromgeving aan Creatief Mensenpark
2.

3.

Terra dient een substantiële en wezenlijke bijdrage te leveren aan levendigheid,
dynamiek en belevingswaarde van het Creatief Mensenpark conform het concept
creatief mensenpark (Fresh Forward). Het door Terra opgesteld inhoudelijk perspectief
'Terra in het Creatief Mensenpark' (bijlage I bij deze intentieovereenkomst)wordt als
onderdeel van de intentiefase nader geconcretiseerd.
Vanaf het sluiten van deze intentieovereenkomst en vanaf het moment dat de door de
gemeente in te stellen parkredactie actief is, gaan Regiodirectie Terra, de gemeente en
de nog in te stellen parkredactie In gesprek (afspraken hierover zijn ook in bijlage I
vastgelegd) om bovenstaande bijdrage van Terra aan het Creatief Mensenpark en vice
versa verder uit te werken en in te vullen. De gemeente zal, waar zij dat kan, vanuit een
stimulerende en aanjagende houding de uitwerking van de inhoudelijke bijdrage tussen
Terra en andere partijen en (toekomstige) partners in het park trachten te bevorderen.

Ruimtelijke biidraqe en inpassing Terra Leeromgeving aan Creatief Mensenpark
4.

Beeldkwaliteit S, duurzaamheid: Terra dient haar huisvesting te ontwikkelen binnen de
kaders uit het kwaliteitsboek Creatief Mensenpark (LapLab I Powerhouse Company).
5. Ruimtelijk programma. De huisvesting van Terra (zoals op hoofdlijnen beschreven in het
concept ruimtelijk programma en relatieschema, bijlage II) in het park heeft het karakter
van satelliet huisvesting bestaande uit verschillende eenheden. Terra vult haar
huisvesting in volledige verbinding met het park en op een open en transparante manier
in. Terra bouwt geen traditioneel 'schoolgebouw' maar ontwikkelt binnen het park een
vernieuwende Leeromgeving.
6. Maximaal ruimtebeslag. Terra en gemeente komen overeen dat het maximale
ruimtebeslag van de Terra leeromgeving in het mensenpark 6000 m2 (footprint)
bedraagt, waarbij Terra heeft onderzocht dat de realisatie van de gehele Terra
leeromgeving (bruto-vloeroppervlak en inclusief ruimte voor fiets- en autoparkeren)
binnen deze ruimte en binnen de maximale bouwhoogte en overige kaders van het
kwaliteitsboek mensenpark - goed mogelijk is.Dit ruimtebeslag geldt als maximum voor
de omvang van Terra in het mensenpark, zodat voor de gemeente voldoende
ontwikkelruimte overblijft voor de realisatie van haar ambities in het mensenpark. Indien
in de intentiefase mocht blijken dat een groter ruimtebeslag nodig is dan dit maximum
beëindigt de gemeente Emmen de samenwerking met Terra voor vestiging in het
mensenpark vanwege een te grote impact op het mensenpark in relatie tot de overige
gemeentelijke ambities in het mensenpark. Uitzondering hierop vormt eventueel toe te
voegen multifunctionele ruimte die normaal gesproken niet tot het onderwijsprogramma
c.q. de Terra leeromgeving behoort maar als extra ruimte mede op verzoek van en met
instemming van de gemeente wordt gerealiseerd ten behoeve van het creatief
mensenpark. De exacte inpassing van de maximale ruimte ten behoeve van de Terra

