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Afwikkelingkoopoptie en ontwikkelrecht gronden zuidzijde en noordzijde stadion
Geachte leden van de raad,
Ter uitvoering van het raadsbesluit "Voorgenomen wijziging deelname gemeente Emmen in
Stadionbedrijf Emmen BV" van 26 april zotz is aan de heer Lubbers / Stichting de Tien van Emmen tot
1 januari 2020 een optierecht tot koop en een ontwikkelrecht verstrekt ten aanzien van de gronden aan
de zuidzijde en de noordzijde (incI. parkeerplaatsen) van het stadion. Indien er vóór 1 januari 2020 geen
enkele ontwikkeling plaatsvindt in relatie tot het optierecht en/ of het ontwikkelrecht, betaalt de
gemeente Emmen C 300.000 exclusief eventuele btwaan Stichting de Tien van Emmen, waarmee de
ontwikkelrechten weer bij de gemeente komen te liggen. Op 20 april 2020 is de factuur van stichting de
Tien van Emmen ontvangen in het kader van de beëindiging van de koopoptie en het vervallen van de
ontwikkelrechten.
Wij hebben besloten ter afwikkeling van de optierechten (koopoptie en ontwikkelrecht) ten aanzien van
de gronden aan de zuidzijde en de noordzijde van het stadion, die per 1 januari 2020 zijn komen te
vervallen, over te gaan tot betaling van de overeengekomen vergoeding van C 300.000 aan Stichting de
Tien van Emmen en de kosten van € 300.000 ten laste te brengen van de grondexploitatie BP Meerdijk.
De financiële eonsequenties hiervan zullen worden betrokken bij de actualisatie van de grondexploitatie
in het kader van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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