
Wijziging en uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst
RSP Gemeente Emmen - Provincie Drenthe IGO ATALANTA

l. Inleidino

Gemeente Emmen en provincie Drenthe werken samen bij de realisatie van de
ambities die geformuleerd zijn in het kader van de Integrale Gebiedsontwikkeling
(IGO) Atalanta, Dit is vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst RSP
Gemeente Emmen en provincie Drenthe IGO Atalanta (5 juli 2010)", verder te
noemen "De overeenkomst"

In de overeenkomst zijn inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt over het
verbeteren van de bereikbaarheid van Emmen. Projecten en budgetramingen van
deze afspraken zijn globaal geformuleerd. In overleg tussen de gemeente
Emmen en de provincie Drenthe zijn de afspraken nader ingevuld en uitgewerkt.

In het bestuurlijk overleg IGO Atalanta van 10 december 2013 tussen de
gemeente Emmen en de provincie Drenthe zijn deze bereikbaarheidsafspraken
bekrachtigd,

De herziene afspraken zijn in bijgevoegde gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst opgenomen,

2. Gewijziqde onderdelen van de overeenkomst

Te vervangen: Hoofdstuk 1 onderdeel "Bereikbaarheid"/pag 2

Door:

x Bereikbaarheid
De bereikbaarheidsafspraken in het RSP convenant, onderdeel RMF voorzien in
de volgende 18 RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta)

Nr Proiecten Hondsruoweqtunnel Exclusief btw
1 Aanleq Hondsruqweqtunnel IRSP Bereikbaarheidsdeel) lx) 39.000.000
2 Aanleq weq'de Holdert' Inbeoreoen bii 1

3 Reconstructie kru ispu nten :

-Westerstraat/Westenessche rstraat
-Holdert/inqa nq parkeerqaraqe

Inbegrepen bij 1

Proiecten Bereikbaar Emmen-centrum
4. Rea I isatie verbindi nq Vred i nq (herontsl u iten Wi I I i nkhof) 2.600.000
5 Verplaatsen entree P-zuid (in combinatie met opheffen huidige

entree)
1.750,000

6 Reconstructie kru ispu nt Hondsruqweq/Ermerweq 1,900.000
Voorzieni ngen en maatregelen verkeers- en parkeerma nagement
(kaderstellend budqet)

750.000

Projecten Boermarkeweq
Aanleq busstrook vanuit zuideliike richtino lfase 1) (xx) 600.000
Aanleq busstrook vanuit noordeliike richtino 750.000

10, Reconstructie kruispunten Statenweg, Dordsestraat (fase 1)
tbv doorstrominq op Boermarkeweg

(xx) 200.000

11 Afsluiten Angelsloërdijk en heraansluiten op de van Schaikweg
tbv doorstrominq op Boermarkeweq

400.000

t2 Verg roten kruispuntca paciteit inrit Scheperziekenhu is
i.c. m. kruispunt Oosterstraat

550.000
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Proiecten Rondweq
13. On kvloers m ken knoo t aansluiti N34 Ron *x* 7 900.00

Afsluiten aansluiting Ermerweg op de Rondweg (xxx) Inbegrepen
13b

t4

Parallelverbinding t.b,v. landbouw- en fietsverkeer en lokaal
verkeer

(xxx) Inbegrepen
bii 13

15

Verplaatsen carpoolplek naar N34 / Frieslandroute of
uitbreidino locatie Erm

(xxx) Inbegrepen
bii 13

t6

(x xx)3.600.00017 Reconstructie aansluiting N 862 (weg Emmen-Klazienaveen)
op de Rondweq
Beschikbare dekking
Volume Regionaal Specifiek Pakket IGO Atalanta 60.000.000

Projecten N 862 (weg Emmen-Klazienaveen)

2.300,00018 Nader te bepalen multimodale maatregelen N 862 (weg Emmen-
Klazienaveen)

(x): beschikking 28 januari 2013
(xx): is gerealiseerd
(xxx): uitvoering door de provincie

In de overeenkomst is bepaald dat de gemeente een bijdrage levert van € 20
mln en de provincie(incl RMF-deel) € 40 mln. In de huidige opzet wordt ervan
uitgegaan dat de BTW kan worden gecompenseerd. De in de tabel genoemde
bedragen zijn daarom exclusief BTW, BTW risico's z¡jn voor de uitvoerende partij.
De totale provinciale bijdrage (incl het RMF-deel) van het bereikbaarheidspakket
blijft conform de huidige overeenkomst maximaal € 40 mln,

De volgende afspraken zijn gemaakt:
a) Project 18 valt buiten telling van de lijst, maar wordt wel gegarandeerd uit

komende meevallers van de projecten 1 t/m t7 voor een bedrag van

maximaal € 2,3 miljoen, Als de komende meevallers uit de projecten 1 t/m
17 ontoereikend mochten zijn voor de financiering van project 18 voor een

bedrag van maximaal € 2,3 miljoen dan wordt het restantbedrag in het
uiterste geval uit het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel van circa € 9
miljoen op het RSP-deel van het project de Hondsrugwegtunnel gehaald.

b) Projectvoordelen per project (ten opzichte van het totaal geraamde bedrag

voor het betreffende project in bovenstaande lijst) op de projecten
1t/m 17 worden ingezet voor de financiering van project 18 (zie punt a).

c) Het gerealiseerde aanbestedingsvoordeel op het RSP-deel van het project
Hondsrugwegtunnel van circa € 9 miljoen (na eventuele aftrek van de

benodigde middelen voor de financiering van project 18 -zie punt a-) en

eventuele projectvoordelen op de projecten 1 t/m L7 , voor zover het
totaal van deze projectvoordelen groter is dan € 2,3 miljoen, zullen in
principe naar rato terugvloeien naar de provincie Drenthe (2/3) en de
gemeente Emmen (1/3),

d) Over de inzet van de gelden, zoals benoemd onder punt c, (ten opzichte
van de totaal beschikbare RSP Bereikbaarheidsmiddelen van € 60 miljoen,
zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta
van 5 juli 2010), zullen gemeente en provincie in het bestuurlijk overleg

IGO Atalanta desgewenst nadere afspraken maken,
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e) Provincie en gemeente stellen gezamenlijk een uitvoeringskader op waarin
afspraken gemaakt worden over onder andere:
- toekenning, bevoorschotting en afrekening, en
- planning en uitvoering (samenwerking, overleg en afstemming)
- verantwoording en monitoring (waarbij aansluiting wordt gezocht bij de

gemaakte monitoringsafspraken programma CvE / Atalanta).

Toe te voegen: Hoofdstuk 2; pag 3 na 1' alinea

Toe te voegen tekst:
In afwijking en aanvullend op het bovenstaande is in het kader van de herziene
bereikbaarheidsafspraken het volgende vastgelegd :

a. De projecten 13 t/m L7 worden door de provincie Drenthe uitgevoerd en
de overige projecten (1 t/m L2 en 18) door de gemeente Emmen.

b. De projecten 13 t/m L7 worden voor rekening en risico van de provincie
Drenthe uitgevoerd, De provincie draagt hiervoor
eindverantwoordelijkheid. De overige projecten (1 t/m 12 en 18) worden
voor rekening en risico van de gemeente Emmen uitgevoerd.

c, Projectnadelen per project (ten opzichte van het totaal geraamde bedrag
voor het betreffende project in vorenstaande lijst) komen voor rekening
van de uitvoerder van het betreffende project.

d. Provincie en gemeente zullen gezamenlijk nadere afspraken maken over
de uitvoering van de projecten 13 tot en met 17 door de provincie
Drenthe. Hierbij zal onder andere vastgesteld moeten worden hoe de
gemeentelijke cofinanciering voor deze projecten beschikbaar gesteld kan
worden aan de provincie, hoe de verantwoording van en de monitoring op
deze door de provincie uit te voeren projecten plaats vindt en hoe de
gemeente betrokken wordt in de uitvoering van deze projecten.

e. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De paftij die het betreffende
project uitvoert (provincie project 13 t/m 17 en gemeente Emmen project
1 t/m 12 en 18) is zelf verantwoordelijk voor de terugvordering /
compensatie van de met de investering verband houdende btw (voor risico
van de betreffende uitvoerende paftij).

Deze overeenkomst kan niet zonder wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Emmen, februari 2OL4
De gemeente Emmen,

Na ezel

De heer C, Bijl, ->emeester

Assen, februari 2Ot4
De provincie Drenthe,

Namens deze

De heer A. v.d. Tuuk
Gedeputeerde

De heer H. Brink
Gedeputeerde
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