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van het masterplan
Europarkdoor de gemeenteraden
van Coevordenen

is verder gewerkt aanverschillendeprojectendie de realiseringnaderbij zouden
In het kader is ook geruimetijd gewerkt aan eenvoorstel om te komen tot
m.b.t. de ontwikkeling en realisatievan Europark.Dit heeft uiteindelijk
in eenvoorstelom eenGmbH op te richten die de verderevoorbereidingvan het
~

.

hebben wij het van groot belang geacht dat er voldoende draagvlak wordt
verdere ontwikkeling van het Europark. Wij zijn dan ook blij dat aan
zijde de NaM en de provincie Drenthebreid zijn om deel te nemen.Aan Duitse
naastde gemeenteEmlichheim,de GrafschaftBentheimen de Nileg (namenshet
~
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,zou moetennemen.

--"

GmbH wordt benoemdzullen de burgemeester
van Coevordenen
--. -- de Samtgemeinde
Emlichheimoptredenals geschaftfuhrer.
voor zich dat partijen er naar zullen streven zo snel mogelijk de geplande
~op te startenen dusde personeleinvulling te regelen.
-- in de GmbH betekent uiteraard ook deelnamein het stammkapitel. Als
wordt door elk van de zesdeelnemerseenbedragvan 5.000Euro ingelegd.
,

te beschikkenover eenwerkkapitaalwaarvoorvan Duitse zijde in
een bedragvan DM 500.000,--beschikbaaris dat eerderis toegezegddoor de
- Niedersachsen.
Het bedragzal via Nileg betaalbaarworden
gaaner vanuit dat de GmbH eenbedragvoor de geplandewerkzaamheden
nodig
J 2.000.000,--.Uitgaandevan eerdereverdeelsleutelsvoor dit project gaanwij er
Coevo"dendaarineenbedragvan f 200.000,--dient bij te dragen,zijnde 10%van

u voor om te besluiten deel te nemen in de Europark CoevordeniEmlichheim

. ,-,
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GmbH en naastde Stammeinlage
van 5.000 Euro, een bedrag

te stellen van maximaal f 200.000,-- in het werkkapitaal en dit ten laste te
het Europark.
. ; Bestuurlijke-en EconomischeZakenstemtin meerderheidin met dit voorstel.

en wethoudersvan Coevorden,
de burgemeester,
mr.ing. B.P. Jansema.

Coevorden.03 december1999

Aan de gemeenteraad,

Door uw raadis in 1997het masterplanvastgesteldvoor het Europark.Nadienis samenmet de
Samtgemeinde
Emlichheim gewerktaande nadereuitwerking van de plannen.Inmiddelsis het plan
voor de uitvoering van de eerstefasegereed.Dezefaseomvatde aanlegvan het eerstedeelvan de
ontsluitingswegdie overeenkomstighet masterplanzal wordenaangelegdop de grensen eendeeliJ
zuidelijke richting op het Duitse gebied.Aansluitendop dezeontsluitingswegzal aanNederlandse
en Duitse zijde in totaal plm. 40 ha bedrijfsterreinvoor uitgifte gereedgemaaktworden.Deze 1e
bouwfaseligt ongeveervoor 50% op Nederlandsen voor 50% op Duits gebied.
Met de daarvoorin aanmerkingkomendeinstantiesis overleggevoerdover de subsidieringvan het
project. Door de EemsDollard Regiois vanuit het InterregII programmaeenbedragtoegezegdvan
f. 1.700.00,--(771.417Euro) en van de zijde van het ISP magf. 2.067.500(938.191Euro) verwach
worden. Van Duitse zijde zullen zgn GA Mirtel wordeningezettot eenmaximumbedragvan
1.134.450Euro.
De betreffendesubsidietoezeggingen
zijn inmiddelsbinnen.
De resterendekostenzullen in de grondprijsverwerktworden.Eenanalysevan de kostprijs voor he
Nederlandsedeel ligt voor u op de gebruikelijkewijze ter inzage.
Voorwaardevoor subsidieringis dat op korte tennijn eeneersteaanvangmet de werkzaamheden
wordt gemaakt.
Het betreft hier eenuniek grensoverschrijdend
projectwaarbij afstemmingvan plannenen
regelgeving,inzet van subsidiemiddelenen aanbestedingsprocedures
de nodigeaandachtvragen.
In overlegmet alle betrokkeninstantieszijn wij tot het voorstelgekomenom de uitvoering van het
project in opdrachtvan zowel de gemeenteCoevordenals de Samtgemeinde
Emlichheimte laten
uitvoerenen de uitvoering te laten coördinerendoor de gemeenteCoevorden.
Dat betekentook dat de gemeenteCoevordende afrekeningzal verzorgenen de declaratieszal
verzorgennaarEDR en ISP. De Ga Mittel zullen aande gemeenteEmlichheimwordenbetaalddie
vervolgenszorg draagtvoor betalingaande gemeenteCoevorden.
Wij stellenu voor om thansvoor de uitvoeringvan dezeeerstefaseeenkrediet beschikbaarte
stellenvan f. 11.277.650,=(incl BTW).
De commissieBestuurlijke-en EconomischeZakenstemtin met dit voorstel
Burgemeesteren wethoudersvan Coevorden,
de secretaris,
de burgemeester,
J. Diikstra.
mr. ing. B.P. Jansema.

