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Inleiding  

a. Algemeen 
In 2010 tekenden de gemeente Emmen en de provincie Drenthe de Samenwerkingsovereenkomst 
IGO Atalanta. Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is het versterken van de (inter)nationale 
positie, het bevorderen van de ruimtelijke en economische kwaliteit en  
afstemming van ruimtelijke vraagstukken met het beleid voor klimaat en energie.  
De IGO Atalanta kent vijf onderdelen: 
- Herontwikkeling Hoofdstraatlocatie (oude locatie dierentuin) 
- Realisatie van het Verbindingsplein (nu Raadhuisplein) 
- Ontwikkeling Centrum-West met dierenpark/theater (Wildlands/Atlastheater) 
- Bereikbaarheidsmaatregelen Emmen-Centrum 
- Verbetering spoorlijn Zwolle-Coevorden/Emmen (Dit is een onderdeel van het RSP-

programma maar staat los van IGO Atalanta. De gemeente Emmen betaalt wel een  
bijdrage.) 

 
Voor de uitvoering van dit programma heeft de provincie geld beschikbaar gesteld. De in de  
Samenwerkingsovereenkomst genoemde bedragen zijn een aantal keren bijgesteld als gevolg van 
minder RSP-rijksmiddelen voor bereikbaarheid en een extra toezegging ten behoeve van  
DPE-Next. In totaal gaat het met de wijzigingen om maximaal € 40 miljoen voor bereikbaarheid (inclu-
sief € 2,68 miljoen RSP-rijksmiddelen) en een bijdrage van maximaal € 46 miljoen plus een  
lening van € 6 miljoen ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling. Van de € 46 miljoen is 
€ 13.171.440,-- nog niet beschikt.  
 
Stand van zaken  
Een groot deel van de beoogde projecten is gerealiseerd of is in het laatste stadium van uitvoering.  
In de aan u toegezonden midterm review en preview ‘5 jaar IGO Atalanta’ is de tussenbalans opge-
maakt.  
Alleen de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie, de voormalige locatie van het dierenpark, staat nog 
te beginnen. Voor de ontwikkeling van dit gebied heeft de Raad van Emmen onlangs het ‘Inspiratie- 
en ontwikkelkader voor het voormalig dierenpark van Emmen’ vastgesteld. Daarin is aangegeven wat 
men wil realiseren en de wijze waarop dit  wordt aangepakt (bijlage 1). De ontwikkelingsrichting is 
gebaseerd op de oorspronkelijke visie, beschreven in het document ‘Spoor zoeken’ van de steden-
bouwkundige A. Balothra.  
 
Ten aanzien van de RSP-bereikbaarheidsprojecten is qua aantal projecten de uitvoering op de helft, 
waarbij de projecten die direct te maken hebben met de Centrumvernieuwing Emmen (CvE) groten-
deels afgerond zijn en de projecten die betrekking hebben op de meer naar buiten gerichte vervoer-
bewegingen nog in uitvoering genomen moeten worden. Daartoe behoren ook de projecten die door 
de provincie worden uitgevoerd: aansluiting N34-N391 (rondweg Emmen) en aansluiting N391-N862 
(weg Klazienaveen–Emmen).  
 
Aanpassing afspraken 
In de afgelopen jaren is door gemeente en provincie veel energie gestoken in de begeleiding van het 
programma en in de onderlinge afstemming. Gelet op de fase waarin het programma zich bevindt, is 
geen specifieke bestuurlijke en ambtelijke organisatie meer nodig. Door gemeente en provincie is 
besloten over het vervolg van de uitvoering van het programma nieuwe afspraken te maken. De ge-
meente Emmen heeft ook aangegeven, net als de gemeente Assen, te willen beschikken over de 
middelen voor het programma. In uw Staten is dat bij de bespreking van de rapportages CvE aan de 
orde geweest.  
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b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Niet van toepassing. 

Advies  

1. In te stemmen met de herziene overeenkomst tussen de provincie Drenthe en de gemeente Em-
men in het kader van IGO Atalanta. 

2. Kennis te nemen van de overwegingen om de organisatie van en de rapportage over het IGO 
Atalanta af te bouwen.  

3. Te besluiten om de oormerking van de middelen voor cofinanciering van de decentrale REP-
middelen te beëindigen. 

Beoogd effect 

- De organisatie, de wijze van uitvoering en de financiële afspraken te laten aansluiten bij de huidi-
ge stand van zaken bij het programma IGO Atalanta. 

- De ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie mogelijk te maken. 
- De ambtelijke inzet ten behoeve van de uitvoering van het programma IGO Atalanta te verminde-

ren. 
- Te voldoen aan de comptabiliteitsvoorschriften. 

Argumenten 

1.1. Met de realisatie van Wildlands, de Hondsrugtunnel, de pleinen en boulevards en het opleveren 
van het Atlastheater eind van deze zomer, is het grootste deel van het IGO Atalanta-programma 
gerealiseerd.  
Het Verbindingsplein (Raadhuisplein en Markt) is gerealiseerd. De ontwikkeling van Centrum-
West  met dierenpark/theater is (bijna) afgerond. De bereikbaarheidsprojecten zijn qua uitvoering 
tussen de partijen verdeeld en de wederzijdse verplichtingen zijn neergelegd in het Uitvoerings-
kader RSP-bereikbaarheidsprojecten en worden binnen de staande organisatie uitgevoerd. Het 
resterende onderdeel, de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie, draagt een ander karakter en 
vraagt een flexibele, marktgerichte aanpak . De herziene afspraken sluiten hierop aan. 

 
1.2. De overdracht van de resterende middelen IGO Atalanta (exclusief bereikbaarheid) aan de  

gemeente Emmen is vergelijkbaar met de overdracht van RSP-middelen naar Assen in 2014.  
De gemeente Emmen heeft aangegeven, net als de gemeente Assen, te willen beschikken over 
de door de provincie uitgetrokken bedragen. In uw Staten zijn hierover bij de bespreking van de 
rapportage CvE vragen gesteld. Door de portefeuillehouder is daarop aangegeven dat er een 
midterm review en preview zou worden gemaakt. Het verzoek van Emmen zou mede aan de 
hand daarvan beoordeeld worden. De midterm review en preview ‘5 jaar IGO Atalanta’ is gereed 
en daaruit blijkt dat de uitvoering door de gemeente Emmen goed loopt en het programma suc-
cesvol is.   
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Vertrouwen in de gemeente Emmen en de aard van de resterende opgave maken de overdracht 
van de resterende middelen IGO Atalanta op dit moment opportuun. Het gaat daarbij om een  
bedrag van € 13,17 miljoen. Daarvan wordt nog € 1 miljoen afgetrokken voor de provinciale VAT-
kosten. 

 
1.3. De overdracht van de resterende middelen maakt een kwalitatief goede invulling van de Hoofd-

straatlocatie mogelijk.   
Aan het eind van dit jaar resteert de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie. Tot voor kort was het 
nog onduidelijk op welke wijze dit laatste onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst zou 
worden opgepakt. Met het door de Raad vastgestelde ‘Inspiratie- en ontwikkelkader voor de 
voormalige locatie van het dierenpark Emmen’ is dit duidelijk geworden. Ruimtelijke en architec-
tonische kwaliteit en duurzaamheid hebben hierin een prominente plek. De ontwikkeling omvat de 
inrichting van het openbare gedeelte, inclusief de ontwikkeling van het cultureel kwartier en ruim-
te voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid. Voor de laatste twee onderdelen is de 
markt aan zet. De kosten van het publieke deel van de ontwikkeling gaan de opbrengsten te bo-
ven en daarom is de bijdrage van de provincie noodzakelijk. 

 
2.1. De ambtelijke begeleiding van en de rapportage over de uitvoering van de resterende projecten 

wordt aangepast aan de huidige stand van zaken.  
De afgelopen jaren is de uitvoering van de IGO Atalanta vanuit de provincie begeleid door een 
programma- en projectteam, bestaande uit medewerkers uit verschillende disciplines. Gezien het 
bijzondere karakter en de gevraagde kwaliteit was dit noodzakelijk en dit heeft ook goed gewerkt.  
Voor de resterende projecten is dit niet meer noodzakelijk.  
Ook in Emmen wordt de ambtelijke organisatie aan het eind van het jaar aangepast. Daarbij wor-
den ook de uitgebreide viermaandelijkse rapportages CvE, die uw Staten in het kader van de 
verantwoording en monitoring van de IGO Atalanta ontvangen, beëindigd. Wij achten het goed 
mogelijk om dit te doen via rapportages in het kader van de beleidscyclus.  

 
3.1.  Provinciale cofinanciering van decentrale REP-projecten in Emmen is niet meer nodig. 

Onderdeel van de toegezegde provinciale bijdrage van € 46 miljoen is een geoormerkt bedrag 
van € 3,6 miljoen, bestemd voor de cofinanciering van decentrale REP-projecten in Emmen. In 
2014 zijn de decentrale REP-middelen overgedragen aan de gemeente Emmen. Daarbij zijn ook 
alle verantwoordelijkheden overgedragen, inclusief de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen 
van de door het Rijk geëiste cofinanciering door overheden, bedrijfsleven en onderwijs. De oor-
merking van de provinciale middelen voor de cofinanciering  is niet meer nodig. Daarom wordt 
voorgesteld de oormerking op te heffen. 

Tijdsplanning 
 
Niet van toepassing. 
 

Financiën 
 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
 
Niet van toepassing. 
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Communicatie  
 
Niet van toepassing.  

 

Bijlagen  
 
1. Inspiratie- en ontwikkelkader voor de locatie van het voormalige dierenpark Emmen 
3. Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO  

Atalanta 
 

Ter inzage in  kamer  C0.39 
 
1. Samenwerkingsovereenkomst RSP gemeente Emmen-provincie Drenthe IGO ATALANTA (2010) 
2. Wijziging en uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst RSP gemeente Emmen-provincie 

Drenthe IGO ATALANTA (2014) 
 
 
 
Assen, 29 juni 2016 
Kenmerk: 26/3.1/2016003055 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 

 

 



Ontwerpbesluit   2016-749-1 

 

 

 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 juni 2016 , kenmerk 
26/3.1/2016003055; 
 
 
BESLUITEN:   
 

1. in te stemmen met de overeenkomst tussen de provincie Drenthe en de gemeente Emmen over de 
aanpassing van de afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta; 

2. kennis te nemen van het voornemen om de organisatie van en de rapportage over het IGO  
Atalanta af te bouwen; 

3. te besluiten om de bestemming van de middelen voor cofinanciering van de REP-inzet in Emmen 
te wijzigen in bestemming voor inzet ten behoeve van de provinciale doelen in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst.  

 
 
Assen, 28 september 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
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Inleiding

De dierentuin van Emmen, voorheen het Noorder Dierenpark, is een 

bijzondere plek in Emmen. Het park ligt in het centrum, direct aan de 

Markt en heeft een unieke landschapskwaliteit met eeuwenoude bomen. 

Het is een plek die alle Emmenaren kennen, een plek met historie en 

herinneringen. De dierentuin verhuist in maart 2016 naar een nieuwe plek 

aan de westkant van het centrum, aan het nieuwe Raadhuisplein. Hierdoor 

komt de oude dierentuin vrij. Voor de nieuwe ontwikkeling wordt een 

definitieve naam vastgesteld op basis van voorstellen van inwoners. 

De locatie is groot voor het centrum van Emmen, strategisch gelegen en 

van een unieke kwaliteit. Dat vraagt om zorgvuldige planontwikkeling. 

Na een periode van onderzoek naar grotere ontwikkelingen in het park 

is nu expliciet gekozen om het park openbaar te maken en onderdeel te 

laten worden van het centrum. Dat kan de gemeente niet alleen: er zijn 

initiatieven nodig om het park tot leven te brengen. Er is daarom gekozen 

voor het opstellen van een inspiratie- en ontwikkelkader. Het inspiratie- en 

ontwikkelkader:

1. zet de ambitie neer, verleidt, nodigt uit en laat zien wat de kansen van 

de locatie zijn; 

2. geeft heldere kaders aan waarbinnen de initiatieven plaats moeten 

vinden, zowel ruimtelijk, programmatisch en procesmatig.

Na vaststelling door de raad biedt dit product de basis om enerzijds de 

hoofdlijnen van het park te gaan realiseren en het park voor eerste gebruik 

klaar te maken (‘de basis op orde’), anderzijds om de markt op te gaan en 

initiatieven te zoeken die bij kunnen dragen aan dit bijzondere concept. 
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1. Ambitie
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nieuwe dierentuin
Wildlands

Raadhuisplein

Markt

Park
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Het park is onderdeel van het centrum

Nadenken over het dierenpark begint met de betekenis van het toekomstig 

park voor de stad. Het centrum van Emmen is groot en heeft veel 

kwaliteiten. De markt en de Hoofdstraat zijn het hart van Emmen, de 

horeca en de weekmarkt geven het een authentiek Drents karakter. Het 

centrum heeft een ruim winkelbestand, een mix van ketens en lokale 

kleinschalige ondernemers. Het Raadhuisplein is het moderne plein, de 

verbinding met de nieuwe dierentuin en in de zomer een verblijfsplek 

met speelvijvers. Met het Atlastheater is de aanwezigheid van cultuur 

in het centrum al versterkt. Alles in het centrum ligt op loopafstand van 

elkaar, functies kunnen elkaar versterken. De Markt, het Raadhuisplein en 

de toekomstige invulling van de dierentuin vormen drie grote openbare 

ontmoetingsplekken met verschillende sferen. Het nieuwe park voegt een 

landschappelijk karakter aan het centrum toe, met cultuur als belangrijk 

ingrediënt. Die drie verschillende sferen zijn complementair. 

Wat is de betekenis van een park in het centrum van Emmen? Een park 

geeft in dichtbevolkte steden lucht en ruimte, plek om buiten te zijn voor 

bewoners die geen tuin hebben. In de ontspannen setting van Emmen is 

dat minder noodzakelijk, er is veel ruimte. Een park in deze context vraagt 

om een ander gebruik. De opgave is daarom om het park zodanig te 

programmeren dat het bijdraagt aan de levendigheid van het centrum.

9



Dierentuin: landschapRaadhuisplein: stedelijk Centrum: Drentse sfeer
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Ambitie park:

• Het park heeft een openbaar en groen karakter;

• Het park is aantrekkelijk voor bezoekers, passanten en verblijvers en heeft uitstraling op het omliggende centrum;

• Functies in het park dragen bij aan de levendigheid van het centrum. 

Doelstelling van de inrichting van het park is ook de aantrekkingskracht van 

Emmen centrum als geheel te vergroten, door aan de aanwezige trekkracht 

van de detailhandel en horeca de dimensie van cultuur en expositieruimte 

toe te voegen. Emmen wordt zo als stad completer en interessanter, 

zowel voor de bewoners als voor de toeristen. Alle functies in het park 

dienen daartoe bij te dragen. Dit mogen functies zijn met een divers 

karakter, maar ze hebben een gemeenschappelijk kenmerk. Ze dragen 

bij tot levendigheid, tot aantrekken van bezoekers van allerlei leeftijden, 

voor korter of langer verblijf in het park. We richten ons daarbij niet op de 

detailhandel, die in het winkelgebied al voldoende aanwezig is.
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Gebiedsconcept: de nieuwe savanne.
De huidige savanne blijft, en wordt een publieke ruimte voor de 
stad, verbonden met het centrum, met een cultuurprogramma 
als overgang tussen de Markt en de Nieuwe Savanne.

Ingredienten: 
een publiek podium, een rondweg om de savanne, 
cultuur en ruimte voor initiatieven.
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Gebiedsconcept: de nieuwe savanne

Het dierenpark wordt een park voor de stad. Centraal daarin staat de 

savanne: visitekaartje van de dierentuin. Hier werd een uniek concept voor 

de dierentuin ontwikkeld: dieren in hun natuurlijke omgeving, verschillende 

dieren door elkaar, geen hekken maar natuurlijke barrières. Ruimte en 

lucht voor de dieren. Dit biedt de inspiratie voor het gebiedsconcept. De 

savanne blijft, samen met het olifantenverblijf, de centrale ruimte, het 

hoofdtoneel van het park. Een plek voor festivals en openluchttheater 

in de zomer, een open landschap in de winter. De savanne wordt 

verbonden met het centrum. Rondom de nieuwe savanne ligt de dagelijkse 

ontmoetingsruimte, het rondje park waar je fietst, wandelt, speelt, koffie 

drinkt. Een doorgaande fietsroute maakt het park onderdeel van het 

dagelijks systeem. 

De bijzondere kwaliteit van het park en de gelaagdheid van het landschap 

vragen om een publiek programma tussen savanne en markt, een 

aanvulling op het centrum die perfect past bij de landschappelijke setting. 

Dat is cultuur. Met horeca en winkelen vormt cultuur de derde pijler van 

het centrum. De combinatie van cultureel kwartier, park met verblijfs- 

sport- en speelkwaliteiten, een centrale ruimte voor voorstellingen en 

landschap in de stad, en tal van initiatieven en showcases is een sterke 

attractie met uitstraling op het omliggende centrum. 

gebiedsconcept:

• parkkwaliteiten als basis met savanne als hart van het park

• toegankelijk park met meerdere entrees en doorgaande routes door het park

• compleet centrum: cultuur legt de verbinding tussen centrum en park
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Ruimte voor initiatief:
verkoop/verhuur van de randen, pacht van 
delen van het park voor initiatiefnemers.
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Ontwikkelstrategie: langzaam groeien

Een park met een grote diversiteit aan gebruik moet groeien, ontstaat 

niet in één keer. Geslaagde publieke functies zijn vaak het resultaat van 

een langdurig proces, ontstaan door een opeenvolging van stappen: een 

museum breidt uit, een theater verplaatst, een dierentuin groeit stap 

voor stap. Ook de dierentuin van Emmen is op deze manier ontstaan en 

uiteindelijk uit zijn jasje gegroeid. Hier is de ruimtelijke basis aanwezig, 

maar zal het gebruik gaandeweg veranderen, intensiveren, verkleuren. 

Om dit mogelijk te maken wordt een heldere basis geschapen waarbinnen 

veel soorten gebruik mogelijk zijn: tijdelijk gebruik, beginnen in een 

bestaand pand en later nieuw bouwen, klein beginnen, aanpassen aan de 

wensen en mogelijkheden van het moment. Tijdelijke gebruikers kunnen 

definitief blijken, wat voor altijd leek blijkt er maar kort te zijn. De eerste 

initiatieven kunnen anderen inspireren en zo ontwikkelt zich een nieuwe 

dynamiek. De kunst is om te beginnen met een aantal elementen die zo 

sterk zijn dat ze initiatieven uitlokken. De eerste initiatieven zetten ook de 

toon: een goed ambitieniveau is daarom zeker aan het begin van groot 

belang. 

Ontwikkelstrategie:

• Organisch ontwikkelen: niet direct naar een eindbeeld, maar langzaam groeien en ruimte bieden voor initiatief

• De basis op orde: eerste stappen om het park open te kunnen stellen, zodat het park snel weer toegankelijk is

• Uitnodigen en verleiden van initiatieven die passen in de ambitie van het park

• Geduld hebben en strategisch kiezen

• Ruimte om gedurende het proces kaders te kunnen aanpassen 

15
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Conceptlagen

De huidige savanne blijft behouden. Een open veld in de winter, een 

evenemententerrein in de zomer. 

         Het park wordt openbaar en goed verbonden 

         met de omgeving.

Het overgangsgebied tussen Markt en de Nieuwe Savanne biedt ruimte 

voor cultuur, met ruimte voor muziekles, Geopark De Hondsrug, ateliers 

voor beeldend kunstenaars, etc. 

         Private initiatieven brengen levendigheid 

         in het park.

Bebouwing aan de randen 

geeft een nieuwe voorkant aan het park. 

17
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2. Raamwerk
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Van dierentuin naar openbaar park

Er komt heel wat bij kijken om van een dierenpark een openbaar park te 

maken. De transformatie gaat uit van: 

• Karakter: behoud van de karakteristieke elementen van het park

• Toegankelijkheid: nu een afgesloten park met één entree, straks 

toegankelijk park met meerdere entrees en doorgaande fiets- en 

wandelroutes

• Aanhelen: het park bestaat uit dierenverblijven met bijbehorende 

voorzieningen. Delen van het park zijn decorbouw, waar met slimme 

landschapinrichting stallen en serviceruimtes zijn weggewerkt. Als dit 

ontmanteld wordt zal het park kale plekken gaan vertonen. Ondermeer 

de randen moeten opnieuw worden vormgegeven.

• Passend beheer: het park wordt op dit moment intensief beheerd 

door het dierenpark. De gemeente of de gezamenlijke eigenaren 

moet dit straks gaan overnemen. Het park moet een minder intensief 

onderhoudskarakter krijgen. 

Het raamwerk is de ruimtelijke en programmatische basis van het park. 

Hierin zitten de karakteristieke elementen van het park, de entrees en 

hoofdroutes, het deel van het park dat openbaar is en zal in elk geval 

aanvankelijk in opdracht van de gemeente worden onderhouden. Een 

aantal elementen wordt precies uitgewerkt en wordt op korte termijn 

uitgevoerd. Denkbaar is dat het onderhoud voor het gehele park in de vorm 

van een parkmanagement constructie of zelfs een vereniging van eigenaren 

zal worden ondergebracht. Daar waar het programma essentieel is voor 

het succes van het park neemt de gemeente het voortouw en zijn de kaders 

strak. Op andere plekken wordt meer ruimte geboden. 
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De Emmer Courant van dinsdag 24 mei 1938: ‘Het nieuwe wildpark, morgen opening.’

We hebben eerder al eens beschreven hoe het fraai begroeide terrein der oude Willinge’s kampen, zooveel mogelijk onveranderd werd gelaten 

en hoe alles, wat daar van nature mooi geworden is, even mooi kon blijven. In het wildpark is alles heel anders dan in het dierenpark, vrijer, 

ongedwongener, natuurlijker en daardoor ook zooveel mooier nog. En als ge daar zoo door de paden wandelt, dan denkt ge onwillekeurig, 

als ge ‘t ooit gelezen hebt, aan Gezelle’s Pachthof schilderingen. Zoals men weet,is het een zeer uiteenloopend gezelschap dat men binnen 

de hekken van het wildpark aantreft. Men heeft een bijzonder soort Engelsch gaas gebruikt voor de afrasteringen, gaas met groote 

vierkante mazen, waardoor men er dicht voor moet staan om te merken dat er een afzetting is. Dit en de groote oppervlakte van de rennen 

veroorzaken een vrijheidsillusie. Origineel is de wijze waarop de vogels over hun slaapboom en de duiven over hun duiventil de beschikking 

kregen, prettig doen de stroodaken der dierenverblijven aan, dat in de oude kampen zoo typisch zijn karakter vertoont. Dat die oude kampen 

aldus een nieuwe bestemming kregen en aldus dit stuk natuur voor het behouden bleef, geeft voor Emmen aan de totstandkoming van het 

wildpark nog een bijzondere beteekenis.
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Collectief geheugen

Het dierenpark is een plek van herinneringen en collectieve waarden. Het 

landschap gaat eeuwen terug, de bomenrijen dateren uit de periode dat 

er een landgoed op deze plek lag. Het landgoed was gesitueerd op de rand 

van de Hondsrug, waarbij het huidige dierenpark in het lagere deel gelegen 

is. Maar het is ook een plek van het korte geheugen: een plek waar iedere 

Emmenaar voetsporen heeft liggen, een plek vol herinneringen van de 

stad. Een plek vol landschappelijke waarde en met een rijke geschiedenis. 

Kleine Geschiedenis

1044 – circa 1600: Bisschoppen van Utrecht

De invloed van de respectievelijke bisschoppen van Utrecht. Ze bezaten 

vele hoeven in Drenthe, vooral op de Hondsrug, waarvan twaalf 

bisschopsboerderijen in o.a. Emmen, Westenesch, Noordbarge en 

Weerdinge. 

1600 tot circa 1920/1935: Willinge-landgoed 

Een tijdperk van drie eeuwen landgoed van de invloedrijke families Emmen 

en Willinge. Daarbij gaat het om het latere Willinge-landgoed met zijn 

voorname huis, imposante lanen en aangrenzende landerijen, genaamd 

‘Willingekampen’. 

1935 tot heden: Noorder Dierenpark

De tijd van het Noorder Dierenpark op het noordelijk deel van het 

landgoed. Het oudste deel van de dierentuin ligt rondom de huidige 

kinderboerderij. In de loop der jaren werden steeds meer delen van het 

oorspronkelijke landgoed aan het dierenparkterrein toegevoegd. 
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Het landgoed Willinge annno 1790: de hoofdlaankamp is een 
centraal element: omdat er voor de villa geen ruimte was voor 
een laan werd die aan de achterkant gelegd. 
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Landschapsstructuur

Het parkontwerp is een combinatie van twee elementen: de boomstructuur 

die stamt uit de tijd van het landgoed Willinge en het parkontwerp uit 1938 

van Tineke Oosting-Bosma, de vrouw van de oprichter. De boomstructuur 

bestaan uit parallelle bomenrijen, monumentale eiken die vroeger de 

landerijen opdeelden, een zogenaamde kampstructuur. Het parkontwerp 

uit 1938 is een klassiek parkontwerp met golvende routes, waardoor het 

park extra groot lijkt en de verblijven vanaf verschillende kanten bekeken 

kunnen worden. 

De eerste analyse van het park geeft aan dat de hoofd boomstructuur 

monumentaal is. De bomenrijen lopen aan de rand van het park en aan de 

noordzijde van de savanne. Daarnaast zijn er enkele bijzondere solitaire 

bomen. Het parkontwerp wordt waar mogelijk onderdeel van de nieuwe 

hoofdstructuur. Daar waar sprake is van decorbouw zijn ingrepen nodig 

om het park zijn illusie te laten behouden. 

De waterpartijen zijn een opgave op zich. De vijvers zijn 

door middel van folie of beton waterdicht gemaakt. De 

mogelijkheden van behoud of aanpassing van de vijvers 

moeten nader worden onderzocht. Hierbij kunnen ook 

initiatieven met betrekking tot (recreatieve) toepassingen 

een rol spelen. De uitgangspunten van de klimaat-

adaptieve stad zijn hierbij ook van belang.

Bomenrijen – voorheen perceelscheidingen in het voormalige 
agrarisch landschap - vormen robuuste structuren langs de 
randen van het park en daarbinnen (kaart: 1910).

De villa’s aan de rand 

25



De bomenrijen zijn schitterend zichtbaar in de dierentuin
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Centrale ruimte met uitzicht en tribune
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De savanne als centrale plek

De savanne en olifantenverblijf vormen samen een open ruimte centraal in 

het park, met daar omheen een route. De savanne wordt door een greppel 

gescheiden van de paden. Die greppel blijft in stand en zorgt ervoor dat 

de savanne als afzonderlijke ruimte te herkennen blijft. De ruimte tussen 

savanne en olifantenverblijf wordt deel van het nieuwe stadspark. Op of bij 

de savanne kan op een eenvoudige landschappelijke manier een tribune 

worden aangelegd zodat het terrein geschikt wordt voor openluchttheater. 

De savanne is via bruggen op een beperkt aantal plekken toegankelijk. De 

bruggen vormen een nieuwe element in het park dat mag contrasteren 

met het park, een design object waar kunstenaars voor kunnen worden 

gevraagd of waar een prijsvraag voor mogelijk is. Het betreden van de 

savanne wordt daarmee een actie: betreed het podium! Dit zorgt 

ervoor dat de savanne een divers gebruik mogelijk maakt. 

In de winter loopt er niemand en is de savanne een 

verstild landschap, in de zomer is het een ligweide. 

Voor speciale evenementen kan zelfs toegang 

worden geheven. In de winter kunnen schapen 

op de savanne lopen en in de bruggen komt een 

wildrooster. 

Uit ‘Sporen zoeken’, Ashok Bahlotra 2007:

We proberen het park niet te temmen en op te laten gaan 

in de omgeving, maar willen juist het autonome karakter ervan 

behouden en beschermen, als een groene oase in de stad.

Bruggen: betreed de 
savanne over de greppel 

Savanne:
openluchttheater en 

uitzichtpunt
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De savanne is via 
bruggen op een beperkt 
aantal plekken toegankelijk. 
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De savanne is in de winter een open vlakte. De savanne als schapenweide.De savanne is voor iedereen.

Openluchtvoorstellingen.
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Rondje savanne 750 m
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Rondje savanne: 
route rondom met 

speelplekken en koffie

Rondje Savanne

Rondom de savanne komt een route, een rondje park van 750 meter. Dit 

is een mooi hardloop rondje. De hoofdpaden en het rondje park zijn de 

blikvanger van het park: bijzondere bestrating, lekker om over te fietsen, 

prettig om op te lopen, uitnodigend tot verblijf. 

Aan het rondje zijn verblijfsplekken en speelplekken gekoppeld. 

Een paviljoen of een zomers koffiestandje, de ijscoman en het 

savannerestaurant. Speelplekken zijn niet alleen voor jonge kinderen: 

elementen voor streetrunning, trapveldjes, strandvolleybal. Pubers en 

jongeren vinden ook hun plek. Speelaanleidingen met een natuurlijk of 

kunstzinnig gehalte kunnen aantrekkelijk zijn. Aan het rondje savanne 

worden ook locaties gekoppeld waar (tijdelijke) exposities in de openbare 

ruimte een plaats kunnen krijgen.
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Seizoenshoreca aan het rondje savanne.

Fietsen, lopen en verblijven Spelen
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Routes

Om het park ook echt tot onderdeel van het centrum en tot dagelijkse 

gebruiksruimte te maken zijn doorgaande routes van belang. Twee routes 

zijn vanuit het verkeer- en vervoersplan aangegeven als essentieel voor het 

stedelijk fietsnetwerk: een route noord-zuid, min of meer langs het spoor, 

en een route oost-west, die uitkomt in de zuidoostelijke hoek van het park. 

De noord-zuidroute wordt onderdeel van het park door, ter plaatse van 

de savanne, de route in het park te leggen en onderdeel te maken van het 

rondje rondom de savanne. De route wordt dan iets langer, maar is wel 

sociaal veilig en draagt bij aan de dynamiek rondom de savanne. 

De route door het park gaat via de hoofdentree van het huidige dierenpark 

langs de savanne en sluit aan op de noord-zuidroute. Beide routes worden 

duidelijk vormgegeven als routes voor voetganger en fiets, met voldoende 

maat zodat beide soorten vervoer elkaar niet in de weg zitten. Scooters en 

brommers zijn niet welkom. 

Naast de twee hoofdroutes en het rondje savanne kent het park nog 

meer paden. De diversiteit aan routes is aantrekkelijk voor het park. De 

vormgeving van deze routes is mede afhankelijk van het toekomstige 

gebruik. Niet alle routes zullen in hun huidige vorm behouden blijven.

Hoofdstructuur met 
doorgaande fietsroute 

noord-zuid en oost-west

Routes, verblijven 
en kamers
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Entrees 

Het park kent nu één entree aan de Markt. Dit is de entree die 

iedereen kent, en daarom wordt deze entree gehandhaafd en opnieuw 

vormgegeven. Door de entree meer open te maken en de bijzondere 

bestrating van het park direct te koppelen aan de Markt komen park en 

markt dichter bij elkaar. Daarnaast zal de in de overgang van de Markt 

naar het park nog een doorgang gemaakt worden. Aanvankelijk zal het 

park ’s nachts afgesloten zijn, maar op termijn is het dag en nacht open. 

Uitgangspunt is wel het entreegebied met nader te ontwerpen poorten of 

duidelijke markeringen aan te geven. 

Met de nieuwe openbare routes zijn er naast de hoofdentree twee extra 

entrees: aan de spoorzijde in het noorden en zuiden. Het wordt daarmee 

voor voetgangers mogelijk vanaf het station door het park naar de Markt 

te lopen, een alternatieve route voor de Hoofdstraat. Aan de randen 

van het park zijn nog twee extra entrees mogelijk die de aangrenzende 

woonstraten een direct entree naar het park geven. Deze entrees sluiten 

niet aan op doorgaande routes, maar maken het park beter toegankelijk 

voor omwonenden. De beide entrees zijn in het huidige park al aanwezig 

als dienstentrees en sluiten straks aan op het rondje savanne.

entrees naar het park
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Fietsers en voetgangers delen de routes. Een stadspark is aurovrij.
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Autobereikbaarheid

Een stadspark is autovrij. Functies zijn bereikbaar via de achterkant, 

bebouwing staat vooral aan de randen van het park. Aangezien dit principe 

ook in de dierentuin van toepassing was, is dit goed vorm te geven. Er is 

een serviceweg langs het spoor. Aan de zijde van de Minister Kanstraat is 

een service ingang die tot entree kan worden gemaakt, de parkeerplaats 

achter de Hema sluit aan op de achterzijde van het park en biedt openbare 

parkeerruimte dicht bij het park. Parkeren voor de functies in de randen 

van het park gebeurt uit het zicht, aan de achterkant en zal beperkt zijn.

Openbaarheid

De ambitie is dat het park op termijn dag en nacht geopend is. De routes 

door het park zijn dan ook optimaal bruikbaar. De eerste tijd is het 

waarschijnlijk dat het park alleen overdag geopend is. Het gebruik van het 

park is dan nog niet intensief, er wonen nog geen mensen aan de rand. Het 

is dan veiliger om het park bij zonsondergang te sluiten. 
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Cultuurprogramma vormt de schakel tussen park en de Markt. 
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Cultuur als schakel tussen park en centrum

Natuur en cultuur zijn bondgenoten, denk aan de naam van dierentuin 

Artis: Artis natura magistra (de natuur is de leermeester van de kunst) 

en aan Kroller Muller met de Hoge Veluwe. Denk aan park Sonsbeek in 

Arnhem, waar het landschap de stad in rolt en het decor vormde voor 

wereldberoemde buitenexposities. Beeldende kunst en cultuureducatie, de 

natuur als inspiratie voor de kunst, als contrast voor kunst, leren over (de 

geschiedenis van) het landschap. 

Met de komst van het Atlas-theater naar het centrum is de aanwezigheid 

van cultuur in het centrum al versterkt. Cultuur in het park betekent weer 

iets anders: gekoppeld aan de seizoenen en het landschap, voor bewoners 

en bezoekers van Emmen. De nieuwe savanne kan uitgroeien tot een plek 

die naast Wildlands bezoekers naar Emmen haalt.

De savanne en de voortuin rond de villa’s zijn het meest publieke deel 

van het park. Hier ligt de focus op cultuur. De ambitie is hoog: de nieuwe 

functies zijn het bezoeken waard en versterken de kwaliteit van het park. 

Er kan gestart worden vanuit de huidige bebouwing, maar op termijn is 

nieuwbouw gewenst om een goed gezicht naar de Markt te maken. De 

drie villa’s met hun kenmerkende architectuur maken daar deel van uit. 

De drie villa’s krijgen een functie met een levendige uitstraling, die goed 

aansluit bij de programmering van de Markt, bijvoorbeeld horeca, cultuur 

en terrassen.
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openluchttheater

grote heuvel

geopark hondsrug

kinderboerderij

ateliers voor kunstenaars

muziekles showcase innovatie

parkhotel

zwoele zomeravonden

kasrestaurant

onderwijs

centrum voor beeldende kunst

beeldentuin

42



Programmatische invulling van het cultureel kwartier 

Het thema cultuur is zo breed dat het kan dienen als basisthema voor het 

park. Voor het gedeelte tussen de markt en de savanne is de ambitie hoog: 

hier zijn publieksfuncties gewenst met een aantrekkende werking. De 

werknaam voor dit deel is het cultureel kwartier. Maar ook op de savanne 

en in de andere delen van het park kan cultuur een sterke drager zijn: van 

openluchttheater tot Geopark, van muziekles tot ateliers, maar ook een 

kinderdagverblijf met aandacht voor de natuur of een designhotel. In de 

villa’s aan de Markt kan een goede mix tussen cultuur en horeca tot stand 

komen. Initiatieven voor het cultureel kwartier zijn ondermeer:

• Hoofdpoort Geopark de Hondsrug, een toeristische en educatieve 

trekker

• Ateliers en tentoonstellingsruimte van kunstenaars

• Ruimte voor een cultuurhuis met filmhuis, cultureel café en 

kleine muziek- en theateruitvoeringen

• Repetitieruimte en oefenruimte voor muziek- en 

theatergroepen 

• Centrum voor beeldende kunst

Uit ‘Sporen zoeken’, Ashok Bahlotra 2007:

Bij de verdere uitwerking is het belangrijk dat één thema wordt gekozen voor de 

identiteit van het park. Niet: ‘een beetje van dit en een beetje van dat’, maar kiezen 

voor het grote gebaar en dat vol overtuiging vormgeven. Het gaat in het vervolg 

vooral om het geleiden van verwachtingen, ambities, herinneringen en verlangens. 

Niet bang zijn voor verrassingen, maar ze omarmen omdat ze een verrijking 

kunnen betekenen.

grote heuvel

43



44



45



46



3. Ruimte 
voor 

initiatief
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Er kan mogelijk gebruik worden 
gemaakt van de bestaande bebouwing 
of structuren
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Private initiatieven in het park

De nieuwe savanne, de padenstructuur en de culturele functie aan de 

markt vormen de vaste elementen van het park. Daarnaast is er nog 

veel ruimte voor het onverwachte. In het park is veel ruimte rondom de 

savanne, met name in het zuidelijk deel. De invulling hiervan is afhankelijk 

van initiatieven. 

De opgave is om slim om te gaan met de giften van het park. Iedere plek 

heeft zijn eigen bijzonderheid: een speciale boom, het water, het reliëf. 

Het park heeft veel oude verblijven die divers kunnen worden gebruikt. 

De verblijven zijn als kamers in het park: sommige iets meer in de luwte, 

andere direct aan de nieuwe savanne. Er is veel mogelijk mits:

• een programma inpasbaar is in het groene parkkarakter;

• de omgeving van de bebouwing openbaar is;

• beperkt bebouwing wordt toegevoegd of gebruik wordt gemaakt van 

bestaande bebouwing;

• er een publiekaantrekkende functie is.

Alle gebieden kunnen tijdelijke en definitieve elementen hebben. De 

organische ontwikkeling maakt het mogelijk dat tijdelijk en definitief 

geleidelijk in elkaar over gaan. Er zijn in het park enkele gebouwen die 

ruimte bieden voor tijdelijke invulling. Alle nieuwbouw is hoogwaardig 

en permanent. Uiteindelijk is vernieuwing van het gebouwenbestand het 

doel. Toevoeging van tijdelijke gebouwen met een lage beeldkwaliteit 

is niet wenselijk. Onderzocht wordt of de kinderboerderij, speeltuin 

en bijbehorende horeca voorgezet worden door een samenwerking 

Sommige gebouwen zullen 
geschikt zijn voor (tijdelijk) 

hergebruik.
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Duurzame, innovatieve initiatieven

Initiatieven dragen bij 
aan het groene karakter

Tjidelijk karakter, 
flexibele invulling

Projecten Hogeschool
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van bijvoorbeeld EMCO, Buurtsupport en Praktijkschool om zo ook 

werkgelegenheid te bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

De invulling kan cultureel zijn, educatief, recreatief (klauterparcours, 

sport, fietsverhuur, paarden), of ontspannend (restaurant, hotel, wellness, 

biertuin). De bedrijven hoeven geen typisch parkkarakter te dragen, zolang 

ze maar een activiteit hebben die bijdraagt tot feitelijke levendigheid in 

het park. Iedereen kan initiatiefnemer zijn. Samenwerkingsverbanden van 

bedrijvigheid en scholen waarbij leerwerktrajecten en aanwezigheid van 

deze instellingen in het park ontstaat, worden verwelkomd. De ambitie van 

het park kan het beste worden waargemaakt als de initiatieven bij elkaar 

passen en samen komen tot een succesvolle programmering die meer is 

dan een optelsom van losse delen. 

In het deel ten zuiden van de savanne is de demarcatielijn tussen 

randbebouwing en initiatieven in het park nog niet vastgesteld. Dit deel 

van het park kan door veel kleine of één groot initiatief worden gebruikt. 

Hier is een combinatie mogelijk van bebouwing aan de rand en bijzonder 

gebruik van een deel van het park, bijvoorbeeld een mooie tuin aan de 

parkzijde. Ook gebruik van waterpartijen zou in dit deel van het park een 

mogelijkheid kunnen zijn. Als in dit deel gebouwen verrijzen die invulling 

geven aan het gemeentelijk beleid om nog duurzamer te bouwen en aan 

de biobased economy en daarop gebaseerde manier van bouwen, zou een 

showcase voor de toekomst van Emmense bedrijvigheid kunnen ontstaan. 
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Mogelijke initiatieven:

• Projectgebouwen van onderwijsinstellingen van middelbaar en hoger 

niveau van Emmen

• Invulling van verblijfsaccommodatie als een hotel

• Showcases van bedrijven die invulling tonen wat Emmen in zijn 

economische mars en heeft en het voorgenomen beleid kunnen 

invullen

• Culturele manifestaties en instellingen

• Wonen met uitstraling naar het park

• Innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid
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Bebouwing krijgt een 
voorkant naar het park Bebouwing sluit aan bij bouwhoogte van de omgeving
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Vormgeven aan de rand

Er is ruimte voor het toevoegen van bebouwing, met name aan de randen, 

zonder hoogbouw. Het totaal te bebouwen oppervlak is vergelijkbaar met 

de huidige footprint van gebouwen. Dit oppervlak is niet strikt gekoppeld 

aan de huidige bebouwingscontour: voor het te bebouwen oppervlak 

zijn de landschappelijke kwaliteiten van het park en de aansluiting op de 

omgeving leidend. Voor deze kavels worden de randvoorwaarden voor de 

realisatie van bebouwing nader uitgewerkt. 

De kavels zijn alleen via de achterkant bereikbaar per auto. Parkeren is 

gekoppeld aan deze straat aan de achterzijde en is niet zichtbaar vanuit 

het park. Aan de parkzijde is de hoofdentree en wordt een goede voorkant 

gemaakt. Op die manier draagt de randbebouwing bij aan de kwaliteit 

van het park: ogen op het park, sociale veiligheid, en een nieuwe voorkant 

die past bij de kwaliteit van het park. Op de plekken waar nieuwe entrees 

komen is de randbebouwing duidelijk vormgegeven als voorzijde. Functies 

die in deze rand passen zijn passen bij de programmering van het park, in 

die zin dat ze bijdragen tot levendigheid en bezoekers in het park. Dit kan 

ook een hotel zijn of een kinderdagverblijf. Daarnaast is wonen een goede 

mogelijkheid. Wonen zorgt voor ogen op het park op de momenten dat het 

park minder in gebruik is, zoals in de avond. 

De programmering van de randen met hun voordeur aan het park hangt 

sterk samen met de openbaarheid van het park. Op het moment dat de 

randen bebouwd zijn is er van twee kanten aanleiding om het park dag 

en nacht open te laten zijn: door de programmering van de randen is 

er toezicht en meer sociale veiligheid, en door de programmering van 

randen met voorkant 
naar het park
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Bebouwing draagt bij aan het groene karakter

Hoogwaardig, duurzaam, natuurlijke materialen
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de randen is er noodzaak om altijd je huis of andere functie te kunnen 

bereiken. De verkoop van de randkavels moet daarom goed afgestemd 

worden op de ontwikkelfase van het park als geheel. 

De noordzijde van het park vraagt om een nieuwe rand: hier grenst 

de dierentuin aan achterkanten van woningen. De bomenrij direct 

achter de tuinen van de Minister Kanstraat vormt een natuurlijke grens 

waar een straat aan kan worden gekoppeld. Aan de parkzijde ligt deze 

rand niet direct aan de savanne, maar zit er een parkzone tussen. De 

ontwikkelruimte die daar ontstaat, vraagt, door de aanwezige belangrijke 

bomen, om vindingrijke architectuur.

Aan de spoorzijde kan de huidige dienstweg langs het spoor voor 

bestemmingsverkeer worden gebruikt. Op deze plek is ontwikkeling 

mogelijk, maar dit kan ook een groene invulling zijn. Het gaat erom dat het 

park een mooie afsluiting krijgt richting het spoor. 

Aan de zuidzijde is liggen de woningen van de Sterrekamp met de 

achterzijde naar het park toe. Ook hier is een afsluitende ontwikkeling met 

woningen of andere gebouwen wenselijk, met een goede voorkant naar het 

park. 
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Vormgeving van de padenbepaalt de expressie van het park 

Bruggen naar de savanne geven identiteit

Kunst en natuur gaan in elkaar over

Permanente bebouwing aan de rand van het 
park is hoogwaardig en duurzaam

Initiatieven in het park zijn ‘groen’58



Kwaliteitsdocument

Het park krijgt een aantal toevoegingen die laten zien dat het park aan een nieuw 

leven begint: de vormgeving van de paden is een belangrijk onderdeel, maar ook 

de bruggen naar de savanne, verlichting en straatmeubilair zijn beeldbepalend. 

Hiermee krijgt het park zijn eigen beeldtaal en expressie. Het huidige park heeft 

maar een beperkte verlichting. Ambitie is om, wat de verlichting betreft, door 

te gaan op de voor het Marktplein, Raadhuisplein en Hondsrugtunnel ingezette 

bijzondere kwaliteit en eventueel ook lichtkunst toe te voegen.

In het park kan aan de randen bebouwing worden toegevoegd, er wordt gebruik 

gemaakt van wat er al is, met beperkte ruimte voor toevoegingen. Voor de 

bebouwing aan de rand van het park gelden strenge beeldkwaliteitseisen. Het gaat 

daarbij om architectuur die ervoor zorgt dat het park zich als een samenhangend 

geheel presenteert, tegelijk ook bijzonder van karakter is en dienend is aan de 

landschappelijke kwaliteit van het park. Hoogwaardig, duurzaam, natuurlijke 

materialen zijn de kernwoorden. 

Er zal een kwaliteitsdocument worden gemaakt dat invulling geeft aan in- of 

aanpassing van bestaande gebouwen, geeft richting aan beeldkwaliteit van de 

nieuwe gebouwen, aan de gewenste duurzaamheid van gebouwen en openbaar 

gebied. Innovatie op het gebied van energie, de klimaatadaptieve stad en biobased 

economy worden hierin in een onderlinge samenhang uitgewerkt. De inhoud 

van dit document zal via een meervoudige opdracht aan een drietal adviserende 

architecten nader verkend worden en vervolgens door een van hen uitgewerkt 

worden. Raadpleging van de bevolking en het architectuurpunt Drenthe zal 

onderdeel van het proces zijn.
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Overeenkomst Aanpassing afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO 

Atalanta 

 

 

De gemeente Emmen, namens deze de locoburgemeester, de heer B.R. Arends handelend als 

rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Emmen, hierna te noemen “de Gemeente” 

 

en  

 

De  provincie Drenthe, namens deze de Commissaris van de Koning, de heer  

J. Tichelaar handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de provincie Drenthe, hierna te 

noemen: “de Provincie”, 

 

 verder te noemen: Partijen  

 

Komen het volgende overeen: 

 

Overwegingen: 

Partijen hebben op 5 juli 2010 hun gezamenlijke inzet voor het versterken van de (inter)nationale 

positie van Emmen, het bevorderen van de ruimtelijke en economische kwaliteit en afstemming van 

ruimtelijke vraagstukken met het beleid voor klimaat en energie neergelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst RSP gemeente Emmen-provincie Drenthe IGO ATALANTA.   

 

In deze overeenkomst worden vijf onderdelen genoemd waaraan samengewerkt wordt. De 

onderdelen zijn: 

1. Hoofdstraatlocatie 

2. Verbindingsplein 

3. Centrum-West met nieuw dierenpark en theater 

4. Bereikbaarheid 

5. (Verbetering spoorlijn Zwolle – Coevorden/Emmen; dit is een onderdeel van het RSP-

programma, maar staat los van IGO Atalanta. Emmen betaalt wel een bijdrage) 

 

Voor de eerste drie onderdelen stelde de provincie een bedrag van maximaal € 40 mln. beschikbaar. 

Onderdeel van de provinciale middelen zijn ook de middelen die de provincie heeft uitgetrokken voor 

de cofinanciering van decentrale REP-projecten in Emmen (€ 3,6 mln.) en de cofinanciering van het 

EFRO-project ‘Economie van de Verbinding’ (€ 6.828.560). In 2012 is een bedrag van € 12 mln. (€ 6 

mln. bijdrage; € 6 mln. lening) toegevoegd aan het budget van € 40 mln. ten behoeve van de 

totstandkoming van DPE-Next.  

 

Voor het onderdeel Bereikbaarheid (onderdeel 4) stelde de gemeente Emmen € 20 mln. beschikbaar 

en de provincie Drenthe € 40 mln., inclusief beschikbare RSP-bereikbaarheidsmiddelen (€ 2,68 mln.). 

 

Voor de Verbetering van de spoorlijn Zwolle – Coevorden/Emmen (onderdeel 5) werd een bedrag van 

€ 33 mln. gereserveerd en de gemeente Emmen stelde daarvoor € 8,7 mln. beschikbaar. 

 
De Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta van 5 juli 2010 is voor het “onderdeel Bereikbaarheid”  

in 2014 gewijzigd met de notitie “Wijziging en uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst RSP 

gemeente Emmen-provincie Drenthe IGO ATALANTA”. 

 



Partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoering daarvan begin 2016 tegen het licht 

gehouden. De resultaten van de uitvoering zijn beschreven in de publicatie “5 jaar IGO Atalanta, 

midterm review en preview”.   

Partijen constateren dat er inmiddels veel gerealiseerd is: de onderdelen Verbindingsplein en 

Centrum-West met het nieuwe dierenpark en theater zijn klaar of bijna klaar.  

De Bereikbaarheidsprojecten die direct aansluiten op het Centrumgebied zijn vrijwel afgerond, er 

resteren nog de projecten die samenhangen/aansluiten met/op de Rondweg Emmen (N391). De 

Verbetering spoorlijn Zwolle – Coevorden/Emmen wordt via een afzonderlijk traject uitgevoerd. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

- Ondanks de economische crisis ligt de uitvoering op koers en zijn de projecten binnen het 

budget gerealiseerd.  

- De uitgevoerde projecten hebben veel in beweging gezet: innovatie, duurzaamheid, 

werkgelegenheid, Social Return on Investment. 

- De marktsector, recreatie/toerisme en handel haken in op de nieuwe situatie. 

- Emmen is positief in beeld in binnen- (Wildlands) en buitenland (lichtkunstwerk). 

Partijen stellen vast dat de bestaande afspraken herijking behoeven en dat het wenselijk is om nieuwe 

afspraken te maken die aansluiten bij de nog resterende opgave. Partijen hebben gesproken over de 

wijze waarop de komende jaren nog invulling wordt gegeven aan de gemaakte afspraken. 

 

Doel en programma 

Het doel van de Samenwerkingsovereenkomst blijft ongewijzigd: Versterken van de (inter)nationale 

positie van Emmen, het bevorderen van de ruimtelijke en economische kwaliteit en afstemming van 

ruimtelijke vraagstukken met het beleid voor klimaat en energie.  

Het bestaande programma wordt uitgevoerd. Daarbij gaat het nog om twee opgaven: de ontwikkeling 

van de Hoofdstraatlocatie en de verbetering van de Bereikbaarheid. 

 

Ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie 

Voor de ontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie is door de raad van Emmen het ”Inspiratie- en 

Ontwikkelkader voor het voormalig dierenpark van  Emmen” vastgesteld. De gemeente Emmen is dit 

jaar begonnen met het veilig en toegankelijk maken van het centrumdeel voor het publiek. In de 

komende jaren zal het verder worden ingericht. Daarbij zal worden aangesloten op de kwaliteit van de 

openbare ruimte van Markt en Raadhuisplein. De aspecten duurzaamheid, energie en ruimtelijke en 

architectonische kwaliteit worden vastgelegd in een door de Gemeente op te stellen 

Kwaliteitsdocument. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de invulling van het Cultureel Kwartier. De 

ontwikkeling van de overige ontwikkelgebieden (kwartieren beschikbaar voor initiatieven) hangt in 

belangrijke mate af van derden. Die bepalen het tempo.  

De ontwikkeling is deels projectmatig, deels procesmatig en vereist een flexibele aanpak en 

organisatie, ook ten aanzien van de financiën.  

 

Verbeteren van de Bereikbaarheid 

Er resteren de volgende projecten uit het Bereikbaarheidspakket: 

- Aansluiting N34 – N391 (projecten 13 t/m 16; uitvoering provincie Drenthe) 

- Aansluiting N391 – N862 (project 17; uitvoering provincie Drenthe)  

- 2
e
 fase Boermarkeweg (projecten 9, 11 en 12; uitvoering gemeente Emmen) 

- Multimodale maatregelen N862 (project 18; uitvoering gemeente Emmen) 

Voor het laatste project is een budget van € 2,3 mln. vastgelegd dat gefinancierd wordt uit de 

aanbestedingsvoordelen bij de overige projecten, exclusief project Hondsrugtunnel. Indien deze 

voordelen onvoldoende zijn zal het verschil worden aangevuld tot een bedrag van € 2,3 mln. met de 

voordelen bij het project Hondsrugtunnel.  



Er wordt onderzocht of er aanvullende bereikbaarheidsprojecten in Emmen zijn, die passen in de 

prioriteiten van beide partijen. Als dit onderzoek leidt tot een positief resultaat, zullen raad en staten 

worden voorgesteld (een deel van) de vrijvallende middelen voor deze projecten in te zetten. 

  

Financiën 
De provincie Drenthe heeft voor de eerste drie onderdelen van het programma een bedrag van in 

totaal € 52 mln., waarvan € 6 mln lening, vrijgemaakt. Daarvan is € 38.828.560., incl. € 6 mln lening, 

beschikt en voor het grootste deel verstrekt. Er resteert een “vrije ruimte” van € 13.171.440. Hiervan 

dienen volgens de samenwerkingsovereenkomst nog de provinciale VAT-kosten (voorbereiding, 

administratie en toezicht) die zijn gemaakt of nog worden gemaakt, te worden afgetrokken.  

De afrekening van het EFRO-project “Economie van de Verbinding” zal leiden tot een lagere 

subsidievaststelling, omdat er meevallers zijn geweest bij de aanbestedingen, kleine onderdelen niet 

tijdig zijn uitgevoerd en op onderdelen niet geheel is voldaan aan (gewijzigde) Europese eisen. 

 

De gemeente Emmen heeft al enige jaren de wens om net als de gemeente Assen de volledige 

beschikking en verantwoordelijkheid te krijgen over de resterende middelen (exclusief 

Bereikbaarheid).  

 

In 2015 zijn de decentrale REP-middelen (€ 10 mln.) door de provincie Drenthe overgedragen aan de 

gemeente Emmen onder de voorwaarde dat de gemeente daarbij ook alle risico’s en verplichtingen 

zou overnemen. Dit is vastgelegd in de “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in het 

kader van de IGO Atalanta” d.d. 10 februari 2015. 

 

Met betrekking tot de Bereikbaarheidsprojecten zijn in 2014 en 2016 nieuwe afspraken gemaakt over 

respectievelijk de inhoud van het programma en de bijbehorende financiële en administratieve kaders. 

Deze zijn vastgelegd in respectievelijk “Wijziging en uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst 

RSP Gemeente Emmen - Provincie Drenthe IGO ATALANTA”  en het “Uitvoeringskader RSP-

Bereikbaarheidsprojecten.” 

 

Rapportage en overleg 

De afgelopen jaren is er intensief gerapporteerd en overleg gevoerd over de uitvoering van het 

programma. Daarvoor waren bestuurlijke en ambtelijke overleggen vastgelegd en diverse rapportages 

(o.a. de viermaandelijkse rapportage CvE). Dit vergde een aanzienlijke ambtelijke en bestuurlijke inzet 

van beide partijen. De gerealiseerde voortgang biedt ruimte om dit te verminderen. 

 

Op basis van het bovenstaande hebben partijen besloten nieuwe afspraken te maken over het 

vervolg. 

 
Inhoud gewijzigde afspraken  

 

Het resterende programma IGO Atalanta heeft vnl. betrekking op de ontwikkeling van de 

Hoofdstraatlocatie en de realisatie van het Bereikbaarheidspakket.  

 

1. Partijen komen ten aanzien van de Hoofdstraatlocatie overeen dat: 

- Het Inspiratie- en Ontwikkelkader voormalige locatie dierenpark Emmen, zoals vastgesteld 

door de raad van Emmen, de leidraad vormt voor de ontwikkeling van de locatie; 

- Ter waarborging van de aspecten Stedelijke en architectonische kwaliteit, Duurzaamheid en 

Energie door de gemeente Emmen een Kwaliteitsdocument wordt opgesteld, waarin wordt 

vastgelegd hoe de doelen op deze terreinen bewaakt zullen worden bij de ontwikkeling van 

het gebied. 

 



2.  Partijen komen ten aanzien van het Bereikbaarheidspakket overeen dat: 

- Van het gewijzigde Bereikbaarheidspakket de volgende projecten nog moeten worden 

uitgevoerd:  

- Aansluiting N34 – N391 (projecten 13 t/m 16; uitvoering de Provincie) 

- Aansluiting N391 – N862 (project 17; uitvoering de Provincie)  

- 2e fase Boermarkeweg (projecten 9, 11 en 12 uitvoering de Gemeente) 

- Multimodale maatregelen N862 (project 18; uitvoering de Gemeente)  

- Zij onderzoeken in hoeverre te verwachten meevallers op de uit te voeren overeengekomen 

RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum (IGO Atalanta) kunnen worden ingezet ten 

behoeve van bereikbaarheidsprojecten die passen binnen de prioriteiten van beide partijen  

en die aansluiten bij  het doel van de Samenwerkingsovereenkomst.  

- Het ten behoeve van de uitvoering van het  Bereikbaarheidspakket vastgestelde  

Uitvoeringskader RSP-Bereikbaarheidsprojecten onverminderd van kracht blijft. 

 

3. Partijen komen ten aanzien van de Financiën overeen dat: 

- Van het totaal door de Provincie gereserveerde bedrag van € 52 mln. (incl. € 6 mln. lening) 

voor het programma IGO Atalanta (excl. bereikbaarheid en REP regionaal) een bedrag van € 

38.828.560 is beschikt. De Provincie stelt het resterende bedrag van € 13.171.440, na aftrek 

van VAT- en overige kosten, beschikbaar aan de Gemeente ten behoeve van het project 

Hoofdstraatlocatie.  

- Het bedrag voor VAT- en overige kosten en met verrekening van wederzijdse verplichtingen 

wordt vastgesteld  op € 1 mln. 

- Het resterende beschikbaar te stellen bedrag door de provincie aan de gemeente in het kader 

van het programma IGO Atalanta bedraagt derhalve € 12.171.440 (€ 13.171.440 minus  

€ 1.000.000). 

- De vrijvallende middelen als gevolg van de lagere subsidievaststelling van het EFRO-project 

“Atalanta, De Economie van de Verbinding” door de Provincie aan de Gemeente beschikbaar 

worden gesteld  ten behoeve van de afronding het programma IGO Atalanta. 

- Meevallers uit de bereikbaarheidsprojecten 4 t/m 17 volgens afspraak worden ingezet ten 

behoeve van de dekking van het bereikbaarheidsproject 18, “Multimodale maatregelen N862” 

(conform “Wijziging en uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst RSP gemeente 

Emmen-provincie Drenthe IGO ATALANTA” van februari 2014) 

- Het Hondsrugtunnelproject wordt afgerekend en de vrijvallende middelen (circa € 15 mln.) 

naar verhouding van de bijdrage (de Provincie : de Gemeente = 2 : 1) worden verdeeld. 

Partijen houden uit de vrijvallende middelen ieder zodanige middelen beschikbaar dat 

daarmee de realisatie van project 18, “Multimodale maatregelen N862” verzekerd is 

(gegarandeerd voor een bedrag van maximaal € 2,3 mln.).  

- Partijen de resterende bereikbaarheidsmiddelen beschikbaar houden tot uiterlijk 

31 december 2017, of zoveel eerder als het onderzoek naar mogelijke aanvullende 

bereikbaarheids- projecten in Emmen, die passen in de prioriteiten van beide partijen, is 

afgerond en over een vervolg door partijen besluiten zijn genomen. 

 

 

4.  Partijen komen met betrekking tot de Organisatie en rapportage overeen dat: 

- Het programma nu in de fase is gekomen dat er geen specifieke bestuurlijke organisatie meer 

nodig is en dat onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst in de bestaande bestuurlijke contacten kunnen worden 

besproken. Hetzelfde geldt voor de ambtelijke organisatie.  

- De viermaandelijkse CvE rapportage vanaf 1 januari 2017 kan worden beëindigd. Om de 

informatievoorziening aan de bestuurlijke organen ook daarna te waarborgen spreken 

partners af elkaar op aanvraag die informatie te verschaffen die gewenst wordt.  



- In 2020 inhoudelijk verslag wordt gedaan over de voortgang van de ontwikkeling van de 

locatie Hoofdstraat. 

 

  

Van deze overeenkomst zijn twee exemplaren ondertekend in Emmen/Assen op ……………… 2016. 

 

 

 

 

 

namens provincie  Drenthe     namens gemeente Emmen  

de heer J. Tichelaar,      de heer B.R. Arends 

commissaris van de koning     locoburgemeester 




