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€31.6000.000,€3.531.000,-

Advies:
Motivatie:

VOLDOET
De commissie vindt het verdedigbaar dat met het project Waterwerken
Zoutkamp de aantrekkelijkheid van Zoutkamp voor het toerisme
gewaarborgd blijft. Ook heeft dit project belangrijke impact op de
leefbaarheid van het dorp. Uit de aangeleverde antwoordnota wordt
de additionaliteit van dit project voldoende duidelijk. Ook is de
argumentatie bij de bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen
helder. Daarbij weegt het voor de commissie zwaar dat het hier gaat
om een breed gedragen initiatief. Op basis van het projectformat i.c.m.
de antwoordnota concludeert de commissie dan ook dat dit project
voldoet aan het programmakader.
Aanbevelingen
1. De commissie verzoekt indieners bij toekomstige aanvragen
voor dit type projecten steeds goed helder te maken welke
zaken vanuit Nationaal Programma Groningen gerealiseerd
worden en wat dit bijdraagt aan het grotere geheel. Hoewel de
commissie door de antwoordnota voldoende overtuigd is van
de additionaliteit, lopen zowel in het projectformat als de
aangeleverde beantwoording deze twee perspectieven door
elkaar, wat de beoordeling niet vergemakkelijkt. Kortom, zorg
voor een zuivere positionering van het deel waarvoor
Nationaal Programma Groningen-middelen worden
aangevraagd binnen het geheel;
2. De commissie vindt het positief en verstandig dat dit project
een netto-investering behelst en dat onderhoud geborgd is in
de reguliere begrotingen. De commissie doet wel de
aanbeveling ervoor te zorgen dat dit beslag op de reguliere
begroting goed geborgd wordt.

Voorwaarden:

n.v.t.

Bijlage 1. Scoringsformulier

Score:

1. Ambities

2. Randvoorwaarden

3. Algeheel advies

1a. Economie

++

1b. Werken en leren

++

1c. Leefbaarheid

++

1d. Natuur en klimaat

++

2a. Participatie

++

2b. Integraliteit

++

2c. Proportionaliteit

++

2d. Samenhang

++

2e. Toekomstbestendigheid

++

2f. Cofinanciering

++

3. Algeheel advies over het hele programma/project

++

++

Het programma/project kan uitgevoerd worden.

Voldoet onder
voorwaarden

+

Het programma/project kan uitgevoerd worden,
mits op dit onderdeel aanpassingen gedaan worden

Aanhouden

0

Er mist informatie of er zijn nog bezwaren over dit
(onderdeel van het) programma/project

Voldoet niet

-

Het programma/project kan niet uitgevoerd
worden.

Voldoet

