Bedum, 7 december 2020
Betreft: ontwikkelingen rondom MFA Bedum

Geachte gemeenteraadsleden Het Hogeland,
Middels dit schrijven willen wij jullie graag informeren rondom de ontwikkelingen van het
project voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bedum.
Op donderdag 26 november jl zijn Stichting ontwikkeling MFA en SV Bedum door het college
ingelicht dat het college van Het Hogeland de realisatie van een MFA niet haalbaar acht. De
redenen die het college tijdens het overleg met ons heeft aangedragen zijn:
- Uit een door een door het college ingeschakeld bureau was gebleken dat de MFA niet in
aanmerking zou komen voor NPG gelden. Inmiddels in dit onderzoek geminimaliseerd
naar een interne analyse. De interne analyse met de naam ‘MFA Bedum en het Nationaal
Programma Groningen’.
- Er geen alternatieven zijn om het benodigde te kort van 2 miljoen te financieren in
verband met de financiële situatie van de gemeente.
Enkele fragmenten uit het persbericht van het College Het Hogeland van 26 november jl
Naderhand bleek dat op basis van de criteria van het NPG een aanvraag voor het MFA Bedum geen kans
maakt. Ook een eventuele aanpassing van het project zal deze conclusie niet veranderen. Daarbij zijn er
ook voor de gemeente geen mogelijkheden om het project financieel te kunnen ondersteunen. Voor het
college is de ontwikkeling van het MFA daarom te risicovol.
Wethouder Theo de Vries: “We hebben steeds gezegd NPG-gelden noodzakelijk zijn om dit project te
kunnen realiseren. Nu blijkt dat de MFA niet in aanmerking komt voor NPG-gelden vindt het college het
niet verantwoord om het project verder uit te werken. Ik begrijp dat dit voor de initiatiefnemers een
gigantische teleurstelling is. Voor de gemeente zelf ook. Maar met de huidige portemonnee van Het
Hogeland kunnen we ons geen enkel risico meer veroorloven. Het zit er domweg niet in. Hoe graag we dit
ook hadden gewild.”

Het onderzoek / de interne analyse van het college heeft de titel ‘MFA Bedum en het Nationaal
Programma Groningen’. Het persbericht geeft aan dat de uitkomsten van de analyse de enige
reden van het college is om het project niet verder uit te werken. ‘Hoe graag we dit ook hadden
gewild’.
In het project MFA is zowel door de initiatiefnemers als door de gemeente enorm veel tijd en
geld geïnvesteerd. Dit maakt de analyse tot een zeer belangrijk en zwaar document. Hiermee
roept het door de gemeente opgestelde document veel vragen op.
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Vragen.
1.
2.
3.
4.

Door wie is het gemaakt?
Wanneer is het gemaakt en wanneer is het opgeleverd?
Welke bronnen zijn geraadpleegd om de analyse te maken?
Is de analyse binnen de stuurgroep besproken en had deze bespreking met de
stuurgroep moeten plaatsvinden.
5. Is over de analyse contact opgenomen met NPG en had dit tot de mogelijkheden
behoort?
6. Geeft de analyse een objectief beeld weer?
De mededeling van het college (26-11- 2020) dat de ons onbekende analyse de reden was om
niet door te gaan met het project kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Tijdens
de vele stuurgroep overleggen (college - SV Bedum – Stichting MFA) is hier nooit een woord
over gesproken. Het laatste stuurgroep overleg heeft plaatsgevonden op 9 november jl. Vanaf
27 november hebben wij veel inspanningen moeten leveren om de analyse bij ons inzichtelijk te
krijgen. Op donderdag 3 december jl hebben wij voor het eerst kennisgenomen van de analyse!
Op de eerste 3 vragen kunnen wij geen antwoord geven omdat dit buiten ons gezichtsveld heeft
afgespeeld.
Antwoord vraag 4. De analyse is niet binnen de stuurgroep besproken en dit had uiteraard wel
gemoeten. Waarom dit niet is gebeurd roept uiteraard weer veel andere vragen op.
Antwoord vraag 5. Er is geen contact opgenomen met het NPG en het is gebruikelijk dit wel te
doen. Het NPG staat open voor afstemming vooraf om de analyse en daarna de aanvraag zo
compleet mogelijk te voltooien.
Antwoord vraag 6. Het roept uiteraard veel vragen op waarom de analyse niet binnen de
stuurgroep besproken is en er ook geen contact met het NPG is opgenomen. Wij zijn van
mening dat de analyse onvolledig en niet objectief is.
Gesprek stichting ontwikkeling MFA met Siem Jansen, programmadirecteur NPG.
Op vrijdag 4 december jl heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en
programmadirecteur van het NPG Siem Jansen. Voorafgaande aan het gesprek hebben wij het
NPG voorzien van de door de gemeente opgestelde analyse en het extern uitgevoerde
haalbaarheidsonderzoek.
Vanuit onze kant hebben wij dit als een constructief, informatief, open en prettig gesprek
ervaren. Tijdens het gesprek hebben wij de toetsingscriteria en de kaders besproken
(‘grondwet’ NPG en Lokaal Programma Het Hogeland). Het gesprek heeft ons in onze
overtuiging gesterkt dat de MFA wel in aanmerking komt voor NPG gelden. Zie ook onze eigen
analyse.
De belangrijkste informatie uit het gesprek:
- Wij zijn uitgenodigd om samen met de gemeente een samen opgestelde analyse met het
NPG te bespreken.
- Wij zijn uitgenodigd om samen met de gemeente een samen opgestelde aanvraag met
het NPG te bespreken.
- In het uiterste geval kunnen wij bovenstaande punten ook zelf doen, maar alleen de
gemeenteraad mag een project voordragen aan het NPG.
- De gemeente Het Hogeland heeft tot nu toe niets afgestemd met het NPG over het
project MFA Bedum.
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Onze eigen analyse.
Wij kunnen ons niet vinden in de analyse die door de gemeente is gemaakt. Wij vinden de
analyse onvolledig en geschreven vanuit een negatieve grondhouding. Als burgerinitiatief
hebben wij het gevoel dat wij nu weer het werk van de gemeente moeten overdoen. Maar
gezien het enorme belang voor de Bedumse samenleving hebben wij de uitdaging weer
opgepakt. Bijgaand ontvangen jullie een analyse die afgelopen weekend is geschreven vanuit
een positieve grondhouding!
Wat wij de gemeenteraad Het Hogeland vragen.
Wij vragen jullie als raadsleden en als gemeenteraad niet om ingrijpende besluiten of
voorstellen te doen. Wij vragen jullie om aanstaande woensdag een motie in te dienen die het
college de opdracht geeft om:
- Donderdag 10 december contact op te nemen met de stuurgroep om de gesprekken te
hervatten.
- Een positieve grondhouding aan te nemen aangaande het project MFA.
- Dit jaar een gezamenlijke (stuurgroep) analyse op te stellen en deze met het NPG te
gaan bespreken.
- In januari 2020 in de gemeenteraadsvergadering hierover verslag uit te brengen.
Door het bovenstaande in een motie vast te leggen weet de gemeenteraad dat zij objectief
geïnformeerd gaan worden over een project dat erg gevoelig ligt en veel (media)aandacht krijgt.
Op basis van de informatie die de gemeenteraad in januari 2021 ontvangt kan de gemeenteraad
een afweging maken om het project MFA Bedum in te dienen voor het NPG.
Bij een positief besluit om het project aan te dragen voor NPG gelden kan het college in februari
2021 het voorstel voor de definitiefase voor de MFA in de gemeenteraad brengen.
Alternatieve financieringsvorm tekort 2 miljoen.
Hoewel het buiten de scope van dit schrijven valt, maar omdat het college heeft aangegeven
zich enkel op NPG gelden te richten willen wij hier wel iets over meenemen in dit schrijven.
Zoals reeds aangegeven zijn wij ervan overtuigd dat de het project MFA in aanmerking komt
voor NPG gelden. Maar alleen hierop richten vinden wij kortzichtig voor een college dat het plan
bijna 2 jaar geleden heeft omarmd en aangeeft het wel heel graag te willen realiseren.
Er zijn alternatieve financieringsvormen zoals www.maatschappelijkfinancieren.nl. Veel
Nederlandse gemeenten maken gebruik van deze manier van financieren. Het grote voordeel
voor gemeenten is dat de verplichtingen buiten de balans blijven en dus niet op de begroting
drukken. Op deze manier kunnen gemeenten maatschappelijk blijven financieren (tegen
gunstige voorwaarden).
Wij hebben al langere tijd contacten met maatschappelijk financieren over de mogelijkheden
die zij organisaties en gemeenten bieden op het gebied van financiering voor maatschappelijke
doeleinden. Maatschappelijk financieren heeft ons aangegeven dat zij graag de gemeenteraad
en het college willen voorlichten over mogelijkheden. Juist om in deze tijd maatschappelijk te
kunnen blijven investeren in alle dorpen.
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Gesprekken met de fracties.
Vanuit stichting MFA en SV Bedum hebben wij alle fracties opgeroepen om het gesprek
wederom met ons aan te gaan. Ten tijde van dit schrijven hebben wij inmiddels gesprekken
gevoerd met de fracties van de VVD, Lokaal Sociaal, het CDA en Gemeente Belangen. Vandaag
staan gesprekken met de fracties van de PVDA en ChristenUnie gepland. De drie eerstgenoemde
partijen hebben zelf contact gezocht en dat waarderen wij enorm. Uiteraard waarderen wij ook
dat de andere fracties en raadsleden hun vrije uren beschikbaar stellen om het gesprek met ons
aan te gaan. Voor ons als burgers en vrijwilligers betekent het echter dat wij alle gesprekken
moeten voorbereiden en voeren en met de uitkomsten aan de slag moeten/willen. En om het
project levend te houden voelden wij ons genoodzaakt om in korte tijd een livestream te
organiseren om de burgers te informeren, een gesprek voeren met het NPG en een analyse te
herschrijven waar de gemeente waarschijnlijk maanden over heeft gedaan.
Wij zijn geschrokken dat de gesprekken na bijna 2 jaar proces (binnen Het Hogeland) nog echt
nodig zijn en dat de fracties weinig tot slecht geïnformeerd zijn. Als burgerinitiatief en
vrijwilligers staan wij altijd open om het gesprek aan te gaan of om simpelweg informatie te
delen. Zo heeft de raad ook via ons het meest recente haalbaarheidsonderzoek ontvangen. Wij
zijn inmiddels 4,5 jaar bezig en voorafgaande aan de verkiezingen tot heden hebben de meeste
fracties tot 4 keer ingelicht. Bijna altijd op initiatief onzerzijds.
Tijdens één van onze overleggen met een fractie kwam bijvoorbeeld aan de orde of het
sportpark nog wel op de juiste locatie gevestigd was. Goed bedoeld had deze fractie de fantasie
beetgepakt om het sportpark en de MFA te willen verplaatsen en nieuwbouw te willen
realiseren op de sportvelden. Dit plan is in het verleden door de gemeente Bedum onderzocht
en recent door de gemeente Het Hogeland. Beide onderzoeken hebben uitgewezen dat dit geen
reële optie is. Wellicht zou het verstandig zijn geweest om zowel de stichting MFA als met SV
Bedum te benaderen om dit plan te bespreken, alvorens er zelf veel tijd en energie in te steken.
Wij hebben hier zelf namelijk ook onderzoek naar gedaan en aan dit plan kleven veel bezwaren
en heeft ook geen draagvlak binnen het dorp.
Een andere zeer relevante vraag ging over de subsidie van € 350.000,00 die de Provincie
Groningen heeft toegezegd aan stichting ontwikkeling MFA. Deze subsidie is niet alternatief
aanwendbaar. De subsidie is specifiek toegekend voor dit project en dus bij het niet doorgaan
van het project MFA komt deze € 350.000,00 leefbaarheidsgeld niet terecht in de Bedumse
samenleving. De subsidie komt dan te vervallen.
Wij danken jullie als raadsleden voor jullie tijd om dit schrijven en onze analyse te lezen. Wij
roepen jullie op om woensdag 9 december de omschreven motie in te dienen. Vanaf onze kant
zijn wij bereikbaar voor jullie vragen en eventuele verdere afstemming. Ook willen wij
benadrukken dat wij een positieve grondhouding aannemen voor verdere samenwerking met
de raad en het college.
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Wij vertrouwen er op jullie hiermee in ieder geval voldoende te hebben ingelicht omtrent het
voor het college allesbeslissende punt ’analyse NPG’.
Met enthousiaste en vriendelijke groet,
Stichting ontwikkeling MFA Bedum
SV Bedum
Bijlagen:
- Analyse NPG Stichting ontwikkeling MFA & SV Bedum
- Analyse NPG gemeente Het Hogeland
- Mailwisseling Maatschappelijk Financieren
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