Verslag gesprek met Siem Jansen -Nationaal Programma Groningen
Datum:

14 januari 2021

Locatie:

Kantoor NPG te Ten Boer

Aanwezig:

Siem Jansen (programmadirecteur Nationaal Programma Groningen)
Theo de Vries (wethouder gemeente Het Hogeland)
Mariëlle Bakema (projectleider MFA gemeente Het Hogeland)
Jan-Jurjen Timmer (voorzitter SV Bedum)
Vincent Geerling (stichting Ontwikkeling MFA Bedum)

Notulist:

Vincent Geerling

Aanleiding:
In de rondetafelgesprekken olv Frans Keurentjes op 30-12-2020 en 5-1-2021 is afgesproken dat een
afvaardiging van gemeente Het Hogeland, SV Bedum en stichting Ontwikkeling MFA Bedum een
kennismakingsgesprek zou voeren met Siem Jansen.
Op 26 november 2020 heeft het college van Het Hogeland een streep gezet door het plan MFA
Bedum. Aanleiding daarvan was een intern geschreven rapport dat MFA Bedum geen kans zou
maken op een bijdrage vanuit het NPG. De initiatiefnemers hebben daarop begin december 2020 een
gesprek gevoerd met Siem Jansen. Uit dit gesprek hebben de initiatiefnemers geconcludeerd dat
MFA Bedum wel degelijk een geschikt project is om aan te dragen bij het NPG. Zij hebben een
rapport geschreven om dat te onderbouwen. In het rapport zijn de ambities en randvoorwaarden
waaraan een project dat aangedragen wordt bij NPG moet voldoen, beschreven voor MFA Bedum.
Het rapport is door de initiatiefnemers gedeeld met het college en de gemeenteraad.
Belangrijkste conclusies uit gesprek 14-1-2021:
a. Gemeente Het Hogeland kan projecten aandragen bij het NPG.
b. De gemeente heeft een budget gekregen vanuit het NPG-programma (€ 37 miljoen t/m 2023,
waarvan nog € 12 miljoen resteert).
c. De gemeente maakt een eerste afweging of een project voldoet aan de kaders van het Lokaal
Programmaplan van gemeente Het Hogeland.
d. Wezenlijke vraag is of de gemeente een geschikt project zoiets moois en waardevol vindt, dat zij
het verantwoord acht om een deel van hun NPG-budget daarvoor te willen gebruiken.
e. Als bovenstaande principiële vraag d. bevestigend is beantwoord, dan kan er in het voortraject
van een aanvraag gespard worden met het NPG over de beoordelingscriteria om te komen tot
een goed onderbouwde definitieve aanvraag.
f. De onafhankelijke beoordelingscommissie van NPG beslist uiteindelijk of er een bijdrage wordt
toegekend aan het ingediende project. Jaarlijks zijn er een viertal momenten waarop de
onafhankelijke beoordelingscommissie projecten beoordeeld.
Toelichting:


De criteria van het NPG zijn leidend bij de beoordeling van een project. NPG heeft een viertal
ambities en zes randvoorwaarden beschreven waarop een project wordt getoetst. Als een
project aan meerdere ambities voldoet dan verhoogt dat de kans op een bijdrage van het NPG.















Siem Jansen geeft aan dat je per project moet kunnen beargumenteren hoeveel het bijdraagt
aan een ambitie of doelstelling van het NPG-programma. Per ambitie moet onderbouwd worden
hoeveel het project bijdraagt aan de doelstellingen. Hoeveel draagt een project bij aan de
ambities 1. Economie; 2. Leefbaarheid; 3.Werken & Leren en 4. Natuur & Klimaat. Zo bouw je het
hele project op in ambities, beargumenteert de aanknopingspunten en geeft aan hoeveel een
project bijdraagt aan elke ambitie.
Siem Jansen noemde daarbij voor MFA Bedum het voorbeeld van een samenwerking met
Friesland Campina voor het gebruik van restwarmte. Hiermee zit de ambitie Natuur & Klimaat
ook in het project MFA Bedum. Zo zal voor elke ambitie naar het project MFA moeten worden
gekeken waarbij uiteindelijk de ambitie Leefbaarheid wel de grootste pijler zal zijn.
Siem Jansen geeft aan dat een project sterker is als er meerdere elementen worden samen
gevoegd. Hoe meer integraal een project is, hoe groter de slagingskans bij het NPG. Het NPG
beoordeelt een project niet op de losse elementen maar kijkt naar het integrale project. Hij
benoemt dan ook dat het project niet als losse elementen moet worden aangedragen. Hij gaf een
voorbeeld over de kleedkamers. In een projectaanvraag zal dat niet genoemd moeten worden als
een sportvoorziening maar als een onderdeel van het integrale project waardoor ook andere
ambities verwezenlijkt kunnen worden.
Zo wordt er een plus op een project gecreëerd. Het is aan de gemeente om aan te geven welke
plussen er gecreëerd worden afgezet tegen de ambities en beleid van de gemeente.
De doorlooptijd van een aanvraag hangt van meerdere zaken af. Uitgangspunt is het moment
waarop de onafhankelijke beoordelingscommissie een beslissing over een project neemt. Van
daaruit moet je terug gaan rekenen naar het moment waarop een project moet zijn ingediend. In
de periode voorafgaand aan de aanvraag zal de tijd benut moeten worden om te sparren met het
NPG of het project voldoet aan de beoordelingscriteria. In deze periode wordt het project
gescreend door medewerkers van NPG en aangegeven waar het nog moet worden aangescherpt.
Na een beslissing van de onafhankelijke beoordelingscommissie kan het zijn dat een project nog
niet voldoet en dat er nog aanvullingen/aanscherpingen nodig zijn om tot een positief oordeel te
komen.
Siem Jansen geeft aan dat een project redelijk ver moet zijn doorgerekend voordat er een
aanvraag kan worden ingediend. Er zal duidelijkheid moeten zijn over cofinanciering en
exploitatie van het project. Hoe meer cofinanciering, hoe lager de bijdrage van het NPG hoeft te
zijn. Uitgangspunt is dat zodra de bijdrage van NPG beschikbaar komt de schop bij wijze van
spreken meteen de grond in moet kunnen. Oftewel het project kan dan meteen de aanbesteding
en uitvoeringsfase in.
Dit wil echter niet zeggen dat de hele definitiefase dan ook uitgewerkt moet zijn voordat er een
aanvraag ingediend kan worden. Als het tijdens de definitiefase duidelijk is welke bijdrage van
het NPG noodzakelijk is, dan kan de voorbereiding van de aanvraag ingezet worden en
toegewerkt worden naar een definitieve aanvraag.
De onafhankelijke beoordelingscommissie kan een aanvraag ook goedkeuren onder
voorwaarden. Bijvoorbeeld als er nog geen 100% zekerheid is over andere cofinanciering. De
onafhankelijke beoordelingscommissie geeft dan pas definitief groen licht als er overal zekerheid
over is.
De onafhankelijke beoordelingscommissie geeft een oordeel over een totale aanvraag. Het is
bijvoorbeeld niet zo dat wanneer een gemeente 3 miljoen aanvraagt voor een project dat het
besluit dan wordt dat er maar 1,5 miljoen wordt toegekend. Als de commissie van oordeel is dat
een aanvraag van 3 miljoen niet conform de eisen is dan zullen ze dit teruggeven richting
gemeente met het verzoek om aanvullende argumentatie. Maar dit zal dan ook al wel naar voren
zijn gekomen in het voortraject met NPG.









Siem Jansen geeft aan dat er geen maximum zit aan een NPG-bijdrage voor een project. Een
gemeente kan ook om een bijdrage van NPG aan een project vragen voor het hele
investeringsbedrag van een project zonder verdere cofinanciering. Dat is ter beoordeling van een
gemeente zelf of ze daar hun NPG-budget voor willen inzetten.
In elk project zullen elementen voorkomen die eigenlijk door de gemeente gefinancierd (vanuit
reguliere taak gemeente) moeten worden. In een projectaanvraag zal dus goed onderbouwd
moeten worden hoe een gemeente door dit element extra ambities kan realiseren. Er zal dan
een goede argumentatie moeten komen waarom bv kleedkamers belangrijk zijn voor het
integrale project en welke plussen er gerealiseerd kunnen worden met het toevoegen van
kleedkamers in het project. Oftewel, wat kan je als gemeente extra gaan realiseren dan wanneer
je alleen je reguliere taak uitvoert.
Siem Jansen geeft aan dat je dus ook geen financiering aanvraagt voor kleedkamers maar voor
een geheel project waar kleedkamers onderdeel van uit maken. Het gaat er om welke
doelstellingen een gemeente allemaal kan uitvoeren met het integrale project. Daarbij wordt er
dan niet gekeken naar elke afzonderlijk element maar naar het totale project.
Als de onafhankelijke beoordelingscommissie van oordeel is dat een aanvraag te veel gericht is
op de financiering van een onderdeel wat gemeentelijke verantwoordelijkheid is (bv kleedkamers
in de MFA) dan zal ze dat terug geven richting gemeente.

