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MFA Bedum en Nationaal Programma Groningen

De raad heeft op 9 december 2020 een motie ingediend waarin het college onder andere de opdracht
heeft gekregen om de toetsing van de NPG kaders voor het project MFA Bedum uitvoeriger te
beschrijven.
Op 9 februari 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de stakeholders van MFA Bedum in het
kader van Nationaal Programma Groningen. Daarin is de werkwijze rondom de beoordeling van de
kansrijkheid van projecten uitgelegd op basis van het handboek. Er is geen volledig projectplan van
MFA Bedum, maar in het gesprek is duidelijk geworden dat het totale project bestaat uit de elementen
die in het haalbaarheidsonderzoek én het door de stichting ingevulde format voor een NPG aanvraag
staan beschreven.
De beoordeling van de kansrijkheid van het MFA Bedum voor financiering vanuit Nationaal
Programma Groningen, één van de stukken die ook met de gemeenteraad is gedeeld, is gebaseerd
op enkel het haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek betreft grotendeels alleen de
‘basis’ van het project.
De elementen die mogelijk potentieel interessant kunnen zijn voor financiering vanuit Nationaal
Programma Groningen, zijn beschreven in het door de stichting ingevulde format voor een NPG
aanvraag. Deze elementen zijn echter nog niet concreet uitgewerkt en nog niet ‘op geld’ gezet en zijn
aanvullend op de basis zoals deze grotendeels in het haalbaarheidsonderzoek is beschreven. Het is
begrijpelijk dat de directeur van Nationaal Programma Groningen op basis van enkel het ingevulde
format, wat geen onderdeel was van de informatie waarop de gemeentelijke beoordeling is gedaan,
tot de conclusie kwam dat er mogelijk interessante elementen in zitten voor financiering vanuit
Nationaal Programma Groningen. Echter is dit pas van toepassing indien de basis, zoals in het
haalbaarheidsonderzoek staat beschreven, haalbaar is. De beoordeling van de kansrijkheid van de
‘basis’ blijft dan ook ongewijzigd ten opzichte van de beoordeling die eind vorig is gemaakt (de “basis”
is niet kansrijk). Dit is in het gesprek met de stakeholders van MFA Bedum op 9 februari 2021 ook
kenbaar gemaakt en uitgelegd.

