Geacht College van burgemeester en wethouders en geachte Gemeenteraad (raadsleden),
Met ongenoegen en met een meer dan grote teleurstelling heeft het bestuur van SV Bedum kennis
genomen van de mededeling op donderdagmiddag 18 maart en van het persbericht op 19 maart
omtrent het collegebesluit om te stoppen met de MFA. Een besluit waarmee SV Bedum meer dan hard
wordt geraakt. Wethouder De Vries liet weten dat het besluit is genomen op basis van de argumenten
dat de gemeente staat voor een zware bezuinigingsopgave en dat het college meer ziet in het
realiseren van maatschappelijke activiteiten in het centrum van Bedum. Wel werd aangegeven dat na
de raadsvergadering van 14 april direct met SV Bedum in gesprek gegaan gaat worden over het
vervangen van de kleedkamers, waarbij duidelijk is dat het reeds gereserveerde bedrag van € 1.5 mln.
niet voldoende is. In de behandeling van de voorjaarsnota zou daarvoor een extra krediet opgenomen
dienen te worden, aldus wethouder De Vries. Een verdere onderbouwing van de mededeling over het
collegebesluit zou volgen middels het aan ons verstrekken van de stukken die ook naar de raad waren
gegaan. Deze stukken mochten wij op vrijdag 19 maart ontvangen en inmiddels hebben wij een en
ander kunnen bestuderen. Met een stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van deze stukken.
Medio 2016 zijn de gesprekken begonnen met (toen nog) gemeente Bedum over de noodzaak van het
vervangen van de accommodatie van SV Bedum. Door gemeente Bedum werd een investering in
uitsluitend een nieuw onderkomen voor SV Bedum als onvoldoende maatschappelijk gezien. Het
moest breder worden getrokken. Dat is het startpunt geweest om samen met private initiatiefnemers
na te denken hoe aan deze gewenste bredere maatschappelijke functie invulling gegeven kon worden.
Een dergelijke gewenste maatschappelijke rol/functie bleek voor Nederland niet uniek te zijn. Op
meerdere plaatsen hebben sportverenigingen, gemeentes en private initiatiefnemers soortgelijke
accommodaties gerealiseerd. Daarmee was de basis gelegd voor het plan om een multifunctionele
accommodatie in Bedum te ontwikkelen. In eerste instantie is daar door de private initiatiefnemers en
SV Bedum het voortouw in genomen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de oprichting van Stichting
Ontwikkeling MFA Bedum. Vanaf begin 2019 is SV Bedum als beoogd hoofdgebruiker nadrukkelijker
bij het proces tussen de stichting en de (nieuwe) gemeente Het Hogeland betrokken.
In de eerste helft van 2020 heeft SV Bedum samen met de stichting, twee wethouders en een
onafhankelijke partij gewerkt aan het actualiseren van het eerdere haalbaarheidsonderzoek. Dit
haalbaarheidsonderzoek is in de zomer van 2020 opgeleverd. In navolging op het eerdere
haalbaarheidsonderzoek bleek volgens de actualisatie dat de MFA haalbaar was. De soap die zich
daarna heeft afgespeeld is bekend en is door SV Bedum als verbazingwekkend ervaren. Vooral omdat
het college in het vervolgproces heeft erkend dat de argumenten omtrent risico’s en geen toekenning
van NPG gelden, op basis waarvan de MFA werd afgeblazen, onvoldoende onderbouwd en uitgezocht
waren. Saillant detail daarbij is dat in het vervolgproces is gebleken dat kennis omtrent bijvoorbeeld
NPG gelden reeds in ruime mate binnen het ambtelijk apparaat aanwezig is en was, ook in 2020 waarin
zo hard is gewerkt aan de actualisatie!
Het is bekend dat naar aanleiding van de motie van 9 december 2020 de ontwikkeling van de MFA een
vervolg heeft gekregen. In de motie heeft de raad het college de opdracht gegeven om te kijken naar
wat er nodig is om het plan MFA wel te laten slagen en heeft de raad het college verzocht om het
beschikbaar te stellen van een voorbereidingskrediet te heroverwegen.

Onder wederom onafhankelijk voorzitterschap hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden met
de wethouders en met diverse beleidsambtenaren. Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met
Siem Jansen (directeur van het NPG). Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat er een
basisvariant (variant 2) is uitgewerkt, waarvoor SV Bedum water bij de wijn heeft gedaan. In deze
variant worden veel problemen voor SV Bedum opgelost. Het plan voorziet in de behoefte en
noodzaak om SV Bedum toekomstbestendig te maken en een uitstraling te geven die past en hoort bij
een voetbalvereniging van deze omvang en statuur. Tegelijkertijd biedt het plan veel mogelijkheden
voor het dorp Bedum en omgeving. Zonder volledig te willen zijn, zie de hiernavolgende opsomming:
-

Een extra kunstgrasveld met ledverlichting. Qua prioritering begint dit zo langzamerhand
belangrijker te worden dan een nieuw gebouw;
Een veld met extra ledverlichting;
72 extra parkeerplaatsen en daarmee een oplossing voor het veiliger maken van de
infrastructuur;
Mogelijkheden voor SV Bedum om te investeren in een kantine en multifunctionele ruimtes;
Mogelijkheden voor SV Bedum om zowel sportief als maatschappelijk te groeien en om
invulling te geven aan haar sociale en maatschappelijk ambities;
Een open sportpark en een plek om jongeren op te vangen;
Plaats voor zorginstellingen zoals ’s Heeren Loo en de Golden Raand;
Plaats voor Colourful Het Hogeland;
Een plek voor leren en flexwerken (leerwerktrajecten);
Plaats voor maatschappelijke initiatieven;
Plaats voor buitensporten voor scholen;
Plaats voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang;
Een alternatief voor het Trefcentrum;
Gebruik restwarmte Campina.

De Memo van 3 maart 2021 laat zien dat deze basisvariant financieel haalbaar is. Doordat het college
wil stoppen met de ontwikkeling van de MFA komen vrijwel alle punten uit voornoemde opsomming
te vervallen en blijft vervanging van de kleedkamers nog over. En daarmee blijven de problemen voor
SV Bedum als het gaat om onvoldoende veldcapaciteit en een onveilige infrastructuur bestaan. Het is
te waarderen dat het college aan de raad wil vragen om extra middelen ter beschikking te stellen
bovenop de reeds gereserveerde € 1.5 mln. om nieuwe kleedkamers te bouwen, maar niet met de
wetenschap dat daarmee de problemen van nu en voor de toekomst niet worden opgelost. Daar komt
bij dat SV Bedum dan nogal wordt beperkt in de mogelijkheden om te kunnen investeren in
nieuwbouw van het kantinedeel en van ruimtes als een bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat en andere
bijbehorende ruimtes. De impact van het besluit van het college op de vereniging heeft SV Bedum in
overleg met de gemeente laten doorrekenen door een onafhankelijke deskundige, waarbij de situatie
met en zonder MFA zijn vergeleken. De uitkomsten van dat onderzoek zijn als bijlage bijgevoegd en
zien er voor SV Bedum niet erg rooskleurig uit.
In de basisvariant is voor de kleedkamers een bedrag van € 1.963.489,-- (kleedkamers inclusief PLUS)
opgenomen. Dit is nog zonder de kosten van tijdelijke huisvesting en sloopkosten die respectievelijk
worden geraamd op € 410.000,-- en € 100.000,--. De totale kosten voor de gemeente komen in het
geval er wordt gestopt met de MFA daarmee uit op € 2.473.489,--. Voor realisatie van de MFA is in de
basisvariant een bijdrage van de gemeente opgenomen van € 2.564.929,00. Het verschil daartussen
bedraagt minder dan € 100.000,00. Er zou niet veel goede wil voor nodig moeten zijn om dat gat te
overbruggen en om een bedrag van circa € 1,26 mln. (subsidie van provincie Groningen en fondsen
vanuit bedrijfsleven Bedum + besparing kosten tijdelijke huisvesting) voor SV Bedum en de
samenleving van Bedum te behouden. Met het stoppen van de MFA gaat een bedrag in die orde van
grootte verloren voor de samenleving van Bedum! Dat lijkt ons niet uit te leggen.

Door het college wordt verder nog als argument genoemd dat men liever maatschappelijke
activiteiten in het centrum ontwikkeld. Dat wekt de indruk dat een MFA concurrerend zou kunnen
worden met maatschappelijke voorzieningen in het centrum. Niets is minder waar. De MFA omvat
vooral maatschappelijke activiteiten rondom sport en rondom het sportpark. Het is niet logisch
dergelijke maatschappelijke activiteiten in het centrum onder te brengen.
Met in achtneming van het vorenstaande is het is volstrekt onverantwoord om de stoppen met de
MFA. Wij blijven benadrukken dat het om meer gaat dan alleen het vervangen van de kleedkamers. Er
staat voor SV Bedum en het dorp Bedum + omgeving veel meer op het spel! Klaarblijkelijk wil dat
besef op een of andere manier maar niet doordringen tot het college. Wij vragen u om oog te hebben
voor de vele consequenties die een besluit om de stoppen met de MFA zal hebben voor SV Bedum en
het dorp Bedum + omgeving. Alles overziend kan het logische besluit niet anders zijn dan dat wordt
besloten tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de verdere ontwikkeling van
de MFA.
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