
 

 

Adviesformulier  

Nummer:  E04  

Titel:  Experiment Krewerd 

Organisatie: Gemeente Eemsdelta 

 

Totale kosten: € 632.370 

Bijdrage NPG: € 612.370 

 

Advies 
beoordelingscommissie: 

VOLDOET 

 

Motivatie: De commissie is op zich gecharmeerd van het idee achter dit project 
en vindt het een goed idee om versterking te combineren met 
investeringen in woningen en de toekomst van het dorp als geheel. 
Uit de aanvraag spreekt visie, het is overduidelijk goed doordacht. 
De commissie zou het interessant vinden om te zien waar deze vorm 
van zelforganisatie tot zou kunnen leiden. De grote betrokkenheid 
van en regie door dorpsbewoners wordt gewaardeerd. Samen met 
de betrokkenheid van deskundigen lijkt dit een sterke combinatie. 
 
De commissie oordeelt dat dit project voldoet aan het 
programmakader. Het advies aan het bestuur is om dit project goed 
te keuren en de middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
Graag geeft de commissie twee aandachtspunten mee, die 
meegenomen kunnen worden in de uitvoering: 

1. Door te investeren in de sociale cohesie binnen kleine 
gemeenschappen, investeer je in de toekomst van deze 
gemeenschappen. In dit experiment moet duidelijk worden 
hoe je dit het beste kan doen. Het is heel belangrijk om 
hieruit lessen te trekken en die, bij succes, ook elders in 
Groningen toe te passen. 

2. In het verlengde van bovenstaand punt, raadt de commissie 
daarom aan om het experiment heel precies te definiëren. 
Wat wordt onderzocht en op welke wijze? Hoe bepaal je 
succes- en faalfactoren? En waar zijn spin-off effecten te 
verwachten? Door dit zorgvuldig te doen, kan de potentiële 
impact van dit experiment vergroot worden.  

 
Dit project voldoet aan het programmakader en krijgt daarom een 
positief advies van de commissie. Wel zou de commissie graag in 
algemene zin van het bestuur willen horen hoe zij aankijkt tegen dit 
type experimenten, ook met het oog op de eventuele 
precedentwerking die hiervan uit zou kunnen gaan. Zijn dit type 
experimenten wenselijk binnen Nationaal Programma Groningen? 
En zo ja, hoe kijkt het bestuur dan naar de uitrolmogelijkheden 
daarvan? 
 

  

Voorwaarden: n.v.t. 
 

 



 

 

Bijlage 1. Scoringsformulier 

 

 

 

 

 Score: 

1. Ambities 

1a. Economie   ++ 

1b. Werken en leren ++ 

1c. Leefbaarheid ++ 

1d. Natuur en klimaat ++ 

2. Randvoorwaarden 

2a. Participatie ++ 

2b. Integraliteit ++ 

2c. Proportionaliteit ++ 

2d. Samenhang ++ 

2e. Toekomstbestendigheid ++ 

2f. Cofinanciering ++ 

3. Algeheel advies 3. Algeheel advies over het hele programma/project ++ 

Voldoet ++ 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. 


