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Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2019-873-1

lnleiding

a. Algemeen
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft
als taken onder andere het beheer en de besteding van middelen die, al dan niet uit Europese
fondsen, aan het bestuur van het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld. ln de
regeling is bepaald dat, ter uitvoering hiervan, de bevoegde bestuursorganen van de deelnemende
provincies gelijkluidende subsidieregelingen kunnen vaststellen.

lntrekking Algemene subsidieverordening (ASV) SNN 2016
Per 1 januari 2019 zijn Provinciale Staten (PS) en de commissarissen van de Koning uit de GR SNN
getreden. Daardoor zijn uitsluitend de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) deelnemer aan de re-
geling. PS hebben in het verleden een ASV voor het SNN vastgesteld. Met het uittreden van PS uit de
GR moet de regelgeving hierop worden aangepast. De ASV Drenthe - en dat geldt ook voor de ASV
van de provincies Groningen en Fryslàn - biedt GS de bevoegdheid om ten behoeve van de subsidie-
verstrekking vanwege samenwerking met een ander bestuursorgaan, zoals het dagelijks bestuur van
het SNN, subsidieregelgeving vast te stellen. Op basis van deze bevoegdheid hebben de colleges van
GS van Groningen, Fryslán en Drenthe een nieuwe Algemene subsidieregeling (ASR) SNN 2019
vastgesteld.

Uw Staten wordt gevraagd om de door u vastgestelde ASV SNN 2016 in te trekken. De ASV SNN

2016 blijft nog van toepassing op aanvragen die vóór I januari 2019 zijn ingediend. Daarmee wordt

voorkomen dat tijdens het spel de spelregels worden gewijzigd. Dat geldt ook voor aanvragen op
basis van een tweetal lopende subsidieregelingen: de door de colleges van GS vastgestelde Versnel-
ler lnnovatieve Ambities (VlA) 2018 plus en de door PS vastgestelde Verordening Ruimtelijk Econo-
m isch Programma(REP)-SNN.

Het overgangsrecht in de door PS vast te stellen intrekkingsverordening voorziet hierin.

lntrekking NIOF en Transitie llen Pieken
Een tweetal subsidieregelingen wordt ingetrokken, op grond waarvan geen subsidie meer kan worden
aangevraagd. Dit zijn de Noordelijke lnnovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) 2013 en de Ver-
ordening Transitie ll en Pieken. Hierdoor wordt de provinciale regelgeving actueel gehouden.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

c. Economie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing

Advies

De lntrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1vast te stellen
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Doelstelling uit de begroting

Heldere en transparante besluitvorming

Argumenten

1.1. Actuele regelgeving is in het belang van de aanvragers van subsidie
Het intrekken van de voorgestelde regelgeving voorkomt dat regelgeving elkaar overlapt en is in
het belang van de rechtszekerheid.

Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing

Gommunicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. lntrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1

Ter inzage in kamer G0.39

Niet van toepassing

Assen, 2 april2019
Ken merk: 1 41 5.1 l2O 19000925

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris



Ontwerpbesluit 2019-873-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 april 2019 , kenmerk

5.1/2019000925;

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de

Provinciewet;

BESLUITEN

vast te stellen de lntrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1

Assen, 27 md 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter

km/coll



Verordening houdende bepalingen met betrekking tot het intrekken van regelgeving 
(Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1) 
 
 
Artikel I 
De Algemene subsidieverordening SNN 2016 wordt ingetrokken. 
 
Artikel II 
De Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 wordt ingetrokken. 
 
Artikel III 
De Verordening Transitie II en Pieken wordt ingetrokken. 
 
Artikel IV  
De Algemene subsidieverordening SNN 2016 blijft, met uitzondering van artikel 1.2, van kracht ten 
aanzien van:  

a. onder die verordening vallende subsidieaanvragen die zijn ontvangen voor 1 januari 2019; 
b. de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (VIA 2018+);  
c. de Verordening REP-SNN.  

 
Artikel V 
De bepalingen van de Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 blijven van 
kracht voor subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit op basis van deze subsidieregeling 
zijn aangevraagd. 
 
Artikel VI 
De bepalingen van de Verordening Transitie II en Pieken blijven van kracht voor subsidies die vóór de 
inwerkingtreding van dit besluit op basis van deze verordening zijn aangevraagd. 
  
Artikel VII 
Deze verordening wordt aangehaald als Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1, treedt in 
werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 
2019.  
 
 
 
Gelijkluidend vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe, Groningen en Fryslân. 
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