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Motie Nieuwe voor oude schoenen
AANGENoMEN M 2018-14

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
¡ De Noordelijke Samenwerking met het project SNN 3.0 een nieuwe fase in gaat, waarbijde

bestuurlijke samenwerking beter aansluit op de huidige netwerksamenleving en ook een
duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoering en beleidsinhoudelijke
samenwerking.

. Met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling van de drie PS-en, afscheid wordt
genomen van een Algemeen Bestuur SNN dat weliswaar beleidsarm functioneerde, maar dat
wel een platform bood voor gezamenlijk overleg en initiatief van de Provinciale Staten.

o Met de nieuwe structuur van SNN 3.0, de uitvoeringsorganisatie van SNN kan worden
gecontroleerd via de Gedeputeerde Staten van de provincies, maar dat een platform voor de
drie Provinciale Staten om met elkaar van de gedachten te wisselen over politieke keuzes en
prioriteiten nog geen vorm heeft gekregen.

Overwegende dat:

Je nieuwe schoenen nodig hebt, als je oude wegdoet.

Spreken uit:

¡ Als Staten het initiatief te willen nemen om dit jaar een nieuwe werkwijze te willen uitwerken.
o Dat in de nieuwe werkwijze rondom de SNN de Staten uit Fryslån, Groningen en Drenthe

elkaar ten minste één keer per jaar willen ontmoeten, om kennis en informatie uit te wisselen,
en bovenal om samen te werken om te komen tot gebundelde kracht voor en ten gunste van
inwoners van de drie provincies in Noord-Nederland.

¡ Dat onder die gebundelde kracht wordt verstaan om vanuit de gezamenlijke Staten een
innovatieve samenwerking en betrokkenheid te tonen die blijkt uit vragen en/of moties.
Nieuwe schoenen voor een gemeenschappelijk wandeltempo!

En gaan over tot de orde van de dag,
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