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Aanwijzing leden Statenberaad Noordelijke Samenwerking

Voorgestelde behandeling:
- Provinciale Staten op 29 mei 2019

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 20 mei 2019
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Inleiding
De colleges van de drie noordelijke provincies, Groningen, Drenthe en Friesland, hebben in 2017
gezamenlijk besloten de werkwijze van de Gemeenschappelijke regeling SNN te wijzigen. Hiermee
wordt de SNN teruggebracht tot een uitvoeringsorganisatie/ managementautoriteit en wordt de
bestuurlijke samenwerking ondergebracht in een informele netwerkstructuur van beleidsinhoudelijke
‘tafels’. De betrokkenheid van de Staten verandert hierdoor, omdat zij in deze nieuwe structuur geen
lid meer zijn van het Algemeen Bestuur (AB) van SNN.
Tegen de achtergrond van deze wijziging hebben de toenmalige AB-leden het initiatief genomen voor
een Statenproces om de invloed van de Staten op de noordelijke samenwerking te vergroten. Dit heeft
geresulteerd in het aannemen van een gezamenlijke motie (M 2018-14 “nieuwe voor oude schoenen”)
en een gezamenlijk amendement (A 2018-14 “Statenberaad Noordelijke Samenwerking”) bij de
gewijzigde Gemeenschappelijke regeling SNN.
Het hieruit voortkomende Statenberaad Noordelijke Samenwerking, dat met ingang van 1 januari 2019
is ingesteld, voorziet in een platform waar de drie noordelijke Provinciale Staten met elkaar van
gedachten kunnen wisselen over politieke keuzes en prioriteiten.
In het gezamenlijke amendement staat over het Statenberaad vermeld:
- een commissie bestaande uit (drie keer drie) leden benoemd als vertegenwoordigers namens
Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe die een katalysator vormt tussen de
betrokken Staten;
- stimuleert de informatievoorziening aan de Provinciale Staten over de noordelijke samenwerking,
onderlinge ontmoeting en de agendering van gezamenlijke thema’s en bespreekt de Noordelijke
lobbyprioriteiten;
- faciliteert een Noordelijke Statendag, een gezamenlijk ontmoetingsmoment van Noordelijke
Statenleden.
Het Statenberaad zal een ‘schakelfunctie’ innemen bij de informatievoorziening door het Dagelijks
Bestuur vanuit de beleidsinhoudelijke tafels richting de drie Staten. Voor het zomerreces van 2019
zullen de benoemde Statenleden van de drie provincies bijeenkomen om nadere afspraken te maken
over de taken en werkwijze van het Statenberaad.
Op 20 mei 2019 heeft een fractievoorzittersoverleg (Presidium) plaatsgevonden van Provinciale
Staten. In dit overleg is de aanwijzing van de leden van het Statenberaad Noordelijke Samenwerking
besproken. De fractievoorzitters hebben de volgende kandidaten voorgedragen voor aanwijzing:
- de heer E. Bos (GroenLinks);
- de heer B. van Dekken (CDA);
- de heer J.G.M. Schomaker (PvdA);
- de heer N.A. Uppelschoten (PVV).
Door middel van stemming wordt bepaald welke drie Statenleden aangewezen worden als lid van het
Statenberaad Noordelijke Samenwerking. Hierover dient in de Provinciale Statenvergadering van 29
mei 2019 stemming plaats te vinden.

Advies
Drie leden aanwijzen tot het Statenberaad Noordelijke Samenwerking.
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Meetbaar/Beoogd beleidseffect
De provincie Drenthe is op deze wijze vertegenwoordigd in het Statenberaad Noordelijke
Samenwerking.

Uitvoering
Tijdsplanning
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
Monitoring en evaluatie
N.v.t.
Extern betrokkenen
Samenwerkingsverband Noord-Nederland en deelnemende provincies.
Communicatie
n.v.t.

Assen, 20 mei 2019
Kenmerk: 21/SG/201901713

Het Presidium van Provinciale Staten,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
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Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 20 mei 2019, kenmerk
21/SG/201901713;

BESLUITEN:

de Statenleden @@, @@ en @@ aan te wijzen als leden van het Statenberaad Noordelijke
Samenwerking.

Assen, 29 mei 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

