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Inleiding  

a. Algemeen 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in zijn 
vergadering van 8 december 2015 ingestemd met de intrekking van twee provinciale verordenin-
gen. Het SNN-bestuur heeft hieraan in de jaren 2009, 2010 en 2011 uitvoering kunnen geven, de 
jaren waarin voor deze verordeningen uitvoeringsbudgetten beschikbaar waren. In bijgevoegd 
schrijven, gedateerd 9 december 2015, verzoekt het DB SNN uw Staten voor beide verordeningen 
afzonderlijk een intrekkingsbesluit te nemen in de vorm van Intrekkingsverordening I en II. 
 
De overwegingen voor de intrekking van de beide verordeningen zijn het actueel houden van het 
regelingenbestand van het SNN en het feit dat voor beide verordeningen geen uitvoeringsbudget-
ten meer beschikbaar zijn. Door middel van deze intrekking kan teleurstelling bij aanvragers van 
subsidie in de drie noordelijke provincies worden voorkomen; immers, de verordeningen staan 
dan ook niet meer op de website van het SNN.  
 
Om welke twee verordeningen gaat het? 
Het gaat om:  
I. Investeringspremieregeling (IPR) 2009 en  
II. Human Resource Management+ regeling (HRM+) 2010.  
 
De startdatum voor de uitvoering van de Investeringspremieregeling 2009 was 1 juli 2009. Voor de 
uitvoering van de verordening is in de jaren 2009 en 2010 budget beschikbaar geweest. 
De startdatum voor de uitvoering van de verordening Human Resource Management+ 2010 
(HRM+ 2010) was 1 maart 2010. Voor de uitvoering van de verordening is in de jaren 2010 en 
2011 budget beschikbaar geweest. 
 
Voor het SNN is het (bij gebrek aan uitvoeringsbudget) per 1 januari 2016 niet meer mogelijk sub-
sidies beschikbaar te stellen. Mogelijk is echter wel dat er door het SNN ook na 1 januari 2016 
nog besluiten moeten worden genomen naar aanleiding van beschikkingen die zijn genomen op 
basis van deze verordeningen uit de jaren 2009, 2010 en 2011. 
 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Niet van toepassing. 

 

  



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2015-717-2 

 

Advies  

1. Besluiten de provinciale Investeringspremieregeling uit 2009 en de provinciale verordening Human 
Resource Management+ uit 2010 in te trekken. 

2. Daartoe een besluit te nemen in de vorm van een intrekkingsverordening voor elk van beide ver-
ordeningen afzonderlijk. 

3. Besluiten om voor de zekerheid in die verordeningen een overgangsrecht op te nemen, gelet op 
de mogelijke en onvoorziene afwikkeling na 1 januari 2016 van subsidiebeschikkingen uit de jaren 
2009, 2010 en 2011. 

4. De beide intrekkingsverordeningen in werking te laten treden één dag na publicatie van de twee 
intrekkingsverordeningen in het Provinciaal blad, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. 

 

Beoogd effect 

Met dit besluit wordt het SNN-regelingen bestand actueel gehouden. 

Argumenten 

1.1. Met dit besluit kan teleurstelling bij aanvragers van subsidie in drie noordelijke provincies worden 
voorkomen. 

2.1. De intrekkingsverordening (in plaats van een besluit) past beter in de SNN-besluitvorming. 
3.1. Het opnemen van een overgangsrecht dient voor de zekerheid, om voorbereid te zijn op de af-

handeling van mogelijk nog lopende procedures bij de afwikkeling van subsidies die op grond van 
een van beide verordeningen zijn toegekend. 

4.1. De vaststelling van twee intrekkingsverordeningen dient te worden gepubliceerd in het Provinciaal 
blad; de ingangstermijn kan worden vervroegd tot 1 januari 2016. 

Tijdsplanning 
Het SNN-bestuur heeft de drie noordelijke colleges gevraagd het besluit over de twee Intrekkingsver-
ordeningen in februari 2016 aan uw Staten voor te leggen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2016.  

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

 
Bijlag en  
1. Brief DB SNN, gedateerd 9 december 2015, met verzoek om intrekking Investeringspremierege-

ling 2009. 
2  Brief DB SNN, gedateerd 9 december 2015, met verzoek om intrekking van de regeling Human 

Resource Management+ 2010. 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
Kenmerk: 51/3.11/2015005457 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa.coll. 

 



Ontwerpbesluit   2015-717-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 december 2015, kenmerk 
51/3.11/2015005457; 
 
gelet op de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Provincie-
wet; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
vast te stellen hetgeen volgt. 
 
 
Artikel 1 
De Investeringspremieregeling 2009, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 1 juli 
2009, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2, Overgangsrecht 
De Investeringspremieregeling 2009 blijft van toepassing op de subsidies die op grond van deze rege-
ling vóór de inwerkingtreding van dit intrekkingsbesluit zijn aangevraagd of verleend. 
 
Artikel 3 
Deze intrekkingsverordening wordt geplaatst in het Provinciaal blad, treedt in werking met ingang van 
de dag na de publicatie ervan en werkt terug tot 1 januari 2016. 
 
 
Assen, 3 februari 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
 
wa.coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 december 2015, kenmerk 
51/3.11/2015005457;  
 
gelet op de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Provincie-
wet; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
vast te stellen hetgeen volgt. 
 
Artikel 1 
De Verordening Human Resource Management, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van  
Drenthe op 3 februari 2010, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2, Overgangsrecht 
De Verordening Human Resource Management blijft van toepassing op de subsidies die op grond van 
deze regeling vóór de inwerkingtreding van dit intrekkingsbesluit zijn aangevraagd of verleend. 
 
Artikel 3 
Deze intrekkingsverordening wordt geplaatst in het Provinciaal blad, treedt in werking met ingang van 
de dag na de publicatie ervan en werkt terug tot 1 januari 2016. 
 
 
Assen, 3 februari 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
 
wa.coll.  
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Groningen 9 december 2015
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Aan de leden van provinciale Staten van de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe

bestuurszaken SNN
050 522 49 42
bestuur@snn.eu
uP-15-29232
Intrekkingsverordening HRM plus 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u ter vaststelling aan de Intrekkingsverordening HRM plus 2010.

De verordening Human Resource Management Plus 2010 (HRM+2010) is op 1 maart 2010 in werkinggetreden, De datum waarop uiterlijk een besluit moet zijn genomen op aanvragen van ondernemerstot vaststelling van de subsidie voor hun project, is 3r decèmber 2o!4.

In de regeling is geen einddatum opgenomen. Alleen voor de begrotingsjaren 2010 en 2011 zijn
middelen voor subsidieverlening aan ondernemers beschikbaar gesteld door middel van
u itvoeri ngsbeslu iten,

Formeel moet deze regeling nog worden lngetrokken middels een intrekkingsverordening (bijgevoegd).
Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Het Dagelijks Bestuur SNN heeft op I december 2015 ingestemd met de intrekking. wij verzoek u deverordening HRM+ 2010 in te trekken in uw vergaderingen van 3 (Drenthe), 10 (Groniågen) en 24(Fryslân) februari 2016.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

M.J. van den Berg,
voorzltter

H.J. Bolding,
secretaris
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Aan de leden van Provinciale Staten van de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe
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Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail
Briefnummer
Onderwerp

M,J, van den Berg,
voorzitter

bestuurszaken SNN
050 s22 49 42
bestuur@snn,eu
uP-75-29234
Intrekkingsverordening IpR 2009

Geachte dames en heren,

HierbiJ treft u ter vaststelling aan de Intrekkíngsverordening IpR 2009.

De bestuurscommissie Economische Zaken van het sNN heeft op 21 november 200g besloten tot een
voortzetting van een investeringssubsidieregeling in 2009 en 2010. Dit besluit is in de vergadering van
het Dagelijks Bestuur van het sNN van 2 december 200g geaccordeerd.

De startdatum van het betreffende project, de IPR2009, ¡s l juli 2009; de einddatum, dat is de datum
waarop uiterlijk een besluit moet zljn genomen op aanvragen van ondernemers tot vaststelling van de
subsidie voor hun project, is 31 december 2015,

De verordening subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2oo9 is op3 juli 2009 in werking getreden. In de regellng is geen einàdatum opgenomen. Alleen voor de
begrotingsjaren 2009 en 2010 zijn middelen voor subsidieverlening aan ondernemers beschikbaar
gesteld door middel van uitvoeringsbesluiten,

Formeel moet deze regeling nog worden ingetrokken middels een intrekkingsverordening (bijgevoegd).
Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Het Dagelijks Bestuur SNN heeft op 8 december 2015 ingestemd met de lntrekking. Wij veaoek u de
verordening IPR 2009 in te trekken in uw vergaderingen van respectievelijk 3 (Drenthej, r0
(Groningen) en 24 (Fryslân) februari 2016.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

H.J. Bolding,
secretaris
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