
 

 

Verslag Denktank SNN 
 

 

1. Inleiding 

Op 9 september jl. werd in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en 

Economie (FCBE) ingestemd met de oprichting van een tijdelijke Denktank SNN. De Denktank  

– bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties met uitzondering van Sterk Lokaal – kreeg als 

taak te onderzoeken op welke wijze de betrokkenheid van Provinciale Staten (PS) bij het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) nader invulling kan krijgen. De achterliggende 

gedachte was dat de aandacht voor en betrokkenheid bij het SNN vanuit PS Drenthe vergroot zou 

kunnen worden, gelet op het grote maatschappelijke belang van ondersteuning van de Noord-

Nederlandse economie en het MKB dat door het SNN wordt gediend. 

 

De Denktank is in totaal drie keer bijeen gekomen. Twee bijeenkomsten werden bijgewoond door 

vertegenwoordigers van de fracties in PS. Bij één bijeenkomst was ook gedeputeerde Brink, lid van 

het dagelijks bestuur (DB) van het SNN, aanwezig. Naast de drie bijeenkomsten heeft de Denktank 

SNN een Statenontmoeting georganiseerd over het SNN, teneinde ook de overige leden van PS te 

informeren. 

 

In dit document doet de Denktank verslag van haar werkzaamheden en bevindingen. In deel 2 van dit 

verslag wordt ingegaan op de vier onderzoeksvragen die zijn geformuleerd bij de oprichting van de 

Denktank SNN. In deel 3 formuleert de Denktank enkele aanbevelingen richting PS en wordt de 

toekomstige voortzetting van de Denktank SNN als werkgroep beschreven. 

 

2. Vier onderzoeksvragen 

De Denktank SNN werd opgericht teneinde in beeld te brengen op welke wijze de betrokkenheid van 

PS bij het SNN nader kan worden vorm gegeven. Om enige sturing aan deze doelstelling te geven zijn 

in de brief – die diende als voorstel voor de oprichting van de Denktank (d.d. 18 juni 2015; kenmerk: 

25/SG/201501489) – vier vragen geformuleerd. Deze worden hieronder kort behandeld. 

 

1. Welk belang dient het SNN voor Drenthe en het Noorden? 

In de eerste bijeenkomst van de Denktank werd duidelijk dat geen van de leden twijfelt aan de 

toegevoegde waarde van het SNN voor Drenthe en Noord-Nederland. De Denktank concludeert dat 

het SNN zeker in het geval van drie onderwerpen van belang is voor Drenthe: 

1. de ondersteuning van innovatie, regionale economie en MKB; 

2. de samenwerking in Noord-Nederlands verband, met Groningen en Fryslân; 

3. de lobby richting Den Haag en Brussel. 

 

Tijdens de Statenontmoeting over het SNN op 18 november jl. werden aanwezigen uitgebreid 

geïnformeerd over enkele grote programma’s van het SNN. Aan de hand deze programma’s kregen 

aanwezigen een beeld van de grote bedragen die door het SNN aangewend worden voor de Noord-

Nederlandse economie. Tijdens de Statenontmoeting presenteerden ook enkele ondernemers zich. In 

algemene zin spraken zij zich positief uit over het SNN, wel werden enkele kritische opmerkingen 

gemaakt over de complexiteit van subsidieaanvragen. 

 

Het beeld dat ontstond tijdens de Statenontmoeting bleek bij leden van de Denktank aan te sluiten op 

het beeld dat zij hadden van het SNN: een professionele uitvoeringsorganisatie van grote 

subsidieprogramma’s met het oog op ondersteuning van de Noord-Nederlandse economie. Wel werd 

in de overleggen van de Denktank duidelijk dat er weinig zicht is op de lobbywerkzaamheden van het 

SNN en over de inzet van het SNN op het vlak van Noord-Nederlandse samenwerking. Om de 

meerwaarde van het SNN ten volle te doorgronden zou er meer zicht moeten zijn op de inzet van het 
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SNN op vlak van de lobby (richting Brussel en Den Haag) en op initiatieven op het gebied van de 

stimulering van samenwerking. Hierbij kan worden gedacht aan de thema’s die gekozen worden in de 

Europese en Haagse lobby en concrete voorbeelden van samenwerking tussen de drie provincies. 

 

2. Aan welke informatie over het SNN is er – voortvloeiend uit punt 1 – behoefte bij de Drentse 

Staten en op welke wijze wordt in deze informatiebehoefte voorzien? 

De Denktank constateert over dit punt drie dingen: 

- Ten eerste worden PS, zeker in vergelijking met andere verbonden partijen, relatief vaak 

geïnformeerd over het SNN. Het betreft hierbij stukken die formele goedkeuring behoeven van de 

Staten. 

- Beide Statencommissies hebben een vast agendapunt voor vragen/opmerkingen over onder 

andere het SNN. In de ogen van de Denktank wordt de potentie van dit agendapunt niet ten volle 

benut. Juist dit agendapunt biedt de kans om vragen over, bijvoorbeeld strategische keuzes van, 

het SNN te stellen. 

- Informatie die geen formele goedkeuring behoeft van de Staten bereikt PS in veel mindere mate. 

De Staten hebben bijvoorbeeld weinig zicht op de lobbywerkzaamheden van het SNN en weten 

dikwijls niet welke zaken spelen in het DB van het SNN of in een van de bestuurscommissies. 

 

PS hebben een kaderstellende en controlerende positie ten aanzien van het SNN en daaruit volgend 

wordt duidelijk dat goede informatie over het SNN essentieel is. Alleen wanneer PS beschikken over 

alle relevante informatie, aangevuld met achterliggende keuzes en prioriteringen kunnen goede 

beslissingen genomen worden. Hierbij is het volgens de Denktank dus van belang dat PS beschikken 

over alle formele documenten, maar ook geïnformeerd worden over lobbywerkzaamheden van het 

SNN en de inzet op het gebied van Noord-Nederlandse samenwerking. Op basis van volledige 

informatie kunnen PS een standpunt innemen ten einde te komen tot heldere en controleerbare 

kaders. Wat precies relevantie informatie is en welke aspecten van lobbywerkzaamheden en Noord-

Nederlandse samenwerking interessant en relevant zijn voor PS, zal nader gedefinieerd moeten 

worden (hierover meer onder het kopje aanbevelingen). 

 

Volgend uit het protocol verbonden partijen informeren GS PS over het SNN. Werkafspraak 4 van dit 

protocol voorziet in de afspraak dat GS strategische documenten voorzien van een begeleidend 

schrijven waarin de relatie wordt gelegd met provinciale doelen. Daarmee worden PS versterkt in hun 

controlerende taak. 

 

3. Hoe ziet het netwerk van partijen in de Noord-Nederlandse samenwerking eruit en welke rol 

hebben de Staten en GS in dit netwerk? 

Vanuit het perspectief van PS zijn de Staten van Fryslân en Groningen de belangrijkste 

netwerkpartners. De gemeenschappelijke regeling (GR) SNN verlangt gelijkluidende besluiten van de 

drie Staten. Afstemming is hierbij van belang, omdat Drenthe alleen er niet komt. De Denktank heeft 

contact gelegd met de AB-leden van het SNN uit Fryslân en Groningen. Wat betreft de leden van de 

Denktank wordt de komende periode ingezet op deze contacten en wordt getracht de Friese en 

Groningse Staten te informeren over de genomen stappen in Drenthe en hen te enthousiasmeren 

eenzelfde proces te starten, of in gezamenlijkheid hieraan verder vorm te geven. 

 

In het kader van de lobbywerkzaamheden van het SNN zijn Den Haag en Brussel ook belangrijke 

partners. PS zullen met deze partijen niet zelf contact hebben, maar kunnen wel hun kaders 

meegeven voor de lobby. 
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4. Welke vorm moet Drentse betrokkenheid hiermee vanuit de Staten bij het SNN aannemen? 

In de Denktank is geconstateerd dat er een positieve houding is om samen aan de slag te gaan met 

de betrokkenheid bij het SNN. Deze betrokkenheid moet volgens de leden van de Denktank vorm 

krijgen binnen de gegeven kaders. Het is niet de intentie van de Denktank om de GR SNN te wijzigen. 

In 2009 is de bestuursstructuur van het SNN gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hielden in dat de 

samenstelling en de taken van het algemeen bestuur (AB) van het SNN zijn gewijzigd. Voor de 

wijziging bestond het AB uit een vertegenwoordiger van iedere fractie uit de Staten van Drenthe, 

Fryslân en Groningen, de drie commissarissen en twee gedeputeerden uit iedere provincie. Na de 

wijziging van de bestuursstructuur vaardigt iedere PS drie leden af als vertegenwoordigers. Daarnaast 

zijn de commissarissen en twee gedeputeerden lid van het AB.  

 

Ook de taakstelling van het AB wijzigde: het AB is beleidsarm geworden. Dit betekent dat het AB 

formeel de begroting en jaarstukken vaststelt en de accountant en de DB-leden benoemt. De 

beleidsmatige kaderstelling en controle op het gevoerde bestuur, voorheen belegt bij het AB, wordt 

opgepakt door de drie Staten, in het publieke debat met GS (in bijlage 1 is een schema met de 

belangrijkste wijzigingen opgenomen). 

 

De achterliggende gedachte hierbij was tweeledig: de wijziging zou de democratische legitimiteit van 

het SNN-beleid en de politieke betrokkenheid van de Staten vergroten. Immers, beleidskader zouden 

nu vorm moet krijgen in het publieke debat tussen PS en GS. Daarnaast zou de wijziging de 

slagvaardigheid van het SNN vergroten; het DB kan sneller handelen in de belangenbehartiging 

richting Brussel en Den Haag en makkelijker onderhandelen over de uitvoering van (grote) projecten. 

 

In twee evaluaties, uitgevoerd in opdracht van het SNN, wordt geconcludeerd dat het kaderstellende 

en controlerende debat beter uit de verf zouden kunnen komen
1
. De verwachte betrokkenheid van PS 

lijkt in de praktijk niet gehaald. Deze conclusie wordt onderstreept door de leden van de Denktank. De 

leden zijn van mening dat het debat en de betrokkenheid naar een hoger niveau getild kunnen 

worden. Hiertoe is het enerzijds van belang dat Statenleden zich bewust zijn van hun positie ten 

aanzien van het SNN en anderzijds dat alle relevante informatie PS (tijdig) bereikt. Hierover is tijdens 

de Statenontmoeting over het SNN van gedachten gewisseld met John Smits, specialist op het gebied 

van verbonden partijen. In bijlage 2 is een overzicht met verschillende scenario’s opgenomen 

waarmee in beeld wordt gebracht op welke wijze PS hun betrokkenheid bij het SNN verder kunnen 

vormgeven. 

 

PS hebben een kaderstellende rol en controleren het gevoerde beleid. In casu het SNN ligt dit 

ingewikkelder omdat de organisatie, als verbonden partij, op afstand staat van de drie Staten. 

Kaderstelling en de controle ervan vindt indirect plaats. Het is derhalve van belang dat Statenleden 

weten welke positie zij hebben ten aanzien van het SNN. In de Denktank is besproken dat, willen PS 

heldere kaders stellen, er vroegtijdig gesproken moet worden met GS, teneinde de kaders tijdig mee 

te geven. Daarnaast zal afstemming in Noord-Nederlands verband van toegevoegde waarde kunnen 

zijn, omdat de drie Staten louter eensluidende besluiten kunnen nemen. 

 

3. Aanbevelingen en werkgroep SNN 

Op basis van de gesprekken gevoerd in de bijeenkomsten van de Denktank, de Statenontmoeting 

SNN en de bestudeerde documenten komt de Denktank SNN tot een aantal concrete aanbevelingen. 

Dit verslag wordt afgesloten met een toelichting op de oprichting van de werkgroep SNN. 

 

 

                                                      
1
 AB-Nieuwe Stijl, Een eerste verkenning. M. Herweijer & J.R. Lunsing. 2011; SNN in alle Staten. M. Dubois. 

2015. 
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Aanbevelingen 

De aanbevelingen van de Denktank SNN richten zich op de drie onderwerpen die prominent in de 

analyses van de Denktank naar voren komen: de informatie positie van PS; het kaderstellend en 

controlerend debat van PS met GS en de samenwerking met Fryslan en Groningen. 

 

Informatiepositie PS 

- Om de betrokkenheid bij het SNN nader vorm te geven moeten PS breed en volledig worden 

geïnformeerd. De informatievoorziening vanuit GS moet breder zijn dan sec de jaarstukken, ook 

informatie over lobbywerkzaamheden en activiteiten op het gebied van samenwerking in Noord-

Nederland is van belang voor PS. Daarnaast bestaat er behoefte aan inzicht in gemaakte keuzes 

en gehanteerde prioritering door het DB van het SNN. 

- De gewenste informatievoorziening vanuit GS/SNN zal intensiever zijn dan de huidige 

informatievoorziening. De Denktank SNN acht het onnodig belastend als alle Statenleden 

voortdurend op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen bij het SNN. Wat betreft de 

Denktank is het voldoende als per fractie één lid goed geïnformeerd is. Informatie is uiteraard voor 

alle Statenleden voorhanden. 

 

Kaderstellend en controlerend debat 

- Het achterliggende idee bij de wijziging van de bestuursstructuur in 2009 was om onder andere 

het kaderstellende en controlerende debat in de Staten nadrukkelijker vorm te geven. Uit 

evaluaties, maar ook in de beleving van de leden van de Denktank SNN, kan dit debat nog beter 

uit de verf komen. Hiertoe is het van belang dat Statenleden zich bewust zijn van hun rol ten 

opzichte van het SNN. PS kunnen GS kaders meegeven voor het SNN en hen verzoeken deze 

binnen het DB van het SNN ter sprake te brengen. 

 

Fryslân en Groningen 

- Om de kaderstellende rol maximaal in te vullen is afstemming nodig met de Staten van Fryslân en 

Groningen. Hoe deze samenwerking/afstemming er precies uit moet zien is de leden van de 

Denktank SNN nu nog niet helder. Daarvoor zullen verkennende gesprekken met de collega’s uit 

Noord-Nederland gevoerd worden. 

 

Werkgroep SNN 

Teneinde uitvoering te geven aan de vier aanbevelingen heeft de Denktank SNN het Presidium 

voorgesteld om de werkgroep SNN op te richten. Deze werkgroep zal praktisch uitvoering geven aan 

de aanbevelingen van de Denktank om als zodanig de betrokkenheid van PS bij het SNN te 

versterken. 

 

De primaire taak van de werkgroep SNN zal zijn om te functioneren als intermediair tussen het SNN, 

GS en PS. De werkgroep kan op informele wijze geïnformeerd worden over zaken die spelen bij het 

SNN en zodoende een basiskennis over het SNN opbouwen. Waar nodig kan vanuit de werkgroep, 

aan het Presidium, worden voorgesteld om onderwerpen op de agenda van PS te plaatsen. Zo 

kunnen PS een meer actieve rol pakken in de behandeling van onderwerpen aangaande het SNN en 

hoeft niet gewacht te worden op verzending van informatie vanuit GS. 

 

Het voornemen is dat de werkgroep 4 à 5 keer per jaar bijeen komt, daarbij is het idee om de 

vergaderingen van de werkgroep in twee delen te organiseren: het eerste deel in gezamenlijkheid met 

één of meerdere leden van het DB SNN, om geïnformeerd te worden over lopende kwesties. Het 

tweede deel met uitsluitend PS-leden van de werkgroep, om te bespreken of en in hoeverre informatie 

onderdeel moet worden van bespreking en besluitvorming in PS. De werkgroep heeft daarbij als taak 

om te kijken welke informatie kan bijdragen aan het versterken van de kaderstellende en 
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controlerende taak van PS. Het is daarbij van belang dat de werkgroep een kader ontwikkelt waarmee 

zij kan bepalen welke informatie relevant is voor PS. De werkgroep zou themagericht kunnen werken 

om enerzijds meer gevoel te krijgen bij de onderwerpen waar het SNN zich mee bezig houdt en om 

anderzijds meer grip te krijgen op de processen en informatiestromen binnen het SNN.  

Het Presidium is akkoord gegaan met de oprichting van de werkgroep, onder de voorwaarde dat de 

werkgroep een jaar na oprichting geëvalueerd wordt om te toetsen of de gekozen werkwijze 

daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere betrokkenheid bij het SNN. 

De werkgroep behoudt dezelfde samenstelling als de Denktank SNN, met aanvulling vanuit de fractie 

van Sterk Lokaal. 

19 april 2016
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Bijlage 1 

Overzicht wijzigingen bestuursstructuur SNN 

In onderstaande tabel wordt de wijziging in de bestuursstructuur gepresenteerd. 

Bron: AB-Nieuwe Stijl, Een eerste verkenning. M. Herweijer & J.R. Lunsing. 2011 
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Bijlage 2 

Bestuurlijke verhoudingen binnen de GR SNN 

 

Het SNN is een verbonden partij, dit betekent dat de organisatie op afstand staat van de provincie. 

Tegelijkertijd heeft de organisatie een, voor de provincie, belangrijke taak: het stimuleren van 

innovatie en regionale economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Betrokkenheid vanuit de 

provincie en in het bijzonder PS is derhalve van belang, ook omdat er –formeel gezien – ruimte is om 

kaders mee te geven. 

 

Formeel, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SNN, stellen PS 

de kaders voor het SNN. Dit is enerzijds van belang omdat de kaders  richtinggevend zijn voor de 

organisatie en anderzijds  omdat dit controle mogelijk maakt; zijn de ingezette middelen op efficiënte 

en effectieve wijze besteed?  

 

Kaders voor het SNN kunnen, vanuit een reactieve positie, worden vastgesteld op basis van 

beleidsdocumenten van het SNN. Daarnaast kunnen ook kaders vanuit de provincie zelf hiervoor 

worden aangewend, bijvoorbeeld de provinciale begroting. In de begroting staan onder andere kaders 

voor regionale economie, welke ook richtinggevend zouden kunnen zijn voor het SNN. Hierbij is het 

van belang om te zorgen voor een goede afstemming met de Staten van Fryslân en Groningen; elke 

provincie kent immers eigen kaders. 

 

Invulling van de bestuurlijke verhoudingen 

 

Optie 1: formele verhoudingen 

 
 

Deze invulling volgt de formele beschrijving in de GR. Het DB bereidt beleidsdocumenten voor. Deze 

worden besproken in het AB en in ontwerp vastgesteld. Vanuit het AB worden de documenten 

doorgeleid naar de drie Staten voor debat en besluitvorming. 

 

Optie 2: vooroverleg met het AB 

Deze invulling volgt ook de formele beschrijving in de GR, maar voegt een moment van overleg 

tussen PS en het AB toe (weergegeven als de blauwe gestippelde lijn in de tekening hieronder). Deze 

nadere uitwisseling van informatie en eventueel standpunten biedt PS aanvullende informatie die kan 

worden meegenomen in de besluitvorming omtrent de voorliggende documenten van het SNN. 
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Optie 3: Voorbespreking in PS, met GS 

 
 

In dit scenario vindt kaderstellend overleg plaats in PS, alvorens een voorstel van het DB naar het AB 

gaat. Deze invulling doet wellicht het meeste recht aan de verwachte uitkomst van de 

bestuursstructuurwijziging; het vergroten van de politieke legitimiteit middels kaderstellend debat in 

PS. Belangrijke strategische onderwerpen aangaande het SNN worden besproken in PS teneinde 

kaders mee te geven aan GS, in het bijzonder de DB-leden. Zij vertalen deze kaders naar concrete 

beleidsdocumenten die vervolgens de formele – in de GR SNN vastgestelde – route volgen, zoals 

besproken onder optie 1. 

 

Optie 4: Noord-Nederlands overleg 

Conform de GR SNN kunnen de drie Staten uitsluitend gelijkluidende besluiten nemen. Door in 

gezamenlijkheid kaders voor het SNN te bespreken kunnen PS nog beter invulling geven aan hun 

kaderstellende rol. In dit scenario bespreken PS Drenthe, Fryslân en Groningen gezamenlijk de 

kaders van het SNN (weergegeven in de blauwe cirkel in de tekening hieronder). Deze kaders geven 

zij mee aan het DB, welke die verwerkt in de beleidskaders van het SNN en via de formele route 

doorstuurt naar het AB. 
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