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Inleiding  

a. Algemeen 
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft op grond van de Gemeenschappelijke 
Regeling SNN (verder: GR) diverse taken en bevoegdheden, waaronder besteding en beheer van 
Europese middelen en fondsen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld voor Noord-
Nederland. Voor het beheer, de besteding en het toezicht van die middelen en fondsen zijn in de GR 
taken en bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (GS) overgedragen aan het SNN. Aan het SNN is 
geen algemene regelgevende bevoegdheid gegeven bij de gemeenschappelijke regeling. Wanneer 
het SNN een gezamenlijke subsidieregeling uitvoert, worden nu op grond van de gemeenschappelijke 
regeling gelijkluidende subsidieverordeningen door de bevoegde bestuursorganen van de drie pro-
vincies (PS) vastgesteld.  
De voorliggende Algemene Subsidieverordening SNN 2016 (ASV SNN 2016) is een nieuwe overkoe-
pelende verordening. In deze ASV SNN 2016 staan regels voor subsidieverstrekking die gelden voor 
elke door de SNN-provincies in gezamenlijkheid uitgevoerde subsidieregeling. De huidige Kaderver-
ordening SNN 2000 voldoet niet meer en moet worden ingetrokken.  
Bij de provincies wordt het merendeel van de eigen subsidieregels vastgesteld door GS. Boven die 
subsidieregels hangt dan een algemene verordening. Beoogd wordt om met de onderhavige nieuwe 
algemene subsidieverordening voor het SNN, op vergelijkbare wijze te werken. Waar Provinciale  
Staten (PS) de algemene regels geven in deze algemene subsidieverordening, worden de uitvoeren-
de subsidieregelingen door GS gelijkluidend vastgesteld. 
Deze algemene subsidieverordening is alleen van toepassing op door de drie aan de GR SNN deel-
nemende provincies vast te stellen gelijkluidende subsidieregels. Subsidieregelingen die het SNN voor 
de provincies afzonderlijk uitvoert, vallen hier niet onder. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

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

Advies  

1. Instemmen met de nieuwe ASV SNN 2016. 

Beoogd effect 

Met deze nieuwe ASV SNN 2016 wordt beter aangesloten bij de huidige tijd en werkwijze van het 
SNN. 

Argumenten 

1.1. De gewijzigde verordening bekort de doorlooptijd van het invoeren van nieuwe regelingen van 
het SNN 

Met deze nieuwe ASV SNN 2016 kan slagvaardiger worden gehandeld doordat bij de wijze van tot-
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standkoming de tijd ingekort kan worden. Door de drie colleges van GS mandaat te verlenen om deze 
regelingen vast te stellen kan slagvaardiger worden gehandeld. 
In de uitvoering van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt door de provincies 
regelmatig subsidie aangevraagd voor een gezamenlijke subsidieregeling die door het SNN wordt 
uitgevoerd. Die regelingen worden in de huidige programmaperiode (2014-2020) vaker en voor een 
kortere periode uitgevoerd dan gebruikelijk was onder de voorgaande EFRO-programma’s. 
 

1.2. Overleg met het Rijk over gezamenlijke regelingen kan sneller in resultaat worden omgezet. 
SNN kan slagvaardiger handelen bij het invoeren van een nieuwe (rijks)/subsidieregeling. Het laten 
vaststellen van een gelijkluidende verordening door de drie Provinciale Staten kost veel tijd. Rege-
lingen als MIT, dat een aanvullende regeling is op een landelijke MIT-regeling van het Ministerie van 
Economische Zaken, worden regelmatig bijgesteld.  

Tijdsplanning 
Een gelijkluidend voorstel wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten van Groningen en Fryslân.  

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
1. Brief DB SNN gedateerd 2 februari 2016 met verzoek om vaststelling ASV SNN 2016. 

 
Ter inzage in  kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 18 februari 2016 
Kenmerk: 7/4.1/2016000598 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Algemene subsidieverordening SNN 2016 vast te stellen als volgt. 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Paragraaf 1. Algemene regels 
 
Artikel 1.1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland; 
b. Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de aan de gemeenschappelijke regeling van 

het Samenwerkingsverband Noord-Nederland deelnemende provincies 
e. VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

 
Artikel 1.2. Toepassingsbereik 
Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van alle subsidies ten aanzien waarvan GS de 
taken en bevoegdheden aan het bestuur van het SNN hebben overgedragen. 
 
Artikel 1.3. Bevoegdheid 
GS zijn bevoegd nadere regels te stellen over de subsidieverstrekking. 
 
Artikel 1.4. Misbruik en oneigenlijk gebruik 
1. Het dagelijks bestuur van het SNN voert ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van 

subsidies een risicoanalyse uit die schriftelijk wordt vastgelegd. 
2. Het dagelijks bestuur voert ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik 

een actief en consistent handhavingsbeleid. 
3. Het dagelijks bestuur van het SNN houdt een registratie bij van misbruik bij subsidieverstrekking 

door de subsidieontvanger. 
 
Artikel 1.5. Overzicht subsidieverlening 
Het dagelijks bestuur van het SNN geeft GS één keer per jaar een overzicht van alle verleende sub-
sidies. De lijst met verstrekte subsidies wordt door het SNN op zijn website bekendgemaakt. 
 
Artikel 1.6. Doeltreffendheid 
In afwijking van artikel 4:24 van de Awb wordt door het SNN ten minste eenmaal in de vier jaren voor 
GS een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidies die zijn  
verstrekt. 
 
Artikel 1.7. Formulieren en modellen 
1. Ten behoeve van de subsidieverstrekking kan het dagelijks bestuur van het SNN formulieren en 

modellen vaststellen, waarvan het gebruik verplicht is voorgeschreven. 
2. Een aanvraag gaat vergezeld van de in het formulier aangegeven bescheiden. 
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Hoofdstuk 2. Subsidieverlening 
 
Paragraaf 2.1. Het aanvragen van een subsidie 
 
Artikel 2.1. Algemene bepalingen over de indiening van de aanvraag 
1.  Aanvragen worden elektronisch ingediend bij het dagelijks bestuur van het SNN. 
2. Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens andere subsidie heeft aange-

vraagd of zal aanvragen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de 
stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag. 

3. Wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Awb in de gelegenheid is gesteld 
de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvulling is ontvangen met betrekking tot 
de verdeling als de datum van ontvangst. 

 
Paragraaf 2.2. De beslissing op de aanvraag 
 
Artikel 2.2. Beslistermijn 
1. Een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven: 

a. binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel 
b. binnen dertien weken na afloop van de periode waarin of de uiterlijke datum waarop aan-

vragen kunnen worden ingediend. 
2. De beslistermijn bedraagt 22 weken indien: 

a. sprake is van cofinanciering in het kader van een door de Raad van de Europese Unie, 
het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen goedgekeurd programma; 

b. over de aanvraag extern advies wordt ingewonnen; 
c. een nader onderzoek is ingesteld. 

3. GS kunnen van het bepaalde in dit artikel afwijken. 
 
Artikel 2.3. Schakelbepaling 
Indien een subsidievaststellingsbeschikking wordt gegeven zonder voorafgaande verleningsbe-
schikking, is artikel 4:35 van de Awb van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 2.4. Algemene weigeringsgronden 
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb wordt een subsidie in ieder 

geval geweigerd indien: 
a. er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen na-

streeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, de goede 
zeden of de openbare orde; 

b. de subsidie, naar het oordeel van dagelijks bestuur van het SNN een steunmaatregel 
vormt in de zin van artikel 107, eerste lid, van het VWEU, die onverenigbaar is met de 
gemeenschappelijke markt; 

c. ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat vol-
gend op een eerdere beschikking van de Europese Commissie, waarin de steun on-
rechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard. 

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb kan een subsidie worden 
geweigerd indien: 
a. de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming gezien de rentabili-

teit en de aard van de onderneming niet aanvaardbaar is of indien gerede twijfel bestaat 
omtrent het voortbestaan van de onderneming;  
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b. de gevraagde financiële bijdrage niet in een redelijke verhouding staat tot het beoogde 
projectresultaat; 

c. er een gegronde reden bestaat dat het project in financiële, organisatorische, technische 
of economische zin niet haalbaar is. 

 
 
Paragraaf 2.3. Voorwaarden en verplichtingen 
 
Artikel 2.5.  Meldings- en mededelingsplicht 
1. De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan het dagelijks bestuur SNN, zodra 

aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtin-
gen zal worden voldaan. 

2. De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur van het 
SNN van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot surseance van betaling, tot failliet-
verklaring, het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon of van andere omstandigheden 
die voor de subsidieverlening van belang kunnen zijn. 

3. De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur van het 
SNN indien na het indienen van de subsidieaanvraag voor dezelfde activiteit subsidie wordt 
verstrekt door een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie. 

4. Indien verantwoording plaatsvindt op basis van werkelijke uitgaven en inkomsten en er aanmer-
kelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten 
en de begrote uitgaven en inkomsten, doet de subsidieontvanger daarvan onverwijld medede-
ling aan het bestuursorgaan, onder vermelding van de oorzaak van de verschillen. 

 
Artikel 2.6. Verplichtingen 
Het dagelijks bestuur van het SNN kan aan een subsidieontvanger verplichtingen als bedoeld in artikel 
4:38 van de Awb opleggen, voor zover de verplichtingen strekken tot verwezenlijking van het doel van 
de subsidie. 
 
Artikel 2.7. Medewerking controle 
De subsidieontvanger verleent medewerking aan, door of vanwege het dagelijks bestuur van het SNN 
gevorderde controle van de administratie of een ander onderzoek naar gegevens die in het kader van 
de subsidieverstrekking van belang kunnen worden geacht. Hij verleent daartoe inzage in zijn admi-
nistratie en verstrekt de inlichtingen die voor de beoordeling van de rechtmatigheid, de doelmatigheid 
en de doeltreffendheid van de besteding van de subsidie, dan wel anderszins van belang kunnen zijn. 
 
Hoofdstuk 3. Subsidievaststelling 
 
Artikel 3.1. Beslistermijn dagelijks bestuur 
1. Het dagelijks bestuur van het SNN beslist binnen 22 weken na ontvangst van een aanvraag tot 

subsidievaststelling, mits deze aan alle vereisten voldoet. 
2. Subsidies die ambtshalve worden vastgesteld, stelt het dagelijks bestuur van het SNN vast  

binnen 22 weken na de datum waarop de activiteit moet zijn verricht. 
1. Het subsidiebedrag wordt binnen 30 dagen na de subsidievaststelling betaald. 
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Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 4.1.  Verrekening 
Een bestuurlijke geldschuld ter zake van een andere door het dagelijks bestuur van het SNN verleen-
de en onder het bereik van deze verordening vallende subsidie kan, gelet op artikel 4:93, eerste lid 
van de Awb, worden verrekend met een bestaande vordering op grond van een andere onder het 
bereik van deze verordening vallende door het SNN verleende subsidie. 
 
Artikel 4.2. Wettelijke rente bij terugvordering 
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Awb worden terug te vorderen bedragen 
vermeerderd met de wettelijke rente die wordt berekend over de periode die verstrijkt tussen de ken-
nisgeving van de terugvorderingsverplichting aan de subsidieontvanger en de terugbetaling door de 
subsidieontvanger. 
 
Artikel 4.3. Toezichthouders 
1. Het dagelijks bestuur SNN kan toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb aan-

wijzen, die zijn belast met het toezicht op de bij of krachtens deze verordening gestelde regels. 
2. De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden die zijn vermeld in artikel 5:19 van 

de Awb. 
 
Artikel 4.4. Intrekking en Overgangsrecht 
1. De Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 wordt inge-

trokken. 
2. De Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 blijft van kracht 

ten aanzien van onder die verordening vallende subsidieaanvragen die voor de datum van in-
werkingtreding van deze verordening zijn ingediend. 

 
Artikel 4.5. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad en treedt in werking op de  

eerste dag na publicatie. 
2. Deze verordening werkt terug tot 1 mei 2016 voor zover de afkondiging, bedoeld in artikel 136 

van de Provinciewet, plaatsvindt na 1 mei 2016. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als ASV SNN 2016 
 
 
 
Assen, 13 april 2016 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 



Aan de Ieden van Provinciale Staten van de provincies 
Groningen, Fryslân en Drenthe 

Groningen 2 februari 2016 

Behandeld door bestuurszaken SNN 
Telefoonnummer O50 522 49 42 
E-mail bestuur@snn.eu 
Briefnummer UP-16—01345 
Bijlage 1 

Onderwerp Verzoek om vaststeiling Algemene subsidieverordening SNN 2016 

Geachte Statenleden, 

Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening SNN 2016 ter vaststelling aan u aangeboden. 

De Algemene Subsidieverordening SNN geeft bepalingen die algemeen gelden voor subsidiestrekking 
zoals procedures, termijnen en algemene weigeringsgronden voor gelijkluidende subsidieregelingen die 
het SNN voor de provincies Drenthe, Fryslän en Groningen uitvoert. 

In deze brief zal de achtergrond van deze verordening worden geschetst. 

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederiand heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling 
SNN (verder: GR SNN) diverse taken en bevoegdheden, waaronder besteding en beheer van Europese 
middelen en fondsen en andere middelen die door de deelnemers aan het samenwerkingsverband ter 
beschikking worden gesteld voor Noord-Nederland. 

In dit kader voert het SNN subsidieregelingen uit van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen 
gezamenlijk. Dit betreft momenteel met name subsidieregelingen die mede worden gefinancierd uit het 
Operationeel Fonds voor Regionale Ontwikkeiing (EFRO) zoals de VIA en sinds 2015 ook het MIT- 
instrumentarium (MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren). Deze vaak kortlopende 
subsidieregelingen zijn Instrumenten in de uitvoering van het EFRO en MIT die snel en flexibel worden 
ingezet. Deze regelingen worden nu op grond van de gemeenschappelijke regeling in de vorm van 
verordeningen, gelijktijdig en eensluidend door de drie Provinciale Staten vastgesteld. 

Om in een flexibele en snelle inzet van de subsidieregelingen te voorzien en de wijze van 
totstandkoming van de subsidieregeis meer gelijk te trekken met die binnen de provincies zelf, hebben 
juristen van de drie provincies in samenwerking met het SNN een nieuwe Algemene 
Subsidieverordening opgesteld. De nieuwe Algemene Subsidieverordening is een overkoepeiende 
verordening, met regels voor subsidieverstrekking die gelden voor elke, door de SNN-provincies in 
gezamenlijkheid uitgevoerde subsidieregeling. 

De bevoegdheid om algemeen verbindende regels vast te stellen, wordt in de voorgestelde Algemene 
Subsidieverordening gedelegeerd aan de colleges van GS. De gedachte is dat de wijze van de 
totstandkoming van de subsidieregelingen van het SNN, meer gelijk getrokken wordt met die van 
andere subsidieregeis binnen de provincies. 
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Bij de provincies worden de meeste subsidieregels ook door GS vastgesteid, al dan niet onder de 
paraplu van een algemene subsidieverordening, en niet door PS. Daarnaast Ievert dit tijdwinst op bij 
de vaststelling van toekomstige regelingen onder EFRO en MIT, die SNN uitvoert en bevordert dit een 
flexibele inzet van deze regelingen. Een dergelijke handelswijze past bij de dualisering, waarbij de 
bestuurlijke kaders worden gesteld door PS, de bestuurlijke bevoegdheden en de uitvoering in handen 
zijn van GS en de controle op het bestuur wordt weer uitgeoefend door PS. Het vaststellen van 
individuele subsidieregelingen kan daarbij beschouwd worden als onderdeel van de uitvoering. 

Deze algemene subsidieverordening is alleen van toepassing op door de drie aan de 
Gemeenschappelijke Regeiing SNN deelnemende provincies vast te stellen gelijkluidende 
subsidieregels. Subsidieregelingen die het SNN voor de provincies afzonderlijk uitvoert, valien hier niet 
onden 

Voor wat de inhoud van de Algemene Subsidieverordening SNN betreft is zoveel mogelijk aangesloten 
bij de aigemene subsidieverordeningen van de provincies zelf. In dit kader wordt opgemerkt dat het 
Rijksbrede Subsidiekader niet is opgenomen. De gezameniijke subsidieregeiingen worden meestai 
gefinancierd uit EFRO-middelen, door middel van een gezameniijke provinciale aanvraag voor EFRO- 
subsidie. Daarmee zijn de Europese regels met betrekking tot verantwoording van de subsidie van 
toepassing. Dat brengt een zwaarder wegende wijze van controle en verantwoording met zich ten 
aanzien van de uiteindeiijke subsidieontvanger, dan die het Rijksbrede Subsidiekader geeft. 
Wanneer het in een gezameniijke subsidieregeling van de SNN-provincies wel mogelijk is om gebruik 
te maken van het Rijksbrede Subsidiekader zaI daar bij worden aangesloten. 

Tot slot verdient opmerking dat momenteel nog de Kaderverordening Subsidies van het SNN (KVS SNN 
2000) bestaat. Deze KVS SNN 2000 is verouderd; waar deze vroeger ook de juridische basis was voor 
subsidies op grond van EFRO, ¡s dat nu niet meer zo. De EFRO-subsidies vallen nu onder een landelijk 
regelkader opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Voor de gezameniijke provinciaie 
MKB—regeIingen (MIT, VIA) die het SNN uitvoert namens de provincies op basis van de 
gemeenschappeiijke regeling SNN blijft de behoefte aan een Algemene subsidieverordening nog wel 
bestaan, omdat deze niet direct onder dat iandelijke regelkader vailen. In de Algemene 
Subsidieverordening wordt de KVS SNN 2000 dan ook ingetrokken. 

De in deze vergadering van uw Staten eveneens voorliggende verordening Kennisontwikkeling en 
Innovatie (KEI) valt nog niet onder de Algemene Subsidieverordening en wordt daarom apart 
aangeboden. 

Verzoek om vaststelling van de Algemene subsidieverordening SNN 2016 
Wij verzoeken u om de Algemene Subsidieverordening SNN 2016 vast te stellen zoais in de 
bijgevoegde bijiage is weergegeven. 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederiand, ~ 

::„_‚ L) g 

. . van d n Berg, 
J H.J. Bolding, 

voo zitter secretarís
~


