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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u een informerende brief aan van het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkinsverband Noord-Nederland (SNN) over de ontwikkelingen betreffende de Noor-
delijke Samenwerking, SNN 3.0, ter uitvoering van het besluit dat wij op 24 april2018
hebben genomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

Bijlage: Brief Dagelijks Bestuur SNN
km/coll.
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Onderwerp Ontwikkelingen Noordelijke Samenwerking, SNN 3.0 

Geachte voorzitter en Ieden, 

Met deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen in de Noordelijke Samenwerking, hoe dat 
verder uitgewerkt wordt en wat het tijdpad is. 

Samenwerking tot nog toe 
De provincies Groningen, Fryslän en Drenthe werken sinds 1992 samen in het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN) aan het versterken van de noordelijke economie. Deze samenwerking is formeel 
vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. 
Het SNN heeft op grond van dit kader een aantal taken: 

- Het beheren en verdelen van een aantal subsidies van Europa, het Rijk, provincies en gemeenten 
als managementautoriteit/uitvoeringsorganisatie. 

- Het bestuurlijk afstemmen van het ruimtelijk en economisch beleid van de drie provincies. Sinds 
2007 zíjn ook de Vier grote gemeenten in Noord-Nederland (Groningen, Leeuwarden, Emmen en 
Assen, de NG4) hier nauw bij betrokken. 

- Het voeren van gemeenschappelijke lobby richtíng Rijk en Europa. 

De samenwerking in SNN-verband heeft ons veel goeds gebracht, maar maatschappelíjke ontwikkelingen 
vragen om reflectie op de wijze waarop wij ons nu georganiseerd hebben. 
Steeds vaker wordt de Samenwerking gezocht met kennisinstellingen, bedrijfsleven en/of intermediaire 
organisaties. Dit vergt meer dan nu flexibiliteit in de samenwerkingsstructuren. Ook is vaak snelheid 
geboden om belangen onder de aandacht te brengen. 

Het voorgaande wordt onderschreven door het rapport ‘Maak verschil’ van de Iandelijke Studiegroep 
Openbaar Bestuur, dat o.a. de noodzaak om flexibeler in te kunnen spelen op regionaal-economische 
opgaven beklemtoond. De rol van gemeenten wordt belangrijker, de rol van de overheid ten opzichte 
van bedrijfsleven en kennisinstellingen verandert en ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds 
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sneller. We Ieven meer en meer in een netwerksamenleving, waarin bedrijven, kennisinstellingen, 
overheden en maatschappelijke organisaties in wisselende verbanden met elkaar samenwerken. 

Vernieuwde samenwerking 
Vanwege al deze ontwikkelingen ¡sin het voorjaar van 2016 vanuit het Dagelijks Bestuur (DB) SNN een 
traject ingezet onder de naam SNN 3.0 of Noordelijke Samenwerking 3.0. Een stuurgroep o.l.v. 
toenmalig SNN—voorzitter, commissaris van de Koning dhr. F.J. Paas, heeft gekeken hoe een meer 
eigentijdse samenwerking het beste inhoud en vorm kan krijgen. Medio 2017 zijn de uitgangspunten en 
hoofdlijnen voor de nieuwe samenwerking geformuleerd. 

Uitgangspunten voor de nieuwe samenwerking zijn: 
— Splitsing tussen het uitvoeren van subsidieregelingen en bestuurlijke afstemming. 
- SNN als sterk beeldmerk blijft behouden. 
- De ¡nhoudelijke opgave staat voorop. 
- De bestuurlijke samenwerking wordt flexibeler en biedt ruimte voor maatwerk. 
- De drie provincies en Vier grote steden hebben een gelijkwaardige roI bij de bestuurlijke 

samenwerking. 
— De samenwerking is gericht op verbinding met andere samenwerkingspartners 

Uitwerking 
Vertaling van deze uitgangspunten Ieidt tot de volgende voorstellen voor organisatorische 
veranderingen. 

Bestuur/ijke samenwerking 
Kern van de nieuwe inhoudelijke samenwerking is dat provincie— en gemeentebestuurders per 
inhoudelijke opgave in wisselende coalities samenwerken voor zolang als dat nodig is. Dit betreft de 
samenwerking onderling, maar ook met andere partijen. Voorstel ¡s om de huidige structuur binnen de 
gemeenschappelijke regeling, bestaande uit een Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en 
Bestuurscommissies, plaats te Iaten maken voor een netwerkstructuur die flexibeler kan inspelen op 
behoeften. Daarbij zal steeds pro-actief worden gezocht naar een dialoog met alle betrokken 
stakeholders. 

Regiegroep en ¡nhoudelijke tafels 
Inmiddels wordt al een eerste stap gemaakt naar een andere manier van werken. Er is een regiegroep 
geformeerd met één bestuurlijk vertegenwoordíger uit elk van de zeven SNN-partners plus één 
commissaris van de Koning als voorzitter. Deze regiegroep zaI op hoofdlijnen de gezamenlijke Iobby- 
agenda en de uitwerking daarvan bewaken. De regiegroep bewaakt de integraliteit, verbindt en 
coördineert. De bedoeling is dat de regiegroep vooral stuurt op het proces. 

De inhoud komt van diverse overlegtafels. Deze verschillen per thema in omvang, deelnemers, 
werkwijze, duur en frequentie. Z0 wordt momenteel gekeken naar de vormgeving van een noordelijke 
economische tafel. Er wordt toegewerkt naar een Economic Board Noord-Nederland (EBNN) die de SNN 
Bestuurscommissie Economische Zaken en de Noordelijke Innovation Board samenbrengt tot een brede 
coalitie die relevante ontwikkelingen binnen het economisch domein bespreekt. Hiernaast zullen er tafels 
zijn op het terrein van energietransitie, duurzame landbouw, bereikbaarheid, enz.



Mochten er voorstellen worden gedaan, die financiëie of juridische consequenties hebben voor de 
partners, dan is daarvoor instemming nodig van de afzonderlijke colleges, raden en staten. 

uitvoeringsorganisatie 
De gemeenschappeiijke regeling (GR) SNN wordt teruggebracht in haar kracht als managementautoriteit 
en uitvoeringsorganisatie. De GR SNN blijft als managementautoriteit het regionale aanspreekpunt voor 
het Europese EFRO—programma. Daarnaast is het de organisatie die voor de drie provincies gezamenlijk 
en daarnaast op verzoek andere regelingen met Europese‚ nationale en regionale middelen uitvoert. 

De uitvoeringsorganisatie SNN blijft het rechtspositionele onderdak voor de medewerkers voor Public 
Affairs. Inhoudelijk komt de lobby onder verantwoordelijkheid van de regiegroep te vallen. De regiegroep 
houdt daarbij overzicht en zorgt voor een eenduidig optreden naar buiten. De inhoudelijke voeding komt 
van de thematische tafels. 

Rol van Provinciale Staten 
Momenteel zijn Provinciale Staten (PS) van de drie provincies vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur 
(AB) van het SNN. Het huidige AB bestaat uit drie statenleden per provincie en vergadert 2 ä 3 keer per 
jaar. In het verleden is gekozen voor een beleidsarme rol van het AB en zijn de bevoegdheden van het 
AB het vaststellen van de jaarrekening, begroting en het controleprotocol. 

Aanpassing GR 
Wanneer de gemeenschappelijke regeling SNN beperkt wordt tot alleen uitvoeringstaken en het 
werkgeverschap voor de lobbyisten, betreft dit taken en bevoegdheden van Gedeputeerde Staten. In Iijn 
met de gedachte achter de Wet dualisering provinciebestuur, waarbij de kader stellende ro| van PS en 
de uitvoerende ro| van GS strikt gescheiden zijn, ligt het dan voor de hand dat PS besluiten tot uittreding 
uit de GR. 
Uiteraard behoudt u uw rol ten aanzien van de jaarrekening en de begroting van de gewijzigde GR SNN 
en zullen deze voor een zienswijze aan u worden voorgelegd. 

Netwerksamenwerking 
Bij de regiegroep en de beleidstafels gaat het om de voorbereiding en uitvoering van de inhoudelijke 
agenda en afstemming van beleid. Dit raakt aan de kader stellende ro| van de PS-en. Daarom moet 
bekeken worden hoe deze rol van de PS—en vorm krijgt in de nieuwe samenwerking. Te denken valt aan 
de volgende mogelijkheden. Het thema noordelijke samenwerking wordt onderdeel van de reguliere 
P&C—cyclus. Uw staten kunnen dan uw college van GS aanwijzingen geven over de thema’s en doelen 
van de samenwerking en over de voortgang daarvan GS ter verantwoording roepen. 

De coiieges van GS informeren hun Staten regelmatig over actueie zaken. U kunt zeif vragen steilen of 
nadere afspraken maken over uw informatiebehoefte. Z0 is bijvoorbeeld de gedachte dat de EBNN gaat 
werken met een jaarlijks uitvoeringsplan. Dit kan ter informatie aan de PS-en worden voorgelegd. 
Ook kan gekeken worden hoe de PS—en een actieve rol kunnen spelen als het gaat om noordelijke 
Iobbyactiviteíten. Hier is wellicht een koppeling te maken met de eerdere genoemde overiegtafels. 
De PS—en kunnen daarvoor concrete gemeenschappelijke aandachtsgebieden benoemen. Ook het 
hieronder gestelde kan recht doen aan de nieuwe ro| van de Staten.



Het is de bedoeling dat de regiegroep twee keer per jaar ontmoetingsmomenten organiseert voor alle 
betrokken partners in Noord-Nederland. Doel is om elkaar te informeren over actuele relevante 
ontwikkelingen, eventueel nieuwe thema’s te agenderen en nauwere verbindingen te Ieggen. Hiervoor 
zouden ook statenleden uitgenodigd kunnen worden. 

Tijdp/anning 
Er wordt op dit moment gewerkt aan aanpassing van de netwerksamenwerking en van de GR volgens 
bovenstaande uitgangspunten. Waar nodig en gewenst zal overleg plaatsvinden met de werkgroep SNN 
Drenthe en de AB-Ieden. Omdat het formele traject van wijziging van de GR in elk geval tot volgend jaar 
Ioopt, is er ruim de tijd om voorstellen uit te werken voor de betrokkenheid van de PS-en. 

Volgens planning zal de aangepaste GR op 19 juni aan het AB worden voorgelegd. De colleges van GS 
zullen u vervolgens voorstellen uit de GR te treden en om toestemming vragen om de gewijzigde GR 
vast te stellen. Het streven is om in het vierde kwartaal van 2018 uw Staten om besluitvorming in dezen 
te vragen. 

Als de PS-en instemmen, zal de gewijzigde GR vervolgens per 1 januari 2019 in kunnen gaan. 

Tot slot 
Zoals u heeft kunnen Iezen, willen we met het SNN nieuwe wegen inslaan die Ieiden tot een wendbare 
en eigentijdse manier van samenwerking. We streven naar een effectieve bundeling van krachten, die 
concreet bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Noord-Nederland. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkipggverband Noord-Nederland 
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. i»fi J. Kljás a L. Maarleveld 
Voorzitter 
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