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Geachte Statenleden,

In de tweede helft van mei worden de financiele stukken van het SNN geagendeerd voor uw
Statenvergadering. Via deze brief informeren wij u nu alvast over de extra middelen die eenmalig
nodig zijn onn de SNN begroting sluitend te maken. Het gaat om een bedrag van totaal afgerond €
1 miljoen dat voor 2020 niet uit de jaarlijkse begroting kan worden gedekt. Per provincie gaat het
derhalve om een bedrag van € 336.000,-.

Het bedrag is tot stand gekomen door afspraken en gebeurtenissen die buiten onze directe
invloedsfeer hebben plaatsgevonden en voor een deel  door maatregelen om een goede
dienstverlening te kunnen waarborgen. Graag l ichten wij u hieronder toe hoe het bedrag is
opgebouwd:

• Uitvoeringskosten € 251.000,-
o In 2014 heeft  het SNN 4% van de Ri jkscof inancier ing onttrokken aan het

subsidiebudget en ingezet voor de uitvoering van het Europese
subsidieprogramma 2014-2020. Het SNN heeft dit destijds gedaan omdat dit ook
gold in de voorgaande programma's van EZK. In 2019 is gebleken dat het SNN in
de per i ode 2007-2013 nog de en ige  managementautor i te i t  was d ie  "b i j
uitzondering" een bijdrage heeft ontvangen van EZK voor de uitvoering. Deze
afspraken zi jn bi j de start van het programma 2007-2013 gemaakt en bi j het
programma 2014-2020 tot 2019 niet ter sprake gekomen. In december 2019 heeft
het ministerie van EZK besloten dat de destijds gemaakte keuze niet is toegestaan
voor het huidige programma. Het voor ui tvoering bestemde bedrag is weer
toegevoegd aan het subsidiebudget.

• Huis van de Nederlandse provincies in Brussel € 34.000,-
o Verhoging bi jdrage huisvesting door provinciale afspraken gemaakt in IPO-

verband.
• Onvoorziene posten € 20.000,-

o IT -security maatregelen genomen als gevolg van cybercriminaliteit bij SNN eind
2019 en impact van nieuwe wet- en regelgeving op websites/webapplicaties en
digitaal archiveren.
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• Onvoorziene posten c 31.000,-:
o Door  hoger  dan gemiddeld z iekteverzuim wordt  t i jde l i jk  ext ra personeel

ingehuurd om de dienstverlening te kunnen waarborgen. Per individueel geval
wordt hierin een afweging gemaakt.

Met de provincies zullen scenario's uitgewerkt worden ter voorkoming van toekomstige verzoeken
om een extra bijdrage.

Dit jaar vindt een aantal  bi jeenkomsten plaats, waar we graag bi j aanslui ten. De volgende
momenten kunnen wij alvast met u delen:

• Apri l /Mei: uitleg over begroting en opbrengsten van het SNN rondorn de
begrotingsbehandeling.

• 26 Augustus: Statenberaad.
• Najaar 2020: bi jeenkomst over de rol van het SNN bi j noordel i jke samenwerking en

lobbyopdrachten.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek om u verder te informeren over de
betekenis van het SNN voor uw omgeving. De taak van het SNN is drieledig: het verstrekt namens
de drie noordelijke provincies subsidies, behartigt de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel
en faciliteert de noordelijke samenwerking. Deze taken vervullen wij met verve. We laten u graag
zien wat dat in de praktijk inhoudt en hoe we daar in de toekomst aan bijdragen. Een tipje van de
sluier lichten we hieronder alvast op.

Zo leveren we nu en voor de toekomst een bijdrage aan het innovatief vermogen van Noord-
Nederland door samen met onze partners het innovatie-ecosysteem in werking te krijgen. Het
SNN zorgt  ervoor dat  de Europese subsidies met daar om heen de nodige governance,
verplichtingen en audits dat de subsidies zo effectief mogelijk worden ingezet. Proeftuinen zoals
Milling Company Europe (MCE) (chemie) en Protopia (gaming industrie), het recente gezamenlijke
bezoek aan Paques van de drie EZ-gedeputeerden zijn hier sprekende voorbeelden van. Daarnaast
zijn er lobbysuccessen rondom het verbreden van de sluis bii Kornwerderzand en het op de kaart
zetten van Noord-Nederland als de groene waterstofregio van Europa waaruit de toegevoegde
waarde van het SNN blijkt.. Voor meer sprekende verhalen verwijzen we u naar ons recent
uitgebrachte iaaroverzicht, de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief van het SNN.

Graag tot ziens tijdens bovengenoemde momenten.

Hoogachtend,
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