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Inleiding  

Met dit statenvoorstel wordt aan u als Provinciale Staten (PS) en daarmee als deelnemer aan het Sa-
menwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een tweetal voorstellen gedaan voor te nemen beslui-
ten:  
1. over de vaststelling van een Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T) 
2. over de Jaarstukken 2014 van het SNN, de gewijzigde Begroting 2015 en de Begroting 2016. 
 
Ad 1. In december 2014 hebben alle provincies (verenigd in het IPO) en dus ook Drenthe, Fryslân en 
Groningen, verenigd in het SNN, alsmede het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Midden- 
en Klein Bedrijf (MKB) een 'Samenwerkingsagenda MKB Innovatie-ondersteuning' ondertekend. Deze 
Samenwerkingsagenda wordt voor een deel op nationaal niveau uitgevoerd (door het Rijk) en deels 
door de provincies. 
Om als SNN aan deze Samenwerkingsagenda, bedoeld voor het MKB in Noord-Nederland, optimaal 
uitvoering te kunnen geven, is een MI(R)T-verordening ontwikkeld, die goed aansluit op de behoeften 
van het MKB. De drie noordelijke provincies hebben een gezamenlijke verordening ontworpen voor 
het SNN. Het is aan PS van de drie deelnemende provincies om deze MI(R)T-verordening voor 
Noord-Nederland vast te stellen (bijlage 1). 
 
Ad 2. Per brief gedateerd 31 maart 2015 legt het Dagelijks Bestuur (DB) van het SNN het inhoudelijk 
en financieel Jaarverslag 2014 aan u voor, alsmede een Begroting 2016, vergezeld van een gewijzig-
de Begroting 2015 (bijlagen 2 en 3). 
In zijn begeleidende brief van eerder genoemde datum heeft het DB van het SNN zijn toelichting ge-
geven op deze jaarstukken. Het is aan het Algemeen Bestuur (AB) van het SNN om in juni 2015 te 
besluiten al deze jaarstukken goed te keuren. Daaraan voorafgaand worden PS in de provincies  
Drenthe, Fryslân en Groningen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de jaar-
stukken, in het bijzonder de gewijzigde SNN-begroting 2015 en de concept-Begroting 2016, alsmede 
daaraanvolgend een besluit te nemen over de hoogte van de jaarlijkse provinciale bijdragen aan het 
SNN vanaf 2016. 

Advies  

1. De concept-Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T) vaststellen, met 
terugwerkende kracht. 

2. Het SNN-jaarverslag 2014 en de SNN-jaarrekening 2014 voor kennisgeving aannemen. 
3. Instemmen met de gewijzigde Begroting 2015 en de concept-SNN-begroting 2016; dit laatste bete-

kent dat met ingang van 2016 de provinciale bijdrage structureel met € 24.000,-- (daarna  
jaarlijks te indexeren) moet worden verhoogd. 

4. Geen zienswijze geven op de gewijzigde SNN-begroting 2015 en de concept-Begroting 2016. 

Beoogd effect 

De vaststelling en de uitvoering van de Verordening MI(R)T op korte termijn, zoals ontwikkeld in SNN-
verband, moet leiden tot beter gestroomlijnd en geïntegreerd gebruik door het noordelijk MKB van 
deze ondersteuningsmogelijkheid. 
Het AB van het SNN kan in juni de Begroting 2016 en de gewijzigde Begroting 2015, alsmede de 
Jaarstukken 2014 definitief vaststellen, rekening houdend met de provinciale visies. Daarna kunnen 
deze jaarstukken tijdig naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wor-
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den opgestuurd (vóór 1 augustus 2015, Wet gemeenschappelijke regeling). 

Argumenten 

1.1. De vaststelling van de MI(R)T-verordening op zo kort mogelijke termijn, met terugwerkende 
kracht tot 19 mei 2015, past in het provinciale economische beleid. 

Het stimuleren van innovatie van het MKB staat al langere tijd hoog op de agenda van zowel het Rijk 
als de provincies, en daarmee ook van het SNN. Deze prioriteitstelling heeft ertoe geleid dat in de 
afgelopen jaren diverse overheden, onafhankelijk van elkaar, verschillende ondersteunings-
instrumenten (verordeningen als subsidieregelingen) voor het MKB hebben ontwikkeld. In de voorlig-
gende concept-MI(R)T-verordening wordt voor 2015 (als overgangsjaar, op weg naar een nog betere 
samenwerking) voor het eerst vorm gegeven aan de ambitie van alle overheden om de ondersteu-
ningsmogelijkheden voor het MKB te stroomlijnen om daarmee de weg vrij te maken voor meer en 
efficiëntere ondersteuning van het MKB. De onderhavige concept-Verordening MI(R)T kent twee in-
strumenten ter ondersteuning van het MKB: subsidie voor innovatie-adviesprojecten (50% subsidie 
met een maximum van € 10.000,-- per project) en subsidie voor haalbaarheidsprojecten (40% sub-
sidie met een maximum van € 50.000,-- per project). 

Het totale budget voor beide ondersteuningsinstrumenten bedraagt € 4.000.000,--. Aan de financiering 
van de aanvragen van de noordelijke MKB-ondernemingen hoeven de provincies overigens geen 
financiële bijdragen te verlenen. 

Door alle betrokken overheden is overeengekomen dat de concept-Subsidieverordening MI(R)T reeds 
per 19 mei 2015 moet worden opengesteld. Voor PS in Drenthe, maar ook in Fryslân en Groningen 
(door wie eerst een gezamenlijke regeling voor het SNN-gebied overeen is gekomen) betekent dit dat 
deze verordening met terugwerkende kracht per 19 mei 2015 in werking dient te treden. 
 
2.1. Het inhoudelijk en financieel SNN-jaarverslag 2014 geeft een getrouw beeld van het gevoerde 

beleid en de bereikte resultaten.  
 

De SNN-jaarstukken, met toelichting, zijn als bijlagen bij dit statenstuk gevoegd. In de komende april-
vergadering van de Rekeningcommissie van het AB van het SNN wordt het jaarverslag samen met de 
financiële jaarstukken besproken. Deze Rekeningcommissie stelt een advies op voor de behandeling 
van deze jaarstukken door het SNN-AB die is gepland eind juni 2015. Haar advies wordt ook aan PS 
in de provincies Drenthe (alsook Fryslân en Groningen) toegezonden. De Statenleden kunnen dit ad-
vies desgewenst betrekken bij het opstellen van hun zienswijze op de jaarverslagen. 
 
3.1. De Begroting 2016, alsmede de gewijzigde Begroting 2015 kunnen worden goedgekeurd. 
 
De Begroting voor 2016 en de wijzigingen in de Begroting 2015 zijn aangepast aan de uitkomsten van 
het intensieve overleg van de SNN-provincies over de kerntaken van het SNN. Zoals in de toelichting 
van het SNN op de Begroting 2016 is uiteengezet, betekent dit dat er gesneden is in de jaarlijkse uit-
voeringskosten van het SNN. Door deze actie zijn de jaarlijkse uitvoeringskosten van het SNN voor 
het jaar 2016 (ten opzichte van 2015) verlaagd met € 1.201.000,--. Over de eventuele voortzetting van 
de financiering van deze geschrapte uitvoeringskosten dienen de deelnemende SNN-overheden af-
zonderlijk besluiten te nemen. 
In de Begrotingen 2015 en 2016 zijn de personele kosten verhoogd. In 2014 is er door de deelnemen-
de provincies mee ingestemd met ingang van het jaar 2015 de jaarlijkse personeelskosten ad 3,5% te 
indexeren, gelet op het grote aantal jonge werknemers van het SNN. Dit betekent dat de provinciale 
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bijdragen (ook die van Drenthe) voor 2016 moeten worden verhoogd met € 24.000,-- en vervolgens 
ook jaarlijks geïndexeerd. Deze verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor 2016 kan worden verwerkt in 
de eerstvolgende begrotingswijziging 2016. 
 
Ten slotte nog dit: de uitvoeringskosten van de SNN-organisatie zijn afhankelijk van de aan het SNN 
opgedragen werkzaamheden, die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Om in de dekking van die ver-
schillen (zonder de provinciale bijdragen jaarlijks te moeten aanpassen) te voorzien, kan de SNN-
uitvoeringsorganisatie een beroep doen op een bijdrage uit haar balanspost 'Vooruit ontvangen uitvoe-
ringskosten'.  
De stand van zaken in deze voorziening is anno 2015 ruim € 16.000.000,--. Volgens de huidige meer-
jarenprognose is er, bij ongewijzigd beleid, op de lange termijn bij de afrekening van het programma 
OP EFRO in 2023 een tekort te voorzien van € 3,9 miljoen. Per provincie zou dat een extra bijdrage 
aan de SNN-uitvoeringsorganisatie betekenen van € 1,3 miljoen. Met hun beleid voor de komende 
jaren kunnen de deelnemende provincies anticiperen op de ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven 
van het SNN. 
 
1. De gewijzigde Begroting 2015 en de concept-Begroting 2016 geven geen aanleiding tot een afwij-

kende visie van PS. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Besluitvorming over de SNN-jaarstukken is als volgt gepland: 

• uw Staten kunnen de concept-Verordening MI(R)T, de SNN-jaarstukken 2014 en de Begrotingen 
2015-2016 behandelen in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 mei 
2015 en aansluitend in de Statenvergadering van 26 mei 2015; 

• het AB van het SNN kan, gehoord de visies van de drie noordelijke provinciale besturen, de Be-
groting 2016 en de gewijzigde Begroting 2015 vaststellen in de nog te plannen junivergadering 
2015; 

• de SNN-jaarstukken 2014, de Begroting 2016 en de gewijzigde Begroting 2015 kunnen daarna 
door het SNN vóór 1 augustus 2015 (op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen)  
worden voorgelegd aan de minister van BZK. 

Financiën 
De regeling wordt in 2015 gefinancierd door het Ministerie van EZ met € 2 miljoen uit het bestaande 
(rijks) MIT-budget. Hieraan wordt door het Ministerie van EZ € 2 miljoen als cofinanciering toege-
voegd. Deze extra middelen worden door EZ gedekt uit de niet bestede middelen voor Pieken in de 
Delta. Provinciale financiering van MIT is in 2015 niet aan de orde. Op basis van de evaluatie van de 
regeling van 2015 zullen besluiten worden genomen over de dekking van het MIT-budget in 2016. 
 
Middelen zijn begroot in programma 1. Samenwerkend Drenthe: bestuur, prioriteit 1.3. Goede belan-
genbehartiging Drenthe. Begrotingspost provincie Drenthe 2014 en 2015 ad € 552.000,--. De provin-
ciale begroting voor 2015 hoeft voor de gewijzigde SNN-begroting 2015 niet te worden aangepast.  

Voor de SNN-begroting 2016 zal de provinciale bijdrage moeten worden verhoogd met € 24.000,--. 
Deze verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor 2016 kan worden verwerkt in de eerstvolgende begro-
tingswijziging 2016. Deze verhoging is structureel en dient jaarlijks te worden geïndexeerd. 
 
Personeel 
Niet van toepassing. 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2015-675-4 

 

Europese context 
De subsidieregeling is zodanig opgesteld dat de subsidiëring staatssteunproof kan plaatsvinden bin-
nen de kaders van de volgende toepasselijke Europese verordeningen: 
- de algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie 

van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187); 

- de de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de  
werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L352). 

Monitoring en evaluatie 
Jaarlijks evalueren landsdelen, het Ministerie van EZ, het IPO en de Topsectoren de voortgang van de 
'Samenwerkingsagenda MKB Innovatie-ondersteuning' en stellen die bij waar nodig. 

De monitoring en evaluatie van het werk van het SNN vormt onderdeel van de reguliere provinciale 
procedures. 

Extern betrokkenen 
PS van Groningen en PS van Fryslân en de overige deelnemers aan de Gemeenschappelijke rege-
ling, alsmede het Ministerie van EZ en de (MKB) Topsectoren. 

Communicatie  
Voor de openstelling/ingebruikstelling van de MI(R)T per 19 mei 2015 dient de verordening zo vlug 
mogelijk na 26 mei 2015 te worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

 
Bijlagen  
1. Verzoek SNN om vaststelling van de concept-Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren Noord-Nederland 2015 + SNN-besluit over subsidieplafond 2015. 
2. Het Jaarverslag en de Jaarrekening SNN 2014 plus aanbiedingsbrief. 
3. De gewijzigde SNN-begroting 2015 en de concept-SNN-begroting 2016 plus aanbiedingsbrief. 
4. Accountantsverslag PWC betreffende Jaarrekening, accountantsverslag en controleverklaring 

2014 (wordt nagestuurd). 
5. Verslag Rekeningcommissie aan AB SNN (wordt nagestuurd). 
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 8 april 2015 
Kenmerk: 15/3.5/2015001782 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 april 2015, kenmerk 
15/3.5/2015001782; 
 
gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
gelet op artikel 25 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne 
markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187); 
 
gelet op de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende 
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352); 
 
gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; 
 
gelet op artikel 48, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
BESLUITEN: 
 
1. de concept-Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T in Noord-

Nederland met terugwerkende kracht tot 19 mei 2015 vast te stellen; 
 

2. het SNN-jaarverslag en de SNN jaarrekening 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 
 

3. in te stemmen met de provinciale bijdrage voor het SNN voor 2016, rekening houdend met een 
vanaf dat jaar structurele en jaarlijks te indexeren verhoging van € 24.000,--; 
 

4. geen zienswijze te geven op de wijziging in de SNN-begroting 2015 en op de concept-SNN-
begroting 2016. 

 
Assen, 26 mei 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 
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Verordening subsidieregelinq MI(R)T
en de Art¡kelsgewijze toel¡chting bij verorden¡ng subsidieregeling MI(R)T
Verordening subsidieregeli ng MI(R)T
Leonard Springerlaan 15, Groningen
Prog ra m ma management

Geachte dames en heren,

Als onderdeel van de samenwerkingsagenda werken het mln¡ster¡e van Economische Zaken en de
regio's aan de stroomlijning van het MI(R)T-instrumentarium met de regionale innovatie-
instrumenten.
Noord-Nederland en het ministerie van Economische zaken hebben afgesproken in 2015 twee
instrumenten gezamenlljk te ontwikkelen, waarbij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
de uitvoering doet, Deze twee instrumenten zljn:
1. lnnovatie-adviesprojecten
2. Haalbaarheidsprojecten

Omdat deze twee regelingen nu gedecentraliseerd zijn, heeft het SNN een wettelijk voorschrift,
juridisch kader nodig om dit uit te kunnen voeren. Hiervoor is een verordening opgesteld. Bijgevoegde
conceptverordening is opgesteld door een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van
prov¡ncies, het ministerie van Economische Zaken en het SNN. Formeel dlent dit v¡a het Dagelijks
Bestuurvan het SNN door de afzonderl'rjke Provinciale Staten te worden vastgesteld.

Het totale budget voor deze twee regelingen bedraagt € 4 miljoen, Voor de financiering van het
noordelijk deel van het MI(R)T zijn geen provinciale bfdragen voorzien.

De conceptverordening MI(R)T en artikelsgewijze toelichting treft u als bijlage aan, Wü verzoeken u

deze in uw Staten vastte stellen. Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Sa ngsverband Noord-Nederla nd,

I
R.l. van\d
secreta ris
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CONCEPT

Verordening van 20 mei 2015 (Fryslân), 26 mei 2015 (Drenthe) en 27 mei 2015
(Groningen) houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van
innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen.

Provinciale staten van Drenthe, Fryslân en Groningen

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelet op artikel 25 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L787);

gelet op Verordening (EU) Nr. 7407/20L3 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de aftikelen 107 en 108 van het Verdrag betrefFende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000;

besluiten

vast te stellen de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-
Nederland als volgt:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. groepi een economische eenheid waarin één of meer natuurlijke personen,

privaatrechtelijke rechtspersonen of ondernemingen organisatorisch zijn verbonden
met één of meer andere natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of
ondernemingen;

b. adviesorganisatie: een organisatie die deskundigheid heeft op het gebied van het in
deze regeling te subsidiëren innovatie-adviesproject;

c. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 65I/2Ot4 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (PbEU, L187);

d. de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. l4O7/2013 van de Commissie van 18
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L
352);

e. haalbaarheidsproject: onderzoek naar en de analyse van het potentieel van een
project, inclusief trial and error onderzoek, met als doel de besluitvorming om tot
onderzoek of ontwikkeling over te gaan te ondersteunen door objectief en rationeel
de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te
brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te
kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn;

f. innovatie-adviesproject: een activiteit gericht op de totstandkoming van innovaties
bij de MKB-onderneming door het omzetten van kennis in een nieuw product,
productieproces of dienst of de vernieuwing daarvan;

S. Innovatieprogramma's topsectoren: De thema's zoals omschreven in de
innovatieprogramma's voor de topsectoren water, agri&food, tuinbouw &
uitgangsmaterialen, hightech systemen & materialen (incl. ICT), chemie (waaronder
bio based economy), life science & health, energie, logistiek en creatieve industrie
en zoals deze ter inzage liggen bij het SNN en de provincies Drenthe, Fryslân en
Groningen (en www.rvo.nl);

h. kennisinstelling:
i. onder a, b, c, g of h van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek genoemde instelling voor hoger onderwijs en
een onder j van de bijlage bij die wet bedoeld academisch ziekenhuis en
Nyenrode Business Universiteit;
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ii. andere dan de hiervoor sub i bedoelde geheel of gedeeltelijk, meerjarig door
de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk die
activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke of
technische kennis uit te breiden;

iii. geheel of gedeeltelijk, meerjarig door een andere lidstaat van de Europese
Unie gefinancierde:

lo.openbare instelling voor hoger onderwijs of een daaraan verbonden
ziekenhuis gelijkwaardig aan een instelling respectievelijk academisch
ziekenhuis als hiervoor bedoeld onder h sub i,
20. onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk die activiteiten verricht
met als doel de algemene wetenschappelijke en technische kennis uit te
breiden;

iv. rechtspersoon ten aanzien waarvan een instelling als hiervoor bedoeld
onder h sub i, ii en iii direct of indirect:

10. meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft,
20. volledig aansprakelijk vennoot is, of
3o. overwegende zeggenschap heeft;

v. onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk met eigen medewerkers in
loondienst, die tot doel heeft via het structureel doen van eigen onderzoek
en het ontwikkelen en testen van technische toepassingen door haar
medewerkers, de technologische kennis op een specifiek terrein te
bevorderen, die geen instelling is als hiervoor bedoeld onder h sub i, ii, iii en
IV;

MKB-onderneming: kleine onderneming, middelgrote of micro onderneming in de
zin van bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
R&D-samenwerkingsproject: project, bestaande uit industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, in daadwerkelijke
samenwerking en voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een R&D-
samenwerkingsverband ;
R&D-samenwerkingsverband: verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit,
bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen, welk
verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-
sa m enwe rki n gsproject ;
De-minimisverklaring: een verklaring als bedoeld in bijlage I bij deze regeling;
S/VA/ : Sa m enwerki n gsverba nd Noord - Nede rla nd.

Artikel 2 Doel van de regeling
De subsidieregeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies
Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten
1. Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming, die volgens het

handelsregister een vestiging heeft in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen
en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

2. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen:
a. Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-

Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en
b. De innovatieprogramma's topsectoren.

Artikel4 Weigeringsgronden
De subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in aftikel 4:35 van de Algemene wet
bestuursrecht, in ieder geval geweigerd indien:
a. werkzaamheden in het project zijn aangevangen vóór de ontvangst van de

aanvraag;
b. het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;
c. het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;
d. tegen het project anderszins overwegende bezwaren bestaan;
e. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag op de uiterste datum van indiening in het
geval van verdeling als bedoeld in artikel 5 vierde en vijfde lid;

k

m.
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f

s

de aanvrager een ondernemer is tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat
als bedoeld in artikel L, vierde lid, onderdeel at van de algemene
g roepsvrijstel I i ngsverordeni n g ;
de onderneming de subsidie wil aanwenden voor een project waarvoor reeds door
een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel
uitmaakt van een dergelijk project.
aan de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verstrekt op grond van
deze verordening of op grond van titel 3.3 of titel 3.4 van de Regeling nationale
EZ-subsidies of een andere regionale MI(R)T-verordening.

5 Subsidieplafonds
Het Dagelijks Bestuur SNN stelt een subsidieplafond vast voor het verstrekken van
subsidie op in een bepaalde periode ontvangen aanvragen voor de subsidiabele
activiteiten innovatie-adviesproject en haalbaarheidsproject als genoemd in aftikel
10 en 19.
Het Dagelijks Bestuur SNN verdeelt het in het vorige lid bedoelde bedrag op
volgorde van ontvangst van de aanvragen met dien verstande dat wanneer de
aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de
gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, als datum van ontvangst geldt de
dag waarop de aanvulling is ontvangen.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen als bedoeld in het vorige
lid, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden,
wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van
loting.
Het Dagelijks Bestuur SNN stelt een subsidieplafond vast voor het verstrekken van
subsidie op in een bepaalde periode ontvangen aanvragen voor de subsidiabele
activiteiten R&D samenwerkingsprojecten als genoemd in artikel 27.
Het Dagelijks Bestuur SNN verdeelt het in het vorige lid bedoelde bedrag op
volgorde van rangschikking conform artikel 30. Indien het subsidieplafond zou
worden overschreden bij subsidieverlening aan meerdere aanvragen die gelijk zijn
gerangschikt, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door
middel van loting.

h

Artikel
1.

2

3

4.

5.

Artikel 6 Algemene bepalingen omtrent subsidiabele kosten
Niet subsidiabel zijn:
a. omzetbelasting in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en vergelijkbare

belasting van andere staten;
b. buitenlandse reis- en verblijfkosten;
c. boetes en sancties.

Artikel 7 Algemene bepaling omtrent de hoogte van de subsidie
Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd indien de normen van de Europese Commissie
daartoe nopen.

Artikel 8 Aanvraagformulier
1. Subsidie wordt aangevraagd middels een door het Dagelijks Bestuur SNN

vastgesteld aanvraagformulier. Het formulier vermeldt welk bijlagen bij de aanvraag
worden overgelegd.

2. De aanvrager voegt bij de aanvraag in ieder geval een beknopte samenvatting van
het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd die kan worden gebruikt in
voor een ieder toegankelijke publicaties.

Artikel 9 Bevoorschotting
1. Subsidies tot € 25.000 worden binnen 3 weken na de verleningsbeschikking voor

100o/o bevoorschot.
2. Subsidies vanaf € 25.000 kunnen op verzoek worden bevoorschot:

a. nadat het SNN van de subsidieontvanger een schriftelijke verklaring dat met de
uitvoering van het project is begonnen heeft ontvangen kan een eerste
voorschot van 500/o worden verleend;
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nadat het SNN van de subsidieontvanger een schriftelijke verklaring heeft
ontvangen dat het project voor meer dan 50% is uitgevoerd kan een tweede
voorschot van 30o/o worden verleend.

Paragraaf 2 Innovatie-adviesproject
De bepalingen in deze paragraaf gelden alleen voor een innovatie-adviesproject.

Artikel 1O Innovatie-adviesproject
1. Voor subsidie komt in aanmerking een innovatie-adviesproject ten behoeve van een

MKB-onderneming.
2. Als subsidiabele kosten komen hierbij in aanmerking de in redelijkheid te maken

kosten van het inschakelen van een kennisinstelling of een onafhankelijke
adviesorganisatie voor advies al dan niet op basis van te verrichten nader
onderzoek. Het advies kan technisch, organisatorisch of economisch van aard zijn.

Artikel 11 Subsidiepercentage
De subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten

Artikel 12 Subsidiehoogte
Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 10.000,-

Artikel 13 Verplichting aanvraag
1. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een beknopt projectplan, waarin in

ieder geval de adviesvraag en de doelstelling van het innovatie-adviesproject zijn
opgenomen, de kennisinstelling of adviesorganisatie worden genoemd waarmee de
aanvrager het innovatie-adviesproject gaat uitvoeren, alsmede een offerte.

2. Bij de aanvraag wordt door de aanvrager een de-minimisverklaring overgelegd.

Artikel 14 Subsidieverplichtingen
1. Met de uitvoering van het innovatie-adviesproject wordt gestaft binnen 4 maanden

na de subsidieverlening.
2. Een innovatie-adviesproject wordt binnen 12 maanden na de start van het

i n novatie-adviesproject afgerond.

Artikel 15 Meldingsplicht en desgevraagd verantwoorden
De subsidieaanvrager is verplicht:
a. onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten

waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden
verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen zal worden voldaan'

b. desgevraagd, door middel uun 
""Å 

verslag van de uitgevoerde werkzaamheden van
de kennisinstelling of de adviesorganisatie en een samenvatting van het project, aan
te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is
voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 16 Weigeringsgronden
Subsidie op grond van deze paragraaf wordt in aanvulling op artikel 4 voorts geweigerd
indien:
a. ter zake van de subsidiabele kosten vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen

zun aangegaan;
b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

Artikel 17 Beslissen aanvraag
De termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt gesteld op B

weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 18 Vaststelling
In afwijking van aftikel 18 van de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband
Noord-Nederland 2000 wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld binnen 19 maanden na de
bekendmaking van het besluit tot subsidieverlenrng.

b

Paragraaf 3 Haalbaarheidsprojecten
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De bepalingen in deze paragraaf gelden alleen voor een haalbaarheidsproject

Artikel 19 Haalbaarheidsproject
1. Voor subsidie komt in aanmerking een haalbaarheidsproject ten behoeve van een

MKB-onderneming.
2. Als subsidiabele kosten komen hierbij de kosten in aanmerking die in redelijkheid

zijn toe te rekenen aan het haalbaarheidsproject.

Artikel 2O Subsidiepercentage
De subsidie bedraagt 4Oo/o van de subsidiabele kosten.

Artikel 21 Subsidiehoogte
Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 50.000,-.

Artikel 22 Subsidieverplichtingen
1. Met de uitvoering van het haalbaarheidsproject wordt gestaft binnen vier maanden

na de subsidieverlening.
2. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd binnen twaalf maanden na de start van

het haal baarheidsproject.

Artikel 23 Meldingsplicht
De subsidieaanvrager is verplicht onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra
aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet
geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 24 Weigeringsgronden
Subsidie op grond van deze paragraaf wordt in aanvulling op aftikel 4 voorts geweigerd
indien:
a. de voorgenomen activiteiten waarop het haalbaarheidsproject betrekking heeft in

technische of financiële zin onvoldoende risicovol zijn om het haalbaarheidsproject te
rechtvaard igen;

b. het haalbaarheidsproject onvoldoende inzicht geeft in het technisch of economisch
perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het
haal baa rheidsproject betrekki ng heeft .

Artikel 25 Beslissen aanvraag
De termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt gesteld op I
weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 26 Vaststelling
1, De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 4 weken na afloop van het project een

verzoek tot subsidievaststelling in, waarin de subsidieontvanger door middel van een
verslag van de uitgevoerde werkzaamheden of een rapport en een samenvatting van
het project aantoont dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn
verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

2. De termijn voor het nemen van een besluit op een verzoek tot subsidievaststelling
wordt gesteld op 13 weken na de datum van ontvangst van dit verzoek.

Paragraaf 4 R&D Samenwerkingsprojecten
De bepalingen in deze paragraaf gelden alleen voor een R&D Samenwerkingsproject

Artikel2T R&DSamenwerkingsproject
1. Voor subsidie komt in aanmerking een R&D samenwerkingsproject dat door een R&D

samenwerkingsverband wordt uitgevoerd.
2. Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de kosten bedoeld in artikel 25, derde

lid, van de algemene g roepsvrijstell ingsverordening.
3. Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 707o van

de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject
voor zijn rekening.
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4. Ten aanzien van het samenwerkingsproject geldt dat minimaal 400/o van de
subsidiabele kosten gemaakt worden door een deelnemer die is gevestigd in de
provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Artikel 28 Subsidiepercentage
De subsidie bedraagt ten hoogste 350/o van de subsidiabele kosten.

Artikel 29 Subsidiehoogte
1. Voor een klein R&D Samenwerkingsproject bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste

C 200.000,-, waarbij het subsidiebedrag per deelnemer aan het
samenwerkingsverband ten minste € 25.000,- bedraagt en ten hoogste € 100.000,-.

2. Voor een groot R&D Samenwerkingsproject bedraagt het subsidiebedrag ten minste
€ 200.000,-, en ten hoogste € 350.000,- waarbij het subsidiebedrag per deelnemer
aan het samenwerkingsverband ten minste € 50.000,- bedraagt en ten hoogste
€ 175.000,-.

Artikel 3O Rangschikking
1. Het Dagelijks bestuur SNN kent aan een project aan de hand van de volgende

criteria een hoger aantal punten toe naarmate:
a. er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van

een bestaand product, proces/ of dienst wordt verwacht;
b. er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het

R&D-samenwerkingsverband, de sectoren genoemd in de programma's
topsectoren of de Noord-Nederlandse economie;

c. de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de
mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de
deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;

d. er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties
van de sectoren genoemd in de programma's topsectoren die niet
conventioneel zijn.

2. Het Dagelijks Bestuur SNN kent voor de onderdelen a, b en c van het eerste lid ten
minste één en ten hoogste dertig punten toe en voor onderdeel d van het eerste lid
ten minste één en ten hoogste tien punten.

3, Het Dagelijks Bestuur SNN rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist
hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend.

Artikel3l SubsidieverplichtingenR&D-project.
1. Met de uitvoering van het R&D Samenwerkingsproject wordt gestart binnen 4

maanden na subsidieverlening.
2. Het project wordt uitgevoerd binnen 24 maanden na de start van het project.
3, Bij de subsidieverlening wordt in elk geval de verplichting opgelegd de kosten van de

uitvoering van het project op eenduidige wijze in de administratie van de
subsidieontvanger weer te geven.

Artikel 32 Beslissen aanvraag
De termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt gesteld op 13
weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 33 Vaststelling
De subsidieontvanger dient binnen vier weken na afloop van het project een verzoek tot
subsidievaststelling in met gebruikmaking van een daartoe ter beschikking gesteld
formulier.

Artikel 34 Termijnen
De termijn voor het nemen van een besluit op een verzoek tot subsidievaststelling wordt
gesteld op 13 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 35 Bedrag vaststelling
Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de subsidiabele kosten die door de
subsidieontvanger zijn gemaakt en betaald ten behoeve van het project.

Paragraaf 5 Slotbepalingen
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Artikel 36 Toezicht
1. Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als

bedoeld in artikel 5:11van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.
2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de

naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens
deze regeling gegeven voorschriften.

Artikel 37 Bekendmaking en inwerkingtreding
1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking

met ingang van 19 mei 2015.
2. Deze verordening werkt terug tot en met 19 mei 2015, voor zover de bekendmaking

plaatsvindt na 19 mei 2015.

Artikel 38 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als MI(R)T Noord-Nederland

Inleiding

ln 2OL4 zijn er door het Rijk en de twaalf provincies (georganiseerd in vijf landsdelen)
afspraken gemaakt over harmonisering van het voor het midden- en kleinbedrijf
beschi kbare instrumenta riu m voor i nnovatieondersteu ni ng.

Een van de eerste stappen die richting harmonisering is gezet, is de ontwikkeling van een
gezamenlijke instrumentenkofter. De inhoud van de koffer is gebaseerd op het de bestaande
regeling 'MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T)' van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Voor 2015 is de koffer gevuld met vijf instrumenten,
waarvan het SNN er in Noord-Nederland twee uitvoeft: een subsidieregeling voor
haalbaarheidsprojecten en voor innovatie-adviesprojecten. Van de andere drie instrumenten
worden er twee (landelijk) door RVO uitgevoerd: regelingen voor kennisvouchers en (grote)
R&D-samenwerkingsprojecten. Een regionaal instrument voor kleine
samenwerkingsprojecten behoort ook tot de koffer. In 2015 wordt dit instrument in Noord-
Nederland echter niet opengesteld. Ondernemers kunnen voor ondersteuning van de onder
dit instrument vallende activiteiten terecht bij de tenders Valorisatie van het Operationeel
programma EFRO 2014-2020 voor Noord-Nederland.

Overheden mogen op grond van de Europese staatssteunregels geen steun geven aan
ondernemingen, tenzij (kort samengevat) is bepaald dat dat wel mag. De MI(R)T-regeling is
deels gebaseerd op de de-minimisverordening, namelijk voor het onderdeel innovatie-
adviesproject.
Voor de onderdelen haalbaarheidsproject en R&D samenwerkingsproject is de verordening
gebaseerd op de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

In artikel 5 wordt benoemd dat er subsidieplafonds voor de verschillende onderdelen zullen
worden vastgesteld.
Per tijdvak besluit het dagelijks bestuur SNN welke onderdelen voor dat tijdvak opengesteld
worden. Indien in een bepaalde periode geen subsidie gegeven kan worden voor een
bepaald onderdeel, zal het subsidieplafond daarvoor op €0,-- gesteld worden.

In het jaar 2015 zal één subsidieplafond gelden voor het innovatie-adviesproject en het
haalbaarheidsproject en is het subsidieplafond voor het R&D samenwerkingsproject op € 0,-
gesteld.

Artikelsgew¡jze toelichting
De artikelsgewijze toelichting van de MI(R)T Noord-Nederland

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 31 maart 2015

Artikel 1 sub i:
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Conform bijlage 1 van de verordening (EG) Nr. 657/2OL4 van de commissie van 17 juni
2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met interne markt verenigbaar worden verklaard (,,de algemene
groepsvrijstellingsverordening"), vastgestelde definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen behoren tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen
(KMO's), ondernemingen waar minder dan 250 fte werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet
€ 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze normen
worden verder aangehaald als MKB-normen.

Gevolg van deze Europese regelgeving is dat voor het bepalen of de aanvragende
onderneming een KMO is, gekeken dient te worden naar het gehele verband van
ondernemingen waartoe de aanvragende onderneming behoort. Denk bijvoorbeeld aan
moedermaatschappijen, zusterondernemingen en dochterondernemingen. Indien de
aanvragende onderneming direct of indirect voor 25olo of meer en minder dan 50o/o qua
aandelenkapitaal en/of zeggenschap relaties heeft met andere ondernemingen, wordt voor
het bepalen of de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal werkzame personen, de
jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen naar rato meegenomen. Dit geldt ook
indien een andere onderneming 25o/o of meer aandelen in de aanvragende onderneming
heeft.

Indien de aanvragende onderneming op een andere onderneming of een andere
onderneming op de aanvragende onderneming overheersende invloed kan uitoefenen of een
andere invloed heeft als genoemd in de definitie van een KMO, dienen voor het bepalen of
de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal fte, de jaaromzet en het balanstotaal
van die ondernemingen volledig meegenomen te worden.

Indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect
zeggenschap heeft of hebben over 25 o/o of meer van het kapitaal of de stemrechten van de
aanvragende onderneming, dan kan de aanvragende onderneming (behoudens de
uitzonderingen die in de definitie zijn genoemd) niet als een KMO worden aangemerkt.

Artikel 3
Artikel 3 lid 1 sub a:
Aan natuurlijke personen kan geen subsidie worden verleend.

Aftikel 3 l¡d 2 sub a:
De Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) Noord-Nederland is de
strategie voor:

1. het benutten van onderzoek voor
2. het realiseren van innovaties en
3. het stimuleren van ondernemerschap.

Vier grote maatschappelijke uitdagingen vormen de inhoudelijke focus van de RIS3. Dit zijn:

1. Gezondheid, demografie en welzijn
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
3. Zekere, schone en efficiënte energre
4. Schone, veilige watervoorzrenrng

Het doel is te komen tot meer economische groei in Noord-Nederland en bijdragen aan de
maatschappelijke uitdagingen. Kortom, innovaties met economisch én maatschappelijk
rendement.

De RIS3 Noord-Nederland is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 14 mei
2013 en is te vinden op http://www.snn.eu/ris3.

Artikel 3 lid 2 sub b:
De RIS 3 is nader uitgewerkt in een Noordelijke Innovatieagenda. Op basis van
verschillende sessies, waarin het bedrijfsleven samen met de kennisinstellingen in de lead
zijn geplaatst, is in de NIA een aantal eerste oplossingsrichtingen voor maatschappelijke
uitdagingen opgenomen.

De agenda is uitgewerkt langs drie investeringslijnen
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1. Krachtig MKB: ondernemend, innovatie en internationaal
2. Noord-Nederlandse oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen;
3. Vernieuwen innovatie-ecosysteem.

In de NIA wordt ingezet op verbreding en verbinding in ketens en tussen sectoren en
technologieën om zo een hoger rendement op onze gezamenlijke investeringen te behalen.
De Noordelijke Innovatieagenda is niet in beton gegoten. Het is een dynamische en open
agenda, waarmee Noord-Nederland snel en adequaat kan inspelen op nieuwe
(markt)omstandigheden.

De inhoud van de Noordelijke Innovatie Agenda 2074-2020 is vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur van het SNN op 3 maaft 2015 en is te vinden op http://www.snn.eu/noordelijke-
innovatieagenda.

Aftikel 8, l¡d 2

De samenvatting van het beoogde project is bedoeld voor het overzicht van het type vragen
dat uitgezet wordt. Uitdrukkelijk is niet de bedoeling dat concurrentiegevoelige informatie
extern wordt gedeeld.
De verantwoordelijkheid voor de samenvatting ligt bij de aanvrager.

Artikel 9 lid 2:
De loonkosten van de kennisinstelling of de adviesorganisatie kunnen ook subsidiabel zijn

De adviesorganisatie dient onafhankelijk te zijn van de aanvragende onderneming.

In dat kader wordt onder andere in de volgende situaties geoordeeld dat er geen sprake is
van onafhankelijkheid :

. Als de adviesorganisatie een (financieel) belang in de aanvragende onderneming
heeft.

. Als de aanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming
van de adviesorganisatie,

. Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de
adviesorganisatie is.

. In het geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad
( ouder/ki nd/broer/zuste r),

Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 1O
Bij een innovatie-adviesproject gaat het er om dat een MKB-onderneming, al dan niet op
basis van te verrichten nader onderzoek, advies kan krijgen van een kennisinstelling of een
adviesorganisatie.
Het gaat er om dat de kennis die bij een MKB-onderneming aanwezig is daadwerkelijk wordt
omgezet in nieuwe producten, productieprocessen of diensten dan wel de vernieuwing van
producten, productieprocessen of d iensten.
Uitgangspunt is dat het advies bijdraagt aan de totstandkoming van innovaties. Innovaties
zijn activiteiten die leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde voor de
onderneming.

Artikel 16
Artikel 16 sub b:
Artikel 16 vult de weigeringsgronden van artikel 4 aan voor het innovatie-adviesproject.
Artikel 4 van de verordening bepaalt onder meer dat subsidie wordt geweigerd indien de
werkzaamheden in het project zijn aangevangen vóór de ontvangst van de aanvraag. Artikel
16 sub b voegt daar aan toe dat ook geen verplichtingen mogen zijn aangegaan ter zake
van de subsidiabele kosten vóór ontvangst van de aanvraag.

Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het (mondeling)
bevestigen van een opdracht aan een deskundige of een ondertekening voor akkoord van
een offerte. Indien een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt
géén subsidie verleend.
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In het geval er voor een deel van de opgevoerde projectkosten de verplichting vóór
ontvangst van de aanvraag is aangegaan, dan zal de gehele aanvraag worden afgewezen.

Artikel 16 sub c:
De de-minimisverordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt
verleend in alle sectoren, met uitzondering van:

a. steun verleend aan in de sector visserij en aquacultuur actieve
ondernemingen voor zover die onder Verordening (EG) nr. LO4(2OOO van de
Raad (1) vallen;

b. steun verleend aan in de primaire productie van landbouwproducten actieve
ondernemingen;

c. steun verleend aan in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten
actieve ondernemingen, in de volgende gevallen:
i) wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de
hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten
die door de betrokken ondernemingen op de markt worden gebracht;
ii) wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze
steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven.

Artikel 36:
In de aftikelen 5:11 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht is opgenomen, wie
toezichthouders zijn en wat hun bevoegdheden zijn. Verder is in artikel 5:20 van die wet
voorzien, dat iedereen verplicht is om medewerking te verlenen aan een toezichthouder in
functie, tenzij de betrokkenen uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daarvan
zijn vrijgesteld.

Er worden toezichthouders aangewezen. De toezichthouders beschikken over een
legitimatiebewijs dat zij op verzoek moeten tonen. Toezichthouders zijn bevoegd tot het
betreden van elke plaats met medeneming van de benodigde apparatuur, tot het vorderen
van inlichtingen, tot het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en het maken van
kopieën daarvan en tot het onderzoeken van zaken, die zaken aan opneming te
onderwerpen en daarvan monsters te nemen.

2-4 2015



Inleiding 
 
In 2014 zijn er door het Rijk en de twaalf provincies (georganiseerd in vijf landsdelen) 
afspraken gemaakt over harmonisering van het voor het midden- en kleinbedrijf 
beschikbare instrumentarium voor innovatieondersteuning. 
 
Een van de eerste stappen die richting harmonisering is gezet, is de ontwikkeling van een 
gezamenlijke instrumentenkoffer. De inhoud van de koffer is gebaseerd op het de bestaande 
regeling ‘MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T)’ van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Voor 2015 is de koffer gevuld met vijf instrumenten, 
waarvan het SNN er in Noord-Nederland twee uitvoert: een subsidieregeling voor 
haalbaarheidsprojecten en voor innovatie-adviesprojecten. Van de andere drie instrumenten 
worden er twee (landelijk) door RVO uitgevoerd: regelingen voor kennisvouchers en (grote) 
R&D-samenwerkingsprojecten. Een regionaal instrument voor kleine 
samenwerkingsprojecten behoort ook tot de koffer. In 2015 wordt dit instrument in Noord-
Nederland echter niet opengesteld. Ondernemers kunnen voor ondersteuning van de onder 
dit instrument vallende activiteiten terecht bij de tenders Valorisatie van het Operationeel 
programma EFRO 2014-2020 voor Noord-Nederland. 
 
Overheden mogen op grond van de Europese staatssteunregels geen steun geven aan 
ondernemingen, tenzij (kort samengevat) is bepaald dat dat wel mag. De MI(R)T-regeling is 
deels gebaseerd op de de-minimisverordening, namelijk voor het onderdeel innovatie-
adviesproject. 
Voor de onderdelen haalbaarheidsproject en R&D samenwerkingsproject is de verordening 
gebaseerd op de Algemene groepsvrijstellingsverordening.  
 
 
In artikel 5 wordt benoemd dat er subsidieplafonds voor de verschillende onderdelen zullen 
worden vastgesteld. 
Per tijdvak besluit het dagelijks bestuur SNN welke onderdelen voor dat tijdvak opengesteld 
worden. Indien in een bepaalde periode geen subsidie gegeven kan worden voor een 
bepaald onderdeel, zal het subsidieplafond daarvoor op €0,-- gesteld worden. 
 
In het jaar 2015 zal één subsidieplafond gelden voor het innovatie-adviesproject en het 
haalbaarheidsproject en is het subsidieplafond voor het R&D samenwerkingsproject op € 0,- 
gesteld.  
 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
De artikelsgewijze toelichting van de MI(R)T Noord-Nederland  
 
Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 31 maart 2015 
 
Artikel 1 sub i: 
Conform bijlage 1 van de verordening (EG) Nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 
2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag met interne markt verenigbaar worden verklaard („de algemene 
groepsvrijstellingsverordening”), vastgestelde definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen behoren tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen 
(KMO’s), ondernemingen waar minder dan 250 fte werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
€ 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze normen 
worden verder aangehaald als MKB-normen. 
 
Gevolg van deze Europese regelgeving is dat voor het bepalen of de aanvragende 
onderneming een KMO is, gekeken dient te worden naar het gehele verband van 
ondernemingen waartoe de aanvragende onderneming behoort. Denk bijvoorbeeld aan 
moedermaatschappijen, zusterondernemingen en dochterondernemingen. Indien de 
aanvragende onderneming direct of indirect voor 25% of meer en minder dan 50% qua 
aandelenkapitaal en/of zeggenschap relaties heeft met andere ondernemingen, wordt voor 
het bepalen of de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal werkzame personen, de 
jaaromzet en het balanstotaal van die ondernemingen naar rato meegenomen. Dit geldt ook 



indien een andere onderneming 25% of meer aandelen in de aanvragende onderneming 
heeft.  
 
Indien de aanvragende onderneming op een andere onderneming of een andere 
onderneming op de aanvragende onderneming overheersende invloed kan uitoefenen of een 
andere invloed heeft als genoemd in de definitie van een KMO, dienen voor het bepalen of 
de aanvragende onderneming een KMO is, het aantal fte, de jaaromzet en het balanstotaal 
van die ondernemingen volledig meegenomen te worden.  
 
Indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect 
zeggenschap heeft of hebben over 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de 
aanvragende onderneming, dan kan de aanvragende onderneming (behoudens de 
uitzonderingen die in de definitie zijn genoemd) niet als een KMO worden aangemerkt.  
 
Artikel 3  
Artikel 3 lid 1: 
Aan natuurlijke personen kan geen subsidie worden verleend. 
 
Artikel 3 lid 2 sub a: 
De Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) Noord-Nederland is de 
strategie voor:  
 
1. het benutten van onderzoek voor 
2. het realiseren van innovaties en  
3. het stimuleren van ondernemerschap. 
 
Vier grote maatschappelijke uitdagingen vormen de inhoudelijke focus van de RIS3. Dit zijn: 
 
1. Gezondheid, demografie en welzijn 
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie 
3. Zekere, schone en efficiënte energie 
4. Schone, veilige watervoorziening 
 
Het doel is te komen tot meer economische groei in Noord-Nederland en bijdragen aan de 
maatschappelijke uitdagingen. Kortom, innovaties met economisch én maatschappelijk 
rendement.  
 
De RIS3 Noord-Nederland is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het SNN op 14 mei 
2013 en is te vinden op http://www.snn.eu/ris3. 
 
De RIS 3 is nader uitgewerkt in een Noordelijke Innovatieagenda. Op basis van 
verschillende sessies, waarin het bedrijfsleven samen met de kennisinstellingen in de lead 
zijn geplaatst, is in de NIA een aantal eerste oplossingsrichtingen voor maatschappelijke 
uitdagingen opgenomen. 
 
De agenda is uitgewerkt langs drie investeringslijnen: 
 

1. Krachtig MKB: ondernemend, innovatie en internationaal 
2. Noord-Nederlandse oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen; 
3. Vernieuwen innovatie-ecosysteem. 
 

In de NIA wordt ingezet op verbreding en verbinding in ketens en tussen sectoren en 
technologieën om zo een hoger rendement op onze gezamenlijke investeringen te behalen. 
De Noordelijke Innovatieagenda is niet in beton gegoten. Het is een dynamische en open 
agenda, waarmee Noord-Nederland snel en adequaat kan inspelen op nieuwe 
(markt)omstandigheden. 
 
De inhoud van de Noordelijke Innovatie Agenda 2014-2020 is vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur van het SNN op 3 maart 2015 en is te vinden op http://www.snn.eu/noordelijke-
innovatieagenda.  
 
 
  



Artikel 8 lid 2 
De samenvatting van het beoogde project is bedoeld voor het overzicht van het type vragen 
dat uitgezet wordt. Uitdrukkelijk is niet de bedoeling dat concurrentiegevoelige informatie 
extern wordt gedeeld.  
De verantwoordelijkheid voor de samenvatting ligt bij de aanvrager.  
 
Artikel 10 
Bij een innovatie-adviesproject gaat het er om dat een MKB-onderneming, al dan niet op 
basis van te verrichten nader onderzoek, advies kan krijgen van een kennisinstelling of een 
adviesorganisatie. 
Het gaat er om dat de kennis die bij een MKB-onderneming aanwezig is daadwerkelijk wordt 
omgezet in nieuwe producten, productieprocessen of diensten dan wel de vernieuwing van 
producten, productieprocessen of diensten.  
Uitgangspunt is dat het advies bijdraagt aan de totstandkoming van innovaties. Innovaties 
zijn activiteiten die leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde voor de 
onderneming. 
 
Artikel 10 lid 2:  
De loonkosten van de kennisinstelling of de adviesorganisatie kunnen ook subsidiabel zijn.  
 
De adviesorganisatie dient onafhankelijk te zijn van de aanvragende onderneming.  
 
In dat kader wordt onder andere in de volgende situaties geoordeeld dat er geen sprake is 
van onafhankelijkheid: 

 Als de adviesorganisatie een (financieel) belang in de aanvragende onderneming 
heeft.  

 Als de aanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming 
van de adviesorganisatie.  

 Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de 
adviesorganisatie is.  

 In het geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad 
(ouder/kind/broer/zuster). 

Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Artikel 16  
Artikel 16 sub a: 
Artikel 16 vult de weigeringsgronden van artikel 4 aan voor het innovatie-adviesproject.  
Artikel 4 van de verordening bepaalt onder meer dat subsidie wordt geweigerd indien de 
werkzaamheden in het project zijn aangevangen vóór de ontvangst van de aanvraag. Artikel 
16 sub a voegt daar aan toe dat ook geen verplichtingen mogen zijn aangegaan ter zake 
van de subsidiabele kosten vóór ontvangst van de aanvraag. 
 
Onder het aangaan van verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het (mondeling) 
bevestigen van een opdracht aan een deskundige of een ondertekening voor akkoord van 
een offerte. Indien een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag wordt 
géén subsidie verleend. 
 
In het geval er voor een deel van de opgevoerde projectkosten de verplichting vóór 
ontvangst van de aanvraag is aangegaan, dan zal de gehele aanvraag worden afgewezen.  
 
Artikel 16 sub b: 
De de-minimisverordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt 
verleend in alle sectoren, met uitzondering van: 

a. steun verleend aan in de sector visserij en aquacultuur actieve 
ondernemingen voor zover die onder Verordening (EG) nr. 104/2000 van de 
Raad (1) vallen; 

b.  steun verleend aan in de primaire productie van landbouwproducten actieve 
ondernemingen; 

c. steun verleend aan in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten 
actieve ondernemingen, in de volgende gevallen:  
i) wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de 
hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten 
die door de betrokken ondernemingen op de markt worden gebracht;  



ii) wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze 
steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven. 
  

 
Artikel 36: 
In de artikelen 5:11 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht is opgenomen, wie 
toezichthouders zijn en wat hun bevoegdheden zijn. Verder is in artikel 5:20 van die wet 
voorzien, dat iedereen verplicht is om medewerking te verlenen aan een toezichthouder in 
functie, tenzij de betrokkenen uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daarvan 
zijn vrijgesteld.  
 
Er worden toezichthouders aangewezen. De toezichthouders beschikken over een 
legitimatiebewijs dat zij op verzoek moeten tonen. Toezichthouders zijn bevoegd tot het 
betreden van elke plaats met medeneming van de benodigde apparatuur, tot het vorderen 
van inlichtingen, tot het vorderen van inzage in zakelijke gegevens en het maken van 
kopieën daarvan en tot het onderzoeken van zaken, die zaken aan opneming te 
onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 
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Bijlage I

Vefilãrlng de{ï¡nlmlsstêun
Versie: april 2014

lÂIrj raden u aan om, voordat u de verklaring invult, eerst de toel¡chting ¡n de b¡jlage van dit formulier te
lezen!

Verfbrlng
llre'rf,i¡ verklaaft ondëryetêkctldê, da¿ aan cle hicma çnocmdc onúmemÌng'

D geen dc-filn¡m|ssteun ¡s Yerleerld

Or¡ercle periode van . ..... ...-(btg/¡ndatum vãn hêl ælast¡ngjaarçlcçn lwëê jaã,ivüt dc
dalum van ondeñekenirryvan d¿ze vefularing) tot .....-... (datum van ondertekening van deze
t/erklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

! bêperkto de-mlnlmtstsun ls varleend

Orerdeperiodevan..-...---.....- .....(ôcgtrirdatumvanhêtbalastingjaarçlqentbt¡Êc¡aatvòórd¿datum
van ondërí¿Rën¡ng van dêzê verklaing) l.ol (datum van ondertekening \ran deze
verklaring) is eerder de-min¡m¡ssteun (in welke vorm of voor \'lælk doel dan ook) verleend tot een bedrag
van in tolaa¡ €.-

Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake.
Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, voegt u hierbij.

! ¡Eêds andôr€ sûêun voor derelftfe ln aanmerklng komGnde kosten ls verlo€nd

Voor dezelfde in aanmerkirg komende kosten is al staatssteun verleend tot een bedrag van in totaal
€...-.....-..... Deze staatssteun is verleerÉ op grond van de algem_ene
grüepsvrijstellingsverordeningt, de MKB Landbouwvriþtell¡ngsverordenings of een besluit van de Europese
Commlssie d.d- ................

Een kopie van dê stulrfien waâruit hêt verlenen van staatssteun voor dezelfdê ¡n aanmerking komende
kosten bl¡¡kt. voegt u h¡erb¡j-

Aldus vollcdlg en nfilr waarhêld lngevuld door

.(bedrijfsnaam)

- -...,, -.-...(¡nschn-iñr Kvl{i

.............-.-(naam en funcfe ondertekenaar]

-.. . (adres onderneming)

-.-.-..--. .{postcode en plaätsnaemi

-(datum) ..,...-.,-(handteken¡ng)

Zle toollchtlng hlorna

rln artrkcl l, nrecdc hd, Vcrudmrng (Ëtl I Nr- t.lú7.l101 I lan dc Commissic rm I t dæcmbc¡ 2u I 3 bctrrùcndc dc tcpr-sing rrn dc
srtikclcn t ú7 cn ! tìß r'm ha Vcrdmg bctrcllcnds dc lrtrkrng vm dc Europcsc l,'nic op dc-minrmrstcrn ( PbEt., :.U I 3, L 352 ) zr¡n critcria
opgmmcn ru dc h¡nd saw'm liæ nwdcn bcpsald sEmtr tffi ol'mmr ondcmcmincm brffin d.rllìlc lidíaa als mn ondcrnm tng
matrn nunJm bmhpuwd-
! Vcrordcnrng iÞ(ii r-r sfllVìtlt)ß rnn dc Commrsrevm ó augusru 20ull wwbl bc¡mlde catcgorrtm stcu op grond um <ie artikctcn .7 cn
s8 vm ltt Vcrdng mcr dc ccmmn*hnppcÍ¡kc merlt vcrcnrglurr wmdcn vcrklssrd. l¡bËtltUú8, L 21{.
rVrordcnrngiEü)lir l8-<7ËrJ(r6r-udcümmrsrclon15deccmbcrlùJóbctrclìindcdc!f,cFÉss¡npvmdËãn:Iclcn{l?mtSmhct
Vcrdr¿S ùp sta¿rstcu vm klrinr cn lniddrlgnrtc ondammmgen drc laldbousprcdutcn ¡rodurcn. cn øt rrrjziging lm Vcrudcnmg lE(il
nr 70i2UrJt. PbEtlf{J(iò, L l5E.
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To€llchtlng vêrklarln g ds-ml nlmlssteun

Deze loelichting dient als hulpm¡ddel bij het invullen van de de.minimisverkladng- Aan de loel¡eht¡ng kunnen
geen rechlen worden ontleend. Verordenlng (EU) Nr, 140712013 van de Commissie van '18 december 2013
befefiende de toepassing van de art¡kelen 107 en .,l08 van hel Verdrag betrefferde de werldng van de
Europese Unie op de-mínamissteun (PbEU 2013, L 352), hiema 'de de-minim¡sverorden¡ng' is b€palend-

De-ûinimi $¿êrordë n¡ng ê n slaalssbøn
De slååtssteunregels in hel Veßlrag betrefiende de werking van de Europese Un¡e (art¡kel 107 en 108
MII/EU) slellen beperk¡ngen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondememirgen- Deze de-
rninimisverklaring is nod¡g voor de provinc¡e om na te gaan of het voordeÊl dat ury orÉemem¡ng door deze
de-min¡missteun krijgl, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregeb stellen-

ln de de.minim¡sverorden¡ng heeft dê Eúropese Commlssie verklaard dat sleunmaalregelen (zoals
subsid¡everlening) lot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidsfaten n¡et ongunslig
belnvloedt en de meded¡ng¡ng niet vervalsl, en daarom niet b€chouwd worden als staatssteun in de z¡n
van het Eu-verdrâq. Deze drempel is gesleld op € 200.000.- (€ 100.000,- voor orHememingeft die voor
reken¡ng van derden go€derenvervoer over de \¡¡eg verr¡chten), Dit bedrag ge¡dt per ondememing over een
periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelb€dragen nìel overschri¡dt, wordt aängemerkt
ab 'deminimissteun'. Voor de visser¡i- en landbouwsector zijn aparte de-m¡n¡m¡svêrordeningen van
toepåssing, wäarvoor e€n drempel van respectievel¡ik € 30.ü)O,-' en € 15.000,-" geldt.

Naast ondernem¡ngen in dere sectoren ¡s de dê'man¡rn¡sverorden¡ng (nr. 1407/2013) in bepaalde gevallen
nbt van toepassing op steun aan ondemem¡rEen die actief z¡jn in de sector verwerk¡ng en afzet van
tandbolmpnoducten. Ook exportsteun, sleun waardoor binr¡enlardse producten ten opziohte van
ingevoerde producten worden bevoordeeld en steun voor de aanschaf van vervoerm¡ddelen vall bu¡ten de
cle-man¡misvr¡jstell ing.

Eén ondcmeming
Het de'm¡nim¡splafond geldt voor één ordememing. Artikef 2. lid 2 van de de-minim¡sverordenlrg geeft aan
wänneer sprake ¡s van 'éên ondernem¡ng'. Hei kan namelijk voorkornen dai twee (of rneer) ondemem¡ngen
een bepaalde band met elkaar onderhouden eR onder deze verordening als één ondememing worden
gez¡en. Denk hierbij b¡jvoorbeeb aan het hebben van de me€rderhe¡d van de stemrechten van de
aandeelhouders van een andere orìdernêrning, het recht om onder meer bestuursleden van een andeÍe
ondemem¡ng te benoemen/ontsÌaan en hel recht een overheersênde ¡nvloed op een andere ondememing
uil te oefenen.

Blêd|Ëg van de- mi nimi ssteun
Door middel van de¿e verklaring ge€ft u aan dat met de huidige subs¡d¡everten¡ng voor uw ondememing de
de-rn¡nimisdrempel niet vJþrdt overschreden. U moet daarom nagâan of gedurende hêt lop€nde en de twee
voorafgaande belastingjaren enige vorrn van de.minim[ssleun door een overhe¡dsinstant¡e aan uw
ondernem¡ng is verslrekt lndien dit het geval ¡s berlt u hierover door de overheidsinstantie in kenn¡s
gesteld. Het gaat dus niet alleen om steun die u heeft ontvangen van de provineie.
Bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisrrerordening.
Handelen ¡n str¡id met dê staatssteunregels kan in hel ergste gevâl leiden tot teruqvordering van de
verleende sieun!

De bedragen d¡e dienen le worden gebru¡kl b¡j hÈt invullen van de verkfaring. zi¡n brutobedragën vôóÍ anrek
van belastingen. Behatve om subsid¡everlening kan het rfaarb¡j gaan om leningen tegen gunstige
voorwaården, de verkoop van grond legen een lagere prijs dan de marktwaarde. vrijstellingen, vertagingen
ot kwi¡tscheld¡ng van d¡recte of ¡nd¡Íêcte belastingen, ètc Onder voorwaarden is het mogêlijk de
verordening toe te passen op len¡ngen en garanties d're langer dan drie iaren lopen-

De dè.m¡nin¡ssteun $¡ordt geacht te z¡¡n verleend op het t¡jdsfip waårop uw orderneming een wetlelijkê
aanspraak op de steun veftverft, ongeachl de dalum v¿aarop de de-m¡n¡m¡ssteun aan de onderneming
wordt betaald. Dit betekent concræt de datum waarop het besluit tot subsid¡everlen¡ng (of verl€nirlg van
een voordeeli aan uw ondemem¡ng rs genomen.

I Vcrordcnrng ( 1:(i] .\r, E1-V2u07 r an dc Comm rsrc lan l.l,¡ulr !úU? trt¡eÈrdr ,Cc toc¡urmg tsn dc art¡kcLm lll? cn I il8 rm hct L:l;-
Vcrdrag op dc-mrnrmrrslcm in dc \,isn-isNror cD lot srfzrcrng ìÐ Vcmrdcnrng |.li(iì nr. lta¡u¡?(l{J.l PhEtl :0Ù7, t- 193
i VcrordÊnrng ( tti ) )ir. l.¡08Æ0li vu dc L'nmmrssrc vm I t dcembtr 2[lì J rnz¡Ic dc tor tng rm dc arù kclcn tU7 cn I f-lll r m
hctVcrdrugbctrrtÈndcdcscrkrngrmdrEuoÍrsL.lnLcoîdc-mrn¡mrrstcunrndclmdhouwrator-PbËL.l 1013. LJ5l-
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Sañenlæp mct rcgulieæ staafsslcun
Mogelijk heefl uw ondememing voor dezelfde kosten die ¡n aanmerking konen voor de hu¡d¡ge de-
m¡nimisslêun reeds slaatÊsleun ontvangen, die door de Eumpesê Commissie ¡s goedgekeurd of b¡nnen het
to€pass¡ngsgetied vân de zogenQande algemeDe gmepÊVfjßtellirì€sverordenir4o of de MKB
Landbouwwijstell¡ngswrorden¡ng'valt. Hel lotaalbedrag van de-minimissteun en deze stäatssteun mag
dan de rnaxima n¡el overschrijden dle op bas¡s van het relevante besluit van de Europese Cornmissie ol de
bebefiende wijstell¡ngsì¡erodening zíjn toegestaan Als u twijfelt of bepaalde steun die u heefr ontvangen
goêdgekeurde of vrijgestelde steun ¡s, kunt u h¡erover contåc't opnemen mel de ovErtleid of
uÍtrroerirçsinstanlie van wie u de sleun heeft ontvangen.

Het fø¡mutãr lrcfr Mltl*kking op dti¿ s¡Iuatics:
- uw ondernëm¡ng ÌEen gedurende het lopênde en de tr'ree voorafgaande belastingjaren in het geheel

geen de-m¡n¡m¡ssteun ontvangen :

- Lnv ondememing heefr gedurende het lopende en de twee voorafgaande belast¡ngiaren de-
minimissleun ontvangen. Opgeteld b¡j het bedrag van de huid¡ge subsidieverlening wsrdt echter het
bedrag van € 200.0fi),- niet overschreden (respedievëlijk € 100.000,-/€ 3O-000,-/€ 15.000,') of

- l.nv ondernëming heefr voor dezelfde kosten die ¡n aanmerk¡r¡g kornen voor de huídíge subsÌdie reeds
andere vormen van staatssteun onlvangen.

Uileraard vull u alléén de rubr¡ek(en) ¡n die op uw s¡tuat¡e van toepassfng ¡srzún, Vergeet u vooral nþl om
de bijlage(n) bij te slu¡ten!

ó Vmrdcnrng (E(i) lÇr- 80ú/Xl0t r,un dc Commswn ó auqulu 11X18 wbij brpesldc cåtegorm stffi op Bmnd vm dË srtikÊlen 87 cn
tlt vm lrt Vcrdng mt dc gmrchappclgkr mrlrr vrmrgboa¡ wdm rr¡klsud. PbEtil0üB, L ?14.
? Vcrordcnrng ( tO) ¡ir. f 8S?äftlO væ dc Cm rsiclsn I 5 dcccmbcr 2ù)ô bctrcffcndc dc tftpassng ym dt a¡nkclcn 87 m úE vm hct

Vcdrag op saatstro rw klcLne cn middclgolÊ oîdffirngcn dc hndbø*produtcn podurcn, tn lol wÙzigrng w Vfltrdcn¡ng {Ël;l
ru 7ûl1u01 PbËU?006, L Jsg

-_

T_ a-
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Begrotingsjaar 2015

SUBSDIDIEPLAFOND BIJ SUBSIDIEREGELING MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN
NOO RD-N EDERLAN D (UTTVO ERINGSBESLUTT Mr( R)T NOORD-N EDERLAN D)

Het Dagelijks Bestuur van het SNN heeft in haar vergadering van 31 maart 2015 het volgende
besloten:

Artikel I Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 lid 1 MI(R)T Noord-Nederland bedraagt in de

periode 19 mei 2075 tlm 31 december 2015: € 4.000.000,00.
2. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 lid 4 MI(R)T Noord-Nederland bedraagt in de

periode 19 mei 2015 t/m 31 december 2015: e 0,00.

Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2015.

namens het Dagelijks Bestuur van het SNN,

J. Jorritsma
voorzitter
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To€llchtlng vêrklar¡n g de-mlnlmlssl,ôun

Deze toelicht¡ng d¡ent als hulpm¡ddel bij let invulbn van de de-m¡nimisverklañng. Aan de toelicht¡ng kunnen
geen rechten worden ontleend. Verordenar€ (EU) Nr- 140712013 van de Comm¡ssie van 18 december 2013
bebetrende de tæpass¡ng van de art¡kelen 1 07 en 108 van hel Verdrag betrefferÉe de werldng van de
Europese Unie op de-m¡nim¡ssteun (PbEU 2D13,L 352), h¡ema'de de-minlm¡sverordening' ¡s bepalend.

Dê-rn¡n¡m¡ flctÐñè n¡ng cn slaâfsslÇu¡,
De slãåtssteunregels ¡n het Verdrag belreffende de werking van de Europese Unie (artikel 107 en 108
\ ¡úEU) stellen beperk¡ngen âan overheden als zi¡ steun willen rærfenen aan ondernemingen- Deze de-
m¡n¡misverldaring þ no'dig r¿oor de provinc¡e om na te gaan of tlet voordeel dat uw ondememíng doot deze
de-m¡n¡missteun kriigt. past binnen de voorwaarden die de Europese staalssteunregels stellen-

ln de de-m¡n¡m¡sverordening heeft de Europese Comm;ssie verklaard dat stÊunmaatregelën (zoals
subs¡d¡everlenir€) tot een bepaålde drempêl het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunslig
beTnvlædt en de meded¡nging niet vervalsl, en daarom n¡et beschouwd worden als staalssleun in de zin
van het Eu-verdrag. Deze drempel is gesteld op € 200.000,- (€ 1ff)-000,- voor orìdememingen d¡e voor
reken¡ng van derden go€derenvervoer over de r reg verrhhten). Dit bedrag geldt p€r onderneming orÆr een
periode van dr¡e belastingjaren- Steun die genoemde drempelb€dragen niel overschrijdt, wordt aangemerkt
als 'de-m¡nim¡ssteun'. Voor de visserij- ên landbouwsector z¡jn apârte de-minimisrrerorden¡ngen van
toepass¡ng, waarvoor een drempel van respectbvel¡jk € 30.fi)O.-4 en € 15.000,-o geldt.

Naast ondememingen in deze sectoren is de dê'm¡n¡rn¡sverorden¡ng (nr. 1407/2013) in bepaaldê gevallen
niet van toepässing op steun aån onclemem¡ngen die actief z¡¡n ¡n de sector veMerking en afzet van
tandbo[nflproducten. Ook exportsleun, steun waardoor binnenlardse producten ten opzichte van
ingevoerde producten \¡,orden bevoordeeld en steun voor de aanschaf van vervo€rm¡ddelen valt bu¡ten de
de'man¡misvríjstetl¡ng-

Eên ondemem¡ng
Het de-m¡n¡m¡splafond geldt voor één ondernem¡ng- Artikel 2. l¡d 2 vån de de-minim¡sverordenirìg geeft aan
wänneer sprake ¡s vän 'één onderneming'. Het kan nåmelijk voorkornen dat hvee (of meeri ordememingen
een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één ondememing worden
gezien. Denk h¡erb¡j bijvoorbeeld aan het hebben van de meêrderhë¡d van dê stemrechten van de
ðandeelhoude[s van een andere ordernem¡ng, het recht om onder meer bestuursteden van een andere
ondememing te benoemenlontslaân en het recht een overheersende ¡nvloed op een ândere ondememing
uit te oefenen-

Bed,.ê'g va n d¿-mifl¡n¡ sstê un
Door middel van deze verklar¡ng ge€ft u aan dat met de huid¡ge subsidieverlên¡ng voor uw onderneming de
de-m¡n¡misdrempel niet rÄ¡Ðrdt orærschreden- U moet dâarom nagaan of gedurende het lopende en de h¡/ee
voorafgaande belastingjaren enige vorm uan de-minimissteun door een overheidsinstant¡e aan uw
ondemerning is verstrekt. lnclien d¡t het geval ¡s bent u h¡erover door de orærheidsinstanlie in kennis
gesteld Het gaal dus niet alleen om steun die u heeft ontmngen van de provincie.
Bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-rninimisverordening
Handelen ín str¡il mêt de staatssteunregels kan ¡n hef ergste ger/al leiden tÐt terugvordering van de
verleende stêun!

De b€dragen d¡e dienen te worden gebru¡kl bij het ¡nlcrllen van de verkÌar¡ng. zijn brutobedragen vóór afrrek
van belastingen. Behalve om subs¡d¡everlen¡ng kan het claarb¡j gaan om leningen legen gunstige
voorwaarden. de verkoop van gsond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde. vrijstellingen, verfagingen
of kwi¡ßcheld¡ng vân d¡recte of Ìndirecte belastinsen, etc Onder voorwaården ¡s het mÐgelijk de
verorden¡ng toe te pasçen op len¡ngen en garantles die langer dan dr¡e iaren lopen.

De dê-minim¡ssteun u/ordt geachl te zijn rrerleend op het t¡jdst¡p waarop uw onderneming eên u¡ettêlijke
aanspraak op de steun ve¡¡verfl, ongeacht de dat¡Jm wâarop de de'min¡m¡ssteun aan de onderneming
ryordt betaald- Dit b'etekent concreet de datum wâËrrop het besluit tot subsidieverlening (of \¡Erlen¡ng van
een voordêel) aan uw ondemem¡ng ¡s genornen.

I Vrordcnrng ¡ E(;) .\r .!Ì-V1[]7 van Jc Commrsrc ïan f.l.¡ulr lüJ? hctrutìtrdË dc toc¡Esm$ ì'sn dc ¡n¡kclcn I tl? en I l]È w hct Ë(;-
VcriJrag op dc-mrnrmi$tcm in dc risí isNtor m tot $r¡zrErng r'il Vcmndmrng f E(il nr. I fôU¿201!+. PhÈt-l l(X)1, t- I ll.
I Vcrordcnrng (tl. ) tir. I'lOEÊt)lJ vu dc fomrssìc vm l8 dcccmbcr 21111 rnzdce Jc tæTusrnprm dc ortrkclrn l{J7 cn lfJS vm
hctVcrdragbctrctìcrÉcdcucrkrngumdclluroçrrlJnrco¡dc-mrnrrnrstcunindclmdbrru*ntor,PbELl]fJlJ. Lj5:-



SNN
r.ii-'lLlt{. L;L \ rj\_: tt t.LLI] "\L
t( lJNLll,4lE

Begrotingsjaar 2015

SUBSDIDIEPI.AFOND BIJ SUBSIDIEREGELING MKB INNOVATIESTIMULERING TOPSECTOREN
NOORD.N EDERLAND (UITVOERINGSBESLUIT MI(R)T NOORD.N EDERLAND)

Het Dagelijks Bestuur van het SNN heeft in haar vergadering van 31 maart 2015 het volgende
besloten:

Artikel 1 Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond als bedoeld in aftikel 5 lid 1 MI(R)T Noord-Nederland bedraagt

periode 19 mei 2015 t/m 31 december 2015: € 4.000.000,00.
2. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 lid 4 MI(R)T Noord-Nederland bedraagt

periode 19 mei 2015 t/m 31 december 20L5: € 0,00.

Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 19 mei 2015

namens het Dagelijks Bestuur van het SNN,

J. lorritsma
voorzitter

in de

in de
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Aan de leden van Provinciale Staten van
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Verzoek om zlenswiJze jaarverslag en Jaarrekening SNN 2014

Leonard Springerlaan 15, Groningen
Financiën

Geachte Statenleden,

Hierbij zenden wij u de jaarrekening toe alsmede de link naar het digitale jaarverslag SNN 2014. Met
deze brief willen wij beide documenten toelichten en u vragen om een zienswijze uit te brengen.
Tevens is het stroomschema voor de behandeling van de jaarstukken bijgevoegd, Dit schema is
vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 11 november jl.

Jaarrekening 2Ot4
Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de geconsolideerde cijfers. De daarna volgende hoofdstukken bieden meer
gedetailleerde informatie over alle programma's en regelingen die bij het SNN in uitvoering zijn.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de lopende programma's en regelingen (hoofdstuk 2 tot en met
5), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 6) en de regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de
provincies en gemeenten uitvoeft (hoofdstuk 7). In de bijlagen van de jaarrekening zijn gegevens over
de kosten van SER Noord-Nederland opgenomen, een lijst van veelgebruikte afkortingen en CBS-
verantwoordingsinformatie, Eveneens is de bijlage Verantwoording uit hoofde van de Wet normering
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector toegevoegd.

Bijzonderheden in jaarrekenin g 2OL4
In 2014 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over het jaar 2014, Deze
worden hierna nader toegelicht.



Operationeel Programma EFRO 20 14-2020 Noord-Nederland
Op 4 december 2014 heeft de Europese Commissie het Operationeel Programma EFRO 2OI4-2O20
Noord-Nederland goedgekeurd. De staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken heeft op
11 december20L4 besloten om conform het voorstel in het programma het Dagelijks Bestuurvan het
SNN aan te wijzen als Management Autoriteit. Met het OP EFRO 2014-2020 is een bedrag van €
103.541,823 gemoeid.
Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken een maximaal bedrag van € 18.573,000 aan
Rijkscofinanciering bij het OP EFRO 20L4-2020 aan het SNN toegezegd,
Beide toegezegde bedragen zijn in de jaarrekening 2014 verwerkt, waarbij 4o/o yãî de toegezegde
middelen voor uitvoeringskosten beschikbaar is.

IJsland
ln 2OL4 heeft de provincie Groningen, die ook overtollige SNN-middelen belegt, de resterende
vordering op Landsbanki te Ilsland verkocht. Sinds 2008 werd risico gelopen over een deel van deze
vordering. Met de verkoop van de vordering is de hoofdsom volledig terugontvangen alsmede een
groot gedeelte van de gederfde rente. De financiële afwikkeling van de verkoop van de vordering is in
de jaarrekening 2014 verwerkt,

V oo ru i to ntva n g en u i tvoe ri ng sko ste n
In het verslagjaar bedragen de uitvoeringskosten van het SNN € 7.372.000. Daarmee vallen de kosten
ten opzichte van 2013 iets lager uit. De werkelijke kosten zijn in 2O!4 vrijwel gelijk aan de kosten in
de begroting na wijziging 2014, maar daar staan veel hogere inkomsten voor het uitvoeren van
regelingen voor derden tegenover. Per saldo kon er daardoor afgerond € 800.000 meer aan de
balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten (voorheen voorziening genoemd) worden toegevoegd.

Het feit dat SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP EFRO 20 14-2020 betekent dat
de horizon voor de vooruitontvangen uitvoeringskosten verlengd moet worden tot medio 2023. In dat
jaar zal naar verwachting de eindafrekening van het OP EFRO 2014-2020 kunnen worden opgemaakt
Bij het opstellen van een raming van de kosten en inkomsten tot medio 2023 is rekening gehouden
met de taken die het SNN normaliter zal moeten uitvoeren, De reguliere bijdrage van de provincies is
op het huidige niveau gehandhaafd met dien verstande dat vanaf 2016 standaard jaarlijks een
verhoging van 3,5olo zal worden doorgevoerd.

Per 31 december 2014 bedraagt de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten € 16,192.000. Op
basis van de verwachte inkomsten en u¡tgaven voor de jaren 2015 tot medio 2023 vertoont de
balanspost naar verwachting een tekort van afgerond € 3,9 miljoen. Indien niet op een andere wijze de
komende jaren in dit tekoft kan worden vooTzien, zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling
SNN de drie provincies ieder voor een derde gedeelte aansprakelijk zijn voor dit tekort.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 0.1 van de jaarrekening. Hoofdstuk
0.2 beslaat de grondslagen van consolidatie en waardering. Hoofdstuk 0.3 gaat in op het
weerstandsvermogen en de risicobeheersing en hoofdstuk 0.4 op de financiering.

Jaarverslag SNN 2014
De inhoud en vorm van het jaarverslag is ook dit jaar tot stand gebracht via de zogenaamde
scrummethodiek. U kunt de conceptversie via de volgende link raadplegen:

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal het jaarverslag in de vorm van een miniwebsite
gepresenteerd worden.
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Procedure
Op 7 april a.s. worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken in de rekeningcommissie in het
bijzijn van de controlerend accountant. De rekeningcommissie stelt een advies op voor het AB. Dit
advies alsmede het accountantsrapport en de controleverklaring worden nagezonden aan Provinciale
Staten, zodat deze stukken bij het opstellen van de eventuele zienswijze betrokken kunnen worden.
De Staten vergaderen op 20 mei (Fryslån),26 mei (Drenthe) en 27 mei (Groningen). De jaarstukken
worden eind juni ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Uiterlijk 15 juli moeten de jaarstukken bij het
ministerie van BZK binnen zijn,

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien uw zienswijzen graag
tegemoet.

Hoogachtend,

het Bestuur van het
Sam nd Noord-Nederland,

van den Berg

a

J
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0. Inleiding 
 
0.1 Algemeen 
 
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengt elk jaar een jaarverslag en 
een jaarrekening uit. Het jaarverslag geeft de activiteiten en resultaten weer die door 
noordelijke samenwerking zijn bereikt, de jaarrekening bevat de geconsolideerde balans 
per 31 december 2014 en het geconsolideerd overzicht van baten en lasten over 2014. 
Dit betekent dat alle afzonderlijke programma’s, regelingen en de uitvoeringskosten 
hierin zijn samengevoegd. 
 
Sinds de Wet Dualisering Provinciebestuur (2003) dienen alle Gemeenschappelijke 
Regelingen voor het toezichtregime op de financiële stukken te voldoen aan het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). Het jaarverslag gaat conform de BBV-voorschriften 
in op het onderdeel bedrijfsvoering. De jaarrekening bevat informatie over het 
weerstandsvermogen en risicobeheersing en de financiering. De overige voorgeschreven 
BBV onderdelen zijn voor het SNN niet van toepassing. Het SNN beschikt niet over 
kapitaalgoederen, heeft geen verbonden partijen en voert geen grondbeleid.  
 
Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de geconsolideerde cijfers. De navolgende hoofdstukken 
bieden meer gedetailleerde informatie over alle programma’s en regelingen die bij het 
SNN in uitvoering zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de lopende programma’s 
en regelingen (hoofdstuk 2 tot en met 5), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 6) en de 
regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de provincies en gemeenten uitvoert 
(hoofdstuk 7). In de bijlagen zijn gegevens over de kosten van SER Noord-Nederland 
opgenomen, een lijst van veelgebruikte afkortingen, CBS-Sisa verantwoordings-
informatie en verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging  
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  
 
Bijzonderheden in jaarrekening 2014 
In 2014 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over het jaar 
2014. Deze worden hierna nader toegelicht.   
 
Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland 
Eind 2013 werd bekend dat SNN voor het nieuw Operationeel Programma (OP) EFRO 
2014-2020 de Management Autoriteit voor Noord-Nederland zal zijn. Op 4 december 
2014 heeft de Europese Commissie het Operationele Programma EFRO Noord-Nederland 
2014-2020, dat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe beslaat, goedgekeurd. In 
het programma is het voorstel opgenomen om het Dagelijks Bestuur van het SNN als 
Management Autoriteit aan te wijzen. De staatssecretaris heeft daartoe schriftelijk 
besloten op 11 december 2014. Het bedrag van de totale financiële toewijzing voor het 
operationele programma is vastgesteld op € 103.541.823. Hiervan is 4% (€ 4.141.823) 
beschikbaar voor uitvoeringskosten. Dit bedrag is in de jaarrekening bij het onderdeel 
uitvoeringskosten als bate opgenomen en vervolgens toegevoegd aan de 
vooruitontvangen uitvoeringskosten.  
Het voor subsidieprojecten beschikbare deel ad € 99.401.000 is in de balans aan de 
vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Bij vorige Operationele programma’s werd het 
toegewezen bedrag via het overzicht van baten en lasten aan de balanspost toegevoegd. 
Vervolgens werd bij toekenningen aan projecten wederom een bate en een last geboekt. 
Om deze dubbele boeking van baten en lasten te voorkomen, wordt met ingang van de 
periode 2014-2020 het voor het programma beschikbare bedrag rechtstreeks in de 
balans verwerkt. Pas bij toekenningen aan projecten worden de beschikte bedragen via 
het overzicht van baten en lasten verwerkt. Bij het opstellen van de begroting na 
wijziging 2014 is nog geen rekening gehouden met deze nieuwe verwerkingswijze.  
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Op 8 december 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken een maximaal bedrag 
van € 18.573.000 aan Rijkscofinanciering bij het OP EFRO 2014-2020 Noord-Nederland 
aan het SNN toegezegd. Van dit budget is eveneens 4% (€ 742.920) beschikbaar voor 
uitvoeringskosten. Dit bedrag is in de jaarrekening eveneens als bate bij de 
uitvoeringskosten opgenomen en vervolgens toegevoegd aan de vooruitontvangen 
uitvoeringskosten.  
Het resterende bedrag ad € 17.830.080 is voor projecten beschikbaar en is op dezelfde 
wijze in de jaarrekening verwerkt als hiervoor geschetst voor de toegezegde Europese 
gelden.  
 
IJsland 
Sinds oktober 2008 werd risico gelopen over een deel van een vordering van € 10 
miljoen van de provincie Groningen op Landsbanki te IJsland. De provincie Groningen, 
die ook de tijdelijk overtollige SNN middelen belegt, had oorspronkelijk een vordering op 
Landsbanki van € 10.540.898. Het aandeel van het SNN in deze vordering bedroeg 
32,38% dus € 3.413.143.  
 
De provincie Groningen heeft sinds 2008 tezamen met het Rijk en de landsadvocaat 
getracht de vordering terug te ontvangen. Op 16 december 2011 heeft een zitting bij de 
IJslandse rechtbank plaatsgevonden waarbij de claim van de provincie Groningen 
inclusief gederfde interest is vastgesteld op afgerond € 10,8 miljoen. Op 29 december 
2011 heeft een eerste interim betaling op deze vordering plaatsgevonden van circa 30% 
in 2012 en 2013 hebben betalingen plaatsgevonden. Cumulatief is tot en met 2013  
€ 6.049.000 miljoen door de provincie Groningen ontvangen. In de tweede helft van 
2014 heeft de provincie Groningen tezamen met mede overheden, die ook een vordering 
op Landsbanki hadden, een marktverkenning laten uitvoeren voor de verkoop van de 
resterende claim op Landsbanki. Dat heeft geresulteerd in de verkoop van de claim, 
waarna op 20 oktober 2014 een bedrag van € 4.645.000 is ontvangen. Daarmee is de 
hoofdsom volledig terugontvangen alsmede een groot gedeelte van de gederfde rente.  
De provincie Groningen heeft bij verkoop een gering gedeelte van de vordering moeten 
afboeken. Het aandeel van het SNN in deze afboeking bedraagt € 18.000. Daarnaast 
heeft de provincie Groningen de renteberekening over de r/c standen vanaf 2008 
herrekend. Zoals jaarlijks in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” 
vermeld moest het SNN rekening houden met een renteverlies. Uiteindelijk is dit verlies 
in 2014 vastgesteld op € 279.000. Tezamen met het opgetreden verlies bij verkoop kost 
de afwikkeling van de vordering op Landsbanki het SNN in 2014 € 297.000. Deze last is 
in mindering gebracht op de rentebaten. Bij de verdeling over de diverse algemene 
reserves is als uitgangspunt de r/c verhoudingen in oktober 2008 genomen.    
Er blijven na de verkoop van de claim nog twee zaken openstaan. Het gaat hierbij om 
een bedrag van circa € 85.000, dat zich nog in depot bevindt. Deze gelden mogen niet 
uitgekeerd worden als gevolg van het uitvoeringsverbod van IJslandse kronen. Het 
aandeel van het SNN in genoemd depot bedrag bedraagt circa € 28.000. Voorts is er een 
kleine mogelijkheid dat de IJslandse regering belasting in rekening gaat brengen. Deze 
belasting is ongeveer 0,50%. 
 
Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Het feit dat SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP 2014-2020 
betekent ook dat de horizon voor de voouitontvangen uitvoeringskosten verlengd moet 
worden tot medio 2023. Het nieuwe programma is geringer van omvang dan vorige 
programma’s en op basis daarvan wordt verwacht, dat medio 2023 de eindafrekening 
kan worden opgemaakt.  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening over 2013 is met de provincies overeengekomen 
dat een bedrag van € 2 miljoen aan de vrije reserves kan worden onttrokken voor 
dekking van toekomstige kosten. Van genoemd bedrag is ultimo 2013 al € 1,6 miljoen 
vanuit de vrije reserves toegevoegd aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten.  
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Nu de vordering op Landsbanki te IJsland is afgewikkeld, blijkt dat binnen de algemene 
reserve van de Transitiemiddelen voldoende vrije ruimte aanwezig is om ultimo 2014 de 
resterende € 400.000 via een voorstel van winstbestemming aan de vooruitontvangen 
uitvoeringskosten toe te voegen. 
 
Het SNN heeft ook het afgelopen jaar intensief met de directies van de drie provincies 
overlegd over de taken van het SNN en de financiering van de daarbij behorende kosten. 
De provincies houden daarbij vast aan handhaving van de provinciale bijdragen op het 
huidige niveau. Met dien verstande dat de bijdrage vanaf 2016 jaarlijks wordt verhoogd 
met 3,5% voor salarisaanpassingen en overige kostenstijgingen. Bij het opmaken van de 
jaarrekening 2013 werd nog gesproken over diverse toekomst scenario’s. De toen 
berekende balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten was met name gebaseerd op 
een krimpend SNN tot 2019 en een afbouw daarna tot medio 2023. In 2014 is 
duidelijkheid gekomen over de taken, die het SNN normaliter zal moeten uitvoeren. 
Tegelijkertijd werd in 2014 duidelijk dat het SNN in staat is gebleken om een aanzienlijk 
groter volume aan regelingen voor provincies/gemeenten uit te voeren zonder 
aanzienlijke kostenstijgingen.  
 
Op basis van de thans beschikbare informatie is een zo realistisch mogelijke inschatting 
gemaakt van de toekomstige kosten en inkomsten tot medio 2023. Daarbij zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 rekening gehouden met inkomsten uit regelingen voor provincies/gemeenten t/m 

2018 op basis van nu bekende gegevens; 
 uitgegaan van € 1,6 miljoen inkomsten uit nieuwe subsidie regelingen uit OP EFRO 

2014-2020 budget; 
 een vaste personeelsformatie voor lobby, communicatie, (bestuurs-)secretariaat, 

Personeel/Organisatie en directie; 
 een met de werkdruk afnemende personeelsbezetting voor de onderdelen 

Dienstverlening, Financiën en Juridische zaken; 
 uitgaan van de opslagpercentages sociale lasten voor 2015; 
 uitgaan van een gemiddelde loonkostenstijging van 1,5% per jaar in verband met 

algemene en individuele loonstijgingen; 
 de overige kostenposten voor zover mogelijk gerelateerd aan de omvang van de 

personeelskosten; 
 vanaf 2016 geen bijdrage meer in de tekorten van SER Noord-Nederland; 
 geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor 

personeelsleden. 
 

Per 31 december 2014 bedraagt de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten 
€ 16.192.000. Na verwerking van de verwachte inkomsten en uitgaven zou deze 
balanspost toereikend moeten zijn om de thans nog lopende programma’s en regelingen 
geheel af te wikkelen. Dat is niet het geval. Op basis van de nu bekende gegevens ziet 
het toekomstig verloop van de vooruitontvangen uitvoeringskosten er als volgt uit: 
 
* € 1.000 
Stand 31 december 2014       16.192 
Geraamde kosten 2015 t/m medio 2023   44.606 
Geraamde inkomsten 2015 t/m medio 2023  24.521 
Geraamd tekort 2015 t/m medio 2023     20.085 
Tekort per 30 juni 2023        3.893 

 
Op basis van de ervaringen in 2014 is het mogelijk om een deel van dit tekort weg te 
werken door een groter volume regelingen voor provincies/gemeenten dan thans 
geraamd door het SNN te laten uitvoeren. In 2014 zorgde een groter volume ervoor, dat 
afgerond € 800.000 meer aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten kon worden 
gedoteerd dan begroot.  
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Resultaatbestemming 
Onder de resultaatbestemming staat een onttrekking aan de reserves van € 400.000. Het 
betreft de hiervoor bij vooruitontvangen uitvoeringskosten besproken dotatie om 
toekomstige uitvoeringskosten te financieren.  

0.2 Grondslagen consolidatie en waardering 
 
Deze paragraaf gaat in op de grondslagen van consolidatie en waardering en op de 
inhoud van de balans en het overzicht van baten en lasten. 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  
 
Grondslagen consolidatie 
De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie betrokken: 
 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland  
 Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-

SNN) 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland programma’s 2007-2013 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland 2007-2013 regelingen 
 Uitvoeringskosten 
 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten 
 
De volgende regelingen en werkzaamheden worden voor rekening en risico van 
provincies en gemeenten uitgevoerd: 
 STINAF Fryslân 
 STINAF II Fryslân 
 STINAG Groningen 
 STINAT Drenthe 
 Friese Energiepremie 2013-2015 
 SEBB 2009 provincie Drenthe 
 SEBB 2010 provincie Fryslân 
 Subsidieregeling energiebesparing De Wolden 
 SIEBB provincie Groningen 
 SIEBB provincie Drenthe 
 SIEBB provincie Fryslân 
 Groninger Energiepremieregeling 2014-2015 
 Tijdelijke Energiepremieregeling Noord-Nederland 
 IAD provincie Drenthe 
 Subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen 
 Waardevermeerderingsregeling Groningen 
 Arbeidsmarktregeling Groningen 
 Arbeidsmarktregeling Drenthe 
 Zonnelening Drenthe 
 IEBB Noord-Nederland 
 Regionale Investeringssteun Groningen 
 SEBB 2009 gemeente Assen 
 SEBB 2010 gemeente Schiermonnikoog 
 SEBB 2010 gemeente Vlieland 
 SEBB 2010 gemeente Terschelling 
 Optreden als fondsbeheerder voor het RSP Mobiliteitsfonds 
 
Bij de consolidatie van de groepsbalansen zijn de onderlinge vorderingen en schulden 
geëlimineerd. Dat geldt ook voor de overzicht van baten en lasten. 
 
In de jaarrekening heeft geen consolidatie met verbonden partijen en/of overige 
zelfstandige rechtspersonen plaatsgevonden.  
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De voorliggende jaarrekening heeft enkel betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten. Tenzij hieronder anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zijn op de balansdatum 
gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.  
 
Hierna volgt per post van de jaarrekening een beknopte beschrijving en indien van 
toepassing een uiteenzetting over de waardering of wijze van resultaatbepaling.  
 
BALANS  
 
Materiële activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs (inkoopprijs 
en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend) verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen op 
materiële vaste activa vinden onafhankelijk van het resultaat over het boekjaar plaats. 
Uitgaven voor het automatiseringssysteem van de afdeling Dienstverlening worden 
geactiveerd en vanaf het moment van ingebruikname in vijf jaar afgeschreven.  
 
Vorderingen 
De post Vorderingen bevat de vorderingen op het ministerie van Economische Zaken, de 
nog te ontvangen bijdragen van de Europese Commissie en te ontvangen bedragen van 
provincies en gemeenten. Onder de overige vorderingen zijn vooruitbetaalde kosten en 
de compensabele BTW opgenomen. De vorderingen uit hoofde van terug te ontvangen 
subsidies worden in de balans afzonderlijk gewaardeerd, waarbij een inschatting wordt 
gemaakt van het risico van mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
van vorderingen worden met de boekwaarde van deze vorderingen verrekend.  
 
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 
De provincie Groningen treedt als kasbeheerder op voor het SNN. Per onderdeel wordt 
een rekening-courantverhouding aangehouden.  
 
Liquide middelen 
Voor het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds is een bankrekening geopend. Het 
saldo is tegen nominale waarde gewaardeerd.  
 
Algemene reserves 
Per instrument wordt een algemene reserve aangehouden. Deze reserve bestaat uit de 
jaarlijkse toevoegingen van rentebaten onder aftrek van eventuele rentelasten. 
Verwerking van niet begrote mutaties in de reserves vindt plaats via de 
resultaatbestemming.  
De reserve heeft als doel tekorten op te vangen op projecten en uitvoeringskosten, die 
niet op een andere wijze worden gedekt.  
 
Vooruitontvangen bedragen 
De door de overheden beschikbaar gestelde middelen worden als vooruitontvangen 
bedragen onder de langlopende schulden opgenomen. De vooruitontvangen bedragen 
worden verminderd met de reeds gedane toekenningen aan derden en regelingen.  
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Vrijgevallen middelen die ontstaan, doordat projecten niet doorgaan of minder middelen 
vragen dan oorspronkelijk geraamd, worden aan de vooruitontvangen bedragen 
toegevoegd. 
 
Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Voor de uitvoeringskosten wordt een balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten 
aangehouden, bestaande uit het saldo van door de overheden beschikbare gestelde 
middelen en dotaties uit de algemene reserves, verminderd met de reeds gemaakte 
uitvoeringskosten. 
 
Openstaande toekenningen 
Betreft de verplichtingen aan derden. Het saldo bestaat uit toekenningen verminderd met 
de uitbetaalde bedragen en vrijgevallen middelen.  
 
Schulden aan derden wegens uitvoering regelingen  
Gemeenten en provincies stellen voorschotbedragen beschikbaar voor de uitvoering van 
diverse regelingen. Het SNN voert de regeling uit en verstrekt uitkeringen aan 
begunstigden. Het saldo van de ontvangen voorschotten en de nog niet aan 
begunstigden uitbetaalde bedragen is ultimo 2014 opgenomen onder schuld aan derden 
wegens uitvoering regelingen. 
 
Overige schulden 
Betreft verplichtingen aan leveranciers en nog te betalen kosten. Bij de overige schulden 
zijn ook de schulden uit hoofde van het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds 
opgenomen. 
 
 
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Projecten 
 
Toekenningen aan projecten 
Betreft verleende subsidies (committeringen) aan derden. De volledige toezegging wordt 
in het jaar van toezegging als last in het overzicht van baten en lasten verantwoord. 
 
Vrijval op toekenningen 
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor 
gecreëerde vrijval als bate verantwoord. Dit geld is in principe, mits de regelgeving dit 
toelaat, weer opnieuw beschikbaar. De vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de 
balanspost vooruitontvangen bedragen. 
 
Teruggevorderde bedragen 
Betreft de vorderingen die geen oninbaarheidsvoorziening behoeven. De teruggevorderde 
bedragen worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. 
 
Mutaties vooruitontvangen bedragen 
Het niet gebruikte deel van de (jaarlijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde 
vrijval op projecten worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Hieruit 
worden bedragen onttrokken, indien er niet bestede (jaar-)budgetten van vorige jaren 
beschikbaar zijn, dan wel als er geanticipeerd wordt op toekomstige budgetten en/of 
verwachte vrijval (de zogenoemde overcommittering).  
 
Algemeen 
 
Bijdragen in uitvoeringskosten 
Betreft de bijdragen in de uitvoeringskosten van het Rijk, de Europese Commissie, 
provincies, gemeenten en overige financiers. 
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Kosten 
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse subsidie-
instrumenten, het beheer van SNN en SER Noord-Nederland. De kosten worden 
doorberekend aan de uitgevoerde instrumenten op basis van een kostenverdeelsleutel. 
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het urenregistratiesysteem. De kosten worden 
gedekt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, de Europese 
Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten.  
De personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze 
betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van 
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelskosten, 
zoals de waarde van nog niet opgenomen verlofdagen, echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling/opname plaatsvindt. 
Alle accountantskosten, die gemaakt moeten worden om deze jaarrekening te 
controleren, zijn conform de gedragslijn in het verleden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
Rente 
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per instrument wordt 
een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente wordt berekend.  
 
Mutatie vooruitontvangen uitvoeringskosten 
De vooruitontvangen uitvoeringskosten dienen als dekking van uitvoeringskosten van 
het SNN. Als de bijdrage aan uitvoeringskosten hoger is dan de gerealiseerde kosten 
wordt de overfinanciering aan de vooruitontvange uitvoeringskosten toegevoegd.  
Indien de uitvoeringskosten hoger zijn dan de toegekende financiering, dan vindt een 
onttrekking (bate) aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten plaats.  
 
Mutaties reserves 
Het saldo van de rentebaten en -lasten wordt aan de reserve toegevoegd. Voor overige 
kosten, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, wordt een bedrag aan de 
reserves onttrokken.  
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0.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en de risico’s van het SNN.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die 
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico’s, die 
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel 
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2014 bedraagt de 
geconsolideerde algemene reserve € 7.691.000. Als interne gedragslijn geldt dat 
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke 
(subsidie)doelen.  
 
Risico’s 
Tegenover de algemene reserve staan risico’s die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn  
werkzaamheden.  
 
Het SNN onderscheidt risicocategorieën, die hierna kort worden genoemd. Jaarlijks wordt 
beoordeeld of deze indeling nog volstaat en wordt er een inschatting gemaakt van de 
kans dat een risico zich voordoet.  
 
 Inhoudelijke risico’s 
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering 
van de programma’s afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers, op nihil ingeschat. 
 
 Procedurele risico’s 
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en 
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen Administratieve 
Organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen. Op dit moment speelt er een 
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.  
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt Oostwand te 
Groningen. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet naleven van 
de aanbestedingsregels bij een opdracht.  Over de uitkomst van het onderzoek is nog 
niets bekend.  
 
 Risico’s verbonden aan financiering en uitvoeringskosten  
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023 is een balanspost vooruitontvangen 
uitvoeringskosten aanwezig. Ultimo 2014 bedraagt het saldo € 16.192.000. Voor de 
werkzaamheden om het huidige programma 2007-2013 en het nieuwe programma 2014-
2020 volledig af te ronden, alsmede de reguliere taken op het gebied van lobby en 
bestuurssecretariaat uit te voeren is op basis van een meerjarenraming per saldo een 
bedrag van  € 20,1 miljoen benodigd.    
Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met inkomsten en uitgaven op 
basis van een realistisch toekomstscenario van het SNN. Er is geen rekening gehouden 
met mogelijke wachtgeldverplichtingen voor personeelsleden.  
Het berekende bedrag van € 20,1 miljoen houdt in, dat er ultimo 2014 ten opzichte van 
de aanwezige balanspost een ongedekt tekort wordt geraamd van afgerond € 3,9 
miljoen. Indien niet op andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zullen 
ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies ieder 
voor een bedrag van € 1,3 miljoen aansprakelijk zijn voor dit tekort.  
 
Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen heeft gehad, mede omdat bewaking 
van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft, wordt het financieringsrisico op nihil 
geschat.  
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In het verslagjaar is de vordering op Landsbanki te IJsland verkocht en financieel 
afgewikkeld.  Er blijven na de verkoop van de claim nog twee zaken openstaan. Het gaat 
hierbij om het bedrag van circa € 85.000, dat zich nog in depot bevindt.  
Deze gelden mogen niet uitgekeerd worden als gevolg van het uitvoeringsverbod van 
IJslandse kronen. Het aandeel van het SNN in genoemd depot bedrag bedraagt circa 
€ 28.000. Voorts is er een kleine mogelijkheid dat de IJslandse regering belasting in 
rekening gaat brengen. Deze belasting is ongeveer 0,50%.  
 
 Budgettaire risico’s 
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt bij 
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen 
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat 
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer 
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.  
 
Voor alle lopende regelingen en programma's, met uitzondering van Koers Noord 2007-
2010 PiD, zijn zogeheten ‘overcommitteringspercentages’ vastgesteld. Indien de 
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan 
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt 
periodiek vergeleken met de prognoses. Op basis van de meest recente gegevens is er 
ultimo 2014 geen direct risico. Daarbij moet worden opgemerkt dat van de projecten van 
het Operationeel Programma Noord-Nederland ultimo 2014 nog maar een gedeelte van 
de projecten een eindafrekening heeft ingediend. Hierdoor is er nog te weinig inzicht in 
de vermoedelijke werkelijke vrijval van dit programma en verdient het aanbeveling om 
de ultimo 2014 aanwezige reserves voor eventuele tegenvallers achter de hand te 
houden. In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een bedrag van  
€ 2.400.000 aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit programma. 
Daarbij is als voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatie van € 2,4 miljoen, 
tekorten ontstaan doordat de vrijval bij het Transitieprogramma lager uitvalt, de reserves 
van het SNN zullen worden aangesproken. Ultimo 2014 is daarvoor binnen het 
Transitieprogramma een reserve van € 3.414.000 aanwezig.  
 
Voor het Operationeel Programma 2007-2013 is, conform de EC-gedragslijn uit het 
verleden, het systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2 
regel) een extra aandachtspunt. Ultimo 2014 heeft het SNN voldoende subsidiabele 
kosten bij de Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.  
 
Voor het nieuwe programma OP EFRO 2014-2020 geldt een N+3 verplichting, die voor 
het eerst ultimo 2017 kan leiden tot automatische decommittering.  
 
Recapitulatie 
Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 7,7 miljoen. Daar staat ultimo 2014 alleen 
een renterisico van circa € 28.000 tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's 
en onzekerheden. 
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0.4 Financiering 
 
De uitgaven van het REP-SNN programma, Koers Noord programma en het Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 Noord Nederland worden gedekt uit middelen die door 
externe geldgevers als Rijksoverheid, Europese Commissie en provincies ter beschikking 
worden gesteld. De Koers Noord- Operationeel Programma Noord-Nederland regelingen 
worden als project gefinancierd vanuit de programmamiddelen.  
 
Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten. De provincie Groningen 
treedt op als kassier voor het SNN. Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van 
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen 
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet FIDO) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het 
statuut geeft in overeenstemming met de Wet FIDO de bestuurlijke kaders aan 
waarbinnen het Dagelijks Bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden, 
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico’s kan besturen en beheersen.  
 
Voor de invoering van het verplichte schatkistbankieren streefde de treasurer van de 
provincie Groningen er door middel van een actief treasurybeleid naar de financiële 
kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de opbrengsten zo hoog mogelijk te 
krijgen. Sinds de invoering van het schatkistbankieren wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om gelden aan mede-overheden uit te lenen.  
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten voor het risicoprofiel van het SNN: 
 het uitgangspunt voor het financieel risico is defensief en risicomijdend; 
 de lange termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm, 

zoals die is opgenomen in de Wet FIDO; 
 de korte termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals 

die is opgenomen in de Wet FIDO. 
 
Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren viermaal per 
jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen waarvoor de provincie de 
treasury functie vervult. Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de 
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de 
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van 
Groningen worden verstrekt. Het Dagelijks Bestuur van het SNN ontvangt periodiek een 
verslag van het overleg.  
 
De renterisiconorm voor het jaar 2014 is op basis van de begroting voor wijziging 2014 
vastgesteld op € 6.912.000. Deze norm is verder niet van belang, omdat het SNN geen 
vaste schulden heeft.  
 
Gezien de renteontwikkeling in 2014 en door de invoering van verplicht 
“schatkistbankieren” voor decentrale overheden in december 2014 zijn vrijgekomen 
middelen kortlopend weggezet. De overige middelen zijn belegd in obligaties, 
onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke rentebaten vallen lager 
uit als de tegoeden waarover rente wordt vergoed lager zijn dan verwacht en/of als een 
lager rentepercentage wordt vergoed dan oorspronkelijk werd begroot. Dat laatste was in 
2014 nadrukkelijk het geval.  
 
In 2014 is per einde van de maand de liquiditeitspositie als volgt: 
 
(bedragen x € 1.000) 
januari 145.373 mei 146.970 september 139.446 
februari 141.550 juni 148.468 oktober 160.317 
maart 139.113 juli 141.285 november 155.821 
april 151.468 augustus 140.775 december 152.702 
 
In het jaar 2014 is er geen sprake geweest van liquiditeitstekorten.  
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ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

Vaste activa: Vaste passiva:
- Immateriële activa 0 0 Eigen vermogen:
- Materiële activa 59 50  - Algemene reserves 8.091 9.253

 - Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -400 -1.709
Totaal eigen vermogen 7.691 7.544

Langlopende schulden
 - Vooruitontvangen bedragen 150.190 73.133
 - Vooruitontvangen uitvoeringskosten 16.192 14.678
Totaal langlopende schulden 166.382 87.811

Totaal vaste activa 59 50 Totaal vaste passiva 174.073 95.355

Vlottende activa: Vlottende passiva:
- Vorderingen 236.243 175.883 - Openstaande toekenningen 205.081 214.256
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 152.701 139.980 - Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen 9.165 5.509
- Liquide middelen 35 35 - Overige schulden 719 828

Totaal vlottende activa 388.979 315.898 Totaal vlottende passiva 214.965 220.593

Totaal activa 389.038 315.948 Totaal passiva 389.038 315.948

1.0 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)
(bedragen in € 1.000,-)
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1.0.1. Toelichting op de geconsolideerde balans per 
31 december 2014 

 
Algemeen 
Bij de consolidatie van de balansen van de verschillende programma’s en regelingen 
zijn de onderlinge vorderingen en schulden (openstaande toekenningen) geëlimineerd. 
In totaal is op 31 december 2014 een bedrag van € 18.276.000 geëlimineerd en per 
31 december 2013 € 29.867.000. 
 
Vaste activa 
 
Materiële activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur. Het grootste deel van de investeringen in het 
geautomatiseerde systeem en kantoorinventaris heeft in 2008 en 2009 
plaatsgevonden en is nu nagenoeg afgeschreven. In 2014 is geïnvesteerd in het 
landelijke geautomatiseerde systeem voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020. 
De afschrijving hierop zal starten na ingebruikname van het systeem in 2015. 
In het boekjaar hebben geen afwaarderingen wegens duurzame 
waardeverminderingen plaatsgevonden.  
 
Het verloop van de materiële vaste activa met economisch nut in 2014 is als volgt: 
 
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
 Totaal geauto- kantoor- 
  matiseerd inventaris 
  systeem  
Boekwaarde per 1 januari 2014 50 47 3 
Bij: investeringen 2014  58  58  0 
 108 105   3 
 
Af: Afschrijvingen 2014  49 46  3 
Boekwaarde per 31 december 2014 59 59 0 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
De specificatie per balansdatum is als volgt: 
 
 31-12-2014 31-12-2013 
 * € 1.000 * € 1.000 
Ministerie van Economische Zaken 
- Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 16.938 0 
- REP – SNN - programma 72.225 84.219 
- EZ Koers Noord 2007-2010 PiD 9.653 15.850 
- Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013  10.939  17.876 
Totaal MEZ 109.755 117.945 
 
Europese Commissie 
- OP EFRO 2014-2020 98.467 0   
- OP EFRO 2007-2013 17.204 51.718 
Totaal EC 115.671 51.718 
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Bijdragen in kosten OP EFRO 2014-2020 
EC in OP EFRO 2014-2020 4.102 0 
EZ Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020     706   0 
 4.808 0 
Bijdragen provincies, gemeenten en  
REP – SNN in kosten  4.922 5.569 
 
Vordering provincie Groningen  
inzake GEP 2015 379 0 
  
Terug te ontvangen subsidies 2.426 2.745 
Af: Voorziening oninbare vorderingen 2.299 2.745 
 127 0 
 
BTW Compensatiefonds 483 485 
 
Nog te ontvangen bijdragen  65 146 
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten  33  20 
 98 166 
 
Totaal vorderingen 236.243 175.883 
 
Door het aanwijzen van SNN als management autoriteit voor het Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland zijn er nieuwe vorderingen ontstaan op 
het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. De vorderingen in 
verband met de oude programma’s dalen daarentegen. Per saldo leidt dit tot een 
aanzienlijke toename van de totale vorderingen. 
 
De terug te ontvangen subsidies zijn nagenoeg geheel voorzien voor mogelijke 
oninbaarheid. Afboekingen van uitstaande vorderingen vinden plaats als van de 
curator een definitieve uitdelingslijst wordt ontvangen. Met een drietal partijen is 
echter een betalingsregeling getroffen. Op basis van de ervaringen van het SNN met 
deze partijen is de verwachting dat deze subsidies geheel worden terugbetaald. 
Daarom wordt voor deze terug te ontvangen subsidies geen voorziening getroffen. 
 
Op 1 januari 2003 is het BTW Compensatiefonds in werking getreden. Het SNN heeft 
op basis van evenredigheid de vordering over het jaar 2014 ad € 483.000 bij de drie 
Noordelijke provincies ingediend. 
 
De post 'Nog te ontvangen bijdragen' bestaat voornamelijk uit bijdragen van de drie 
noordelijke provincies voor de kosten die ERAC heeft gemaakt voor werkzaamheden in 
het kader van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland, een 
bijdrage van CVO met betrekking tot de Week van de Ondernemer en doorberekende 
kosten van de Open Dagen in Brussel. 
 
De post ‘Vooruitbetaalde uitvoeringskosten’ bestaat uit een aantal kleine posten op het 
gebied van huur, contributies en verzekeringen. 
 
Rekeningen-courantverhouding met provincie Groningen 
De provincie Groningen verricht de kassiersfunctie voor het SNN. Alle betalingen en 
ontvangsten verlopen via de rekening van de provincie Groningen. Over het 
uitstaande saldo wordt ieder kwartaal rente berekend.  
Voor alle programma’s en regelingen wordt een aparte rekening-courantverhouding 
met de provincie bijgehouden. Daarnaast zijn er twee rekening-courantverhoudingen 
voor de uitvoeringskosten.  
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Het verloop van de rekening-courant Groningen in 2014 is als volgt: 
 
 * € 1.000 
Stand r/c Groningen per 1 januari 2014 139.980 
Bij: mutaties 2014    12.721 
Eindstand per 31 december 2014 152.701 
 
Liquide middelen 
Hieronder is opgenomen de rekening-courant rekening bij de ABN Amro Bank voor het 
RSP Mobiliteitsfonds. De stand per 31 december 2014 op de rekening bedraagt  
€ 35.000. Daarnaast worden er twee kleine kassen aangehouden met een totaal saldo 
van ruim € 100.  
 
Vaste passiva 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserves 
De algemene reserves zijn ontstaan doordat jaarlijks de rentebaten onder aftrek van 
rentelasten aan de reserves worden toegevoegd. De reserves kunnen worden 
aangewend om tekorten op projecten op te vangen, alsmede voor uitvoeringskosten 
die niet op andere wijze worden gedekt.  
Er wordt per regioprogramma en subsidieregeling een algemene reserve 
aangehouden. Daarnaast zijn er algemene reserves voor de uitvoeringskosten.  
 
Geconsolideerd laat het eigen vermogen over het jaar 2014 het volgende verloop zien. 
 
 * € 1.000 
Stand 1 januari 2014 7.543 
Saldo rentebaten/lasten   548 
Algemene reserve voor gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 8.091 
 
Af: onttrekking in verband met aanvullen 
 voorziening uitvoeringskosten    400 
Stand per 31 december 2014 7.691 
 
Het eigen vermogen per balansdatum (na verwerking van het gerealiseerd resultaat 
(voor bestemming) kan als volgt gespecificeerd worden: 
 
 31-12-2014 31-12-2013 
 * € 1.000 * € 1.000 
REP – SNN - programma 293 166 
Koers Noord en Operationeel Programma  
Noord – Nederland 2007-2013 7.390 7.346 
Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord - Nederland 2007-2013 regelingen 2 0 
Uitvoeringskosten -/- 31 32 
Regelingen en werkzaamheden  
voor provincies en gemeenten    37     0 
Totaal 7.691 7.544 
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Langlopende schulden 
Vooruitontvangen bedragen 
De balanspost vooruitontvangen bedragen is als volgt samengesteld: 
 
 * € 1.000 
OP EFRO 2014-2020 117.231 
REP – SNN - programma 48.694 
Koers Noord Operationeel Programma 
Noord-Nederland 2007-2013 - programma’s -/- 22.463 
Koers Noord Operationeel Programma 
Noord-Nederland 2007-2013 - regelingen      6.728 
Totaal 150.190 
 
In verband met de start van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-
Nederland en de hiermee beschikbaar gestelde bijdragen zijn de vooruitontvangen 
bedragen aanzienlijk gestegen. 
 
De stand van de vooruitontvangen bedragen is voor drie programma’s  negatief. Bij 
het Operationeel Programma Noord - Nederland kent het OP EFRO 2007-2013 
programma een negatief saldo van € 12,0 miljoen door overcommittering. Hetzelfde 
doet zich voor bij de Cofinanciering rijksmiddelen in OP EFRO en Transitiemiddelen 
met respectievelijk € 5,7 miljoen en € 5,2 miljoen. In alle gevallen is de 
overcommittering nog onder de afgesproken grenzen en is de verwachting dat de 
werkelijke vrijval bij afrekening van projecten voldoende zal zijn om de 
overcommittering te compenseren.   
 
Het verloop van de balanspost vooruitontvangen bedragen is in 2014 als volgt: 
 
 projecten en 
 regelingen 
 * € 1.000 
Stand per 1 januari 2014 73.134 
Bij: beschikbaar gestelde middelen 117.231 
 vrijgevallen toekenningen projecten 9.252 
 199.617 
Bij: teruggevorderde bedragen    127 
Af: aangegane verplichtingen derden 49.554 
 -/- 49.427 
Stand per 31 december 2014 150.190 
 
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor 
Fraudebestrijding is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt 
Oostwand te Groningen. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk 
niet naleven van de aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het 
onderzoek en eventuele invloed op de vooruitontvangen bedragen is nog niets bekend.  
 
Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Betreft het saldo van de door de overheden beschikbaar gestelde middelen, 
verminderd met de reeds gedane toekenningen aan uitvoeringskosten.  
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Het verloop van de vooruitontvangen uitvoeringskosten is in 2014 als volgt: 
 
 * € 1.000 
Stand per 1 januari 2014 14.678 
 
Bij: regulier beschikbaar gestelde bedragen in 2014: 
 provincies, jaarbijdrage 1.608 
 gemeenten, jaarbijdrage 405 
 SER 145 
 uitvoering regelingen voor provincies 1.349 
 uitvoering regelingen voor gemeenten     46 
  3.553 
 
Af:  uitvoeringskosten in 2014 7.372 
 
saldo regulier beschikbaar gestelde bedragen 
minus uitvoeringskosten in 2014  -/- 3.819 
 10.859 
 
Bij: eenmalig beschikbaar gestelde bijdragen in 2014: 
 OP EFRO 2014-2020 
 4% van budget EC deel  4.141 
 4% van budget EZ cofinanciering     743 
 subtotaal  4.884 
 uit algemene reserve Transitiemiddelen 400 
 bijdragen afrekening drietal projecten       49  
   5.333 
Stand per 31 december 2014 16.192 
 
De balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten ad € 16.192.000 bestaat ultimo 
2014 uit de uitvoeringskosten ten behoeve van de uit te voeren programma’s en 
regelingen inclusief REP - SNN. Op basis van een prognose van de te verwachten 
kosten tot medio 2023 vertoont de balanspost ultimo 2014 naar verwachting een 
tekort van € 3.893.000 om aan de verplichtingen te voldoen. Indien niet op andere 
wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zullen ingevolge de 
Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies ieder voor een 
bedrag van afgerond € 1,3 miljoen aansprakelijk zijn voor dit tekort. 
In 2014 waren de werkelijke kosten vrijwel gelijk aan het bedrag van de begroting na 
wijziging. De baten zijn daarentegen aanzienlijk hoger dan begroot.  
 
Vlottende passiva 
 
Kortlopende schulden 
Openstaande toekenningen 
Onder deze balanspost zijn de verplichtingen aan derden opgenomen. Het verloop in 
het jaar 2014 is als volgt: 
 * € 1.000 
Stand per 1 januari 2014 214.255 
Bij: verplichtingen lopend jaar   49.554 
 263.809 
Af: betalingen 2014 61.067 
 vrijval 2014 (inclusief vrijval  
 voorziening debiteuren) 9.252 
 -/- 70.319 
 193.490 
Bij: mutatie interne toezeggingen    11.591 
Stand per 31 december 2014 205.081 
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Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen 
Het SNN voert voor rekening en risico van de drie noordelijke provincies en een aantal 
gemeenten regelingen en werkzaamheden uit. Hieronder vallen onder andere een 
aantal toeristische regelingen. Daarnaast voert het SNN een aantal regelingen uit op 
het gebied van energiebesparende maatregelen, innovatieve energieprojecten voor 
bestaande bouw en een waardevermeerderingsregeling.  
Het SNN ontvangt voor deze regelingen voorschotten. Voor zover deze nog niet aan 
eindbegunstigden zijn uitgekeerd wordt het restant van de voorschotten als schuld in 
de balans opgenomen.  
 
De schulden aan derden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 * € 1.000 
Schuld Fryslân en drie gemeentes inzake STINAF,  
SEBB Fryslân, SIEBB Fryslân en FEP 4.063 
Schuld Groningen inzake STINAG, SIEBB Groningen,  
WVM en GEP 2.900 
Schuld Drenthe en Assen inzake STINAT, SEBB Drenthe, 
SIEBB Drenthe, IAD en TEP 1.955  
Schuld gemeente De Wolden       144 
Schuld gemeente Hoogeveen       103 
Totaal 9.165 
 
Overige schulden 
Deze bestaan per 31 december 2014 uit: 
 
Te betalen kosten en te verrekenen bedragen: * € 1.000 
 Af te dragen sociale lasten over december 2014 292 
 Accountantskosten projecten en jaarrekening 2014 149 
 Kosten uitzendbureau en detachering 93 
 Reiskosten 11 
 Automatiseringskosten 11 
 Agentschap NL: Uitvoering 2013-2014 REP-project Wetsus 58 
 Vooruitontvangen bedragen 27 
 Nog te verrekenen rente mobiliteitsfonds 35 
 Overige    43 
Totaal 719 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Voor de huur van het pand van de uitvoeringsorganisatie van het SNN is een 
overeenkomst afgesloten van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2020. De jaarlast 
bedraagt € 138.964 en de huurverplichting tot en met juni 2020 bedraagt € 764.302. 
 
Voorts zijn er contracten voor de huur van kopieer- en faxapparaten tot en met 31 
december 2015 afgesloten, waarmee vanaf 1 januari 2015 een totaalbedrag van 
€ 17.814 is gemoeid. 
 
Tot slot is er met de ICT-dienstverlener een contract afgesloten tot 31-12-2016. De 
verplichting hiervoor bedraagt € 110.224 (jaarlast € 55.112). 
 
Ultimo boekjaar wordt overeenkomstig de BBV voorschriften geen balanspost 
opgenomen voor de nog niet opgenomen vakantiedagen van de personeelsleden en de 
nog verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni t/m december 2014.  
Inclusief sociale lasten vertegenwoordigt de verplichting voor de vakantiedagen ultimo 
2014 een waarde van € 168.000 en de verplichting voor de vakantietoeslag een 
waarde van € 156.000. 
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1.1 Geconsolideerd overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 18.000 18.000 0 2.000 2.000
Europese Commissie 0 103.542 103.542 0 0
Overige 0 0 0 0

Toekenningen:
toekenningen aan projecten 49.554 -49.554 31.080 -31.080 16.144 -16.144 40.574 -40.574
vrijval op toekenningen 9.252 9.252 12.620 12.620 14.420 14.420 13.431 13.431

Teruggevorderde bedragen 127 127 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 5.799 45.974 40.175 111.920 13.700 -98.220 11.120 12.844 1.724 -7858 26.868 34.726

Subtotaal projecten 55.353 55.353 0 143.000 147.862 4.862 27.264 27.264 0 32.716 42.299 9.583

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 743 743 0 0 0
Europese Commissie 4.141 4.141 0 0 0
Provincies 2.957 2.957 2.280 2.280 1.674 1.674 2.083 2.083
Gemeenten 451 451 417 417 407 407 416 416
Overige 194 194 136 136 136 136 150 150

Kosten:
Uitvoeringskosten 7.372 -7.372 7.384 -7.384 6.200 -6.200 7.429 -7.429
Overige kosten 0 0 0 2 -2

Rente 67 615 548 1.569 1.569 48 1.048 1.000 110 1.646 1.536
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 1.661 147 -1.514 -311 -311 3.983 3.983 8.115 1.603 -6.512
Incidentele baten en lasten 0 0 0 0

Subtotaal algemeen 9.100 9.248 148 7.384 4.091 -3.293 6.248 7.248 1.000 15.656 5.898 -9.758

Totaal saldo van baten en lasten 64.453 64.601 148 150.384 151.953 1.569 33.512 34.512 1.000 48.372 48.197 -175

Mutaties reserves 615 67 -548 1.569 -1.569 1.048 48 -1.000 4.008 2.474 -1.534

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 65.068 64.668 -400 151.953 151.953 0 34.560 34.560 0 52.380 50.671 -1.709

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 400 400 0 0 1.709 1.709

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 65.068 65.068 0 151.953 151.953 0 34.560 34.560 0 52.380 52.380 0

Realisatie 2014 Realisatie 2013Begroting na wijziging 2014 Begroting voor wijziging2014
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1.1.1 Toelichting op het geconsolideerd overzicht 
van baten en lasten 2014 

   
   
Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten bestaat uit de exploitaties van alle 
groepen instrumenten die bij de uitvoeringsorganisatie van het SNN in beheer zijn met 
de daarbij behorende uitvoeringskosten. De toelichting op de afzonderlijke groepen en 
afzonderlijke instrumenten is weergegeven in het beheersdeel van deze jaarrekening. De 
consolidatie is onder te verdelen in de volgende groepen: 
- Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland; 
- Ruimtelijk Economisch Programma – SNN; 
- Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013: programma’s; 
- Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013: regelingen; 
- uitvoeringskosten; 
- regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten. 
   
Projecten 2014 2013

 
Toekenningen aan projecten € 49.554 € 40.574
Binnen de afdeling Dienstverlening worden de verleningsbeschikkingen van zowel de 
subsidieregelingen als de subsidieprogramma’s geboekt als toekenningen aan projecten. 
De toekenningen aan projecten bedragen in 2014 € 49.554.000. 
Binnen het OP EFRO 2014-2020 zijn (nog) geen projecten beschikt. Bij het REP-SNN is 
voor een totaalbedrag van € 44.493.000 aan vier projecten subsidie verleend. Bij het 
Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 is geen subsidie verleend.  
Bij de regelingen van Koers Noord en het OP EFRO 2007-2013 is een bedrag van 
€ 5.061.000 toegekend aan projecten.  
 2014 2013 
Instrumenten * € 1.000 * € 1.000 
REP-SNN 44.493 9.325 
Koers Noord programma en 
OP EFRO 2007-2013 0 25.764 
Koers Noord regelingen en 
OP EFRO 2007-2013 regelingen    5.061 5.485 
Totaal 49.554 40.574 
 
In 2014 is bijna € 9 miljoen meer toegekend aan projecten dan in 2013. Deze toename 
wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van beschikkingen binnen het REP-SNN 
(€ 44,5 miljoen in 2014 ten opzichte van € 9,3 miljoen in 2013). Daar tegenover staat 
een afname van verleningen van € 25,8 miljoen binnen het Koers Noord programma en 
het OP EFRO 2007-2013. Binnen beide programma’s is het niet meer mogelijk subsidies 
te verlenen. De budgetten van zowel het OP EFRO 2007-2013, Rijkscofinanciering, 
Pieken in de Delta als Transitie zijn uitgeput. 
Aan de subsidieregelingen zijn minder subsidies verleend. Het volledige bedrag betreft 
verleningen binnen de NIOF 2013. Er is aan 344 NIOF-projecten subsidie toegekend. 
Vorig jaar waren dit 295 projecten. 
Binnen de overige regelingen (IPR 2008 en 2009, HRM 2009 en 2010 en NIOF 2008 en 
2010) is het niet meer mogelijk subsidie aan projecten te verlenen. Van deze regelingen 
zijn eveneens de budgetten uitgeput. 
   
Vrijval op toekenningen € 9.252 € 13.431 
Vrijval ontstaat als de kosten van projecten bij de eindafrekening lager blijken uit te 
vallen dan begroot of indien subsidies in het geheel niet tot uitbetaald worden. Op basis 
van de begroting van de projecten is destijds de bijdrage toegekend. Het verschil tussen 
de toegekende bijdrage en de definitieve vaststelling wordt als vrijval geboekt.  
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De vrijval in 2014 bestaat uit: 
 2014 2013 
Instrumenten * € 1.000 * € 1.000 
Koers Noord en Operationeel Programma  
Noord-Nederland 2007-2013 4.089 5.692 
Koers Noord en Operationeel Programma  
Noord-Nederland 2007-2013 - regelingen    5.163   7.739 
Totaal 9.252 13.431 
 
Bij het Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 is een vrijval gerealiseerd 
van bijna € 4,1 miljoen. De verdeling van de vrijval over de programma’s Pieken in de 
Delta, OP EFRO 2007-2013, Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 en Transitie is 
respectievelijk € 105.000, € 2.254.000, € 1.653.000 en € 77.000. 
 
Bij de regelingen van Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 is een vrijval 
gerealiseerd van afgerond € 5,2 miljoen. Deze vrijval is als volgt over de regelingen 
verdeeld: bij de IPR 2008 en 2009 is een vrijval van € 1.221.000 gerealiseerd, bij de 
NIOF 2008, 2010 en 2013 een vrijval van € 3.516.000 en bij de HRM 2009 en 2010 een 
vrijval van € 426.000. 
 
Teruggevorderde bedragen € 127 € 0 
Vanaf het jaar 2009 worden niet meer alle debiteuren voor 100% voorzien. Dit is het 
geval voor debiteuren waarbij terugbetaling zeer aannemelijk is. In deze gevallen is het 
overbodig de terugvordering voor 100% te voorzien. Het SNN heeft een inschatting 
gemaakt welke vorderingen tot een terugbetaling zullen leiden en deze als bate 
verantwoord bij de beschikbare budgetten. In 2014 leverde dit per saldo een bate van 
€ 127.000 op. 
  
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 40.175 € 34.726 

De onttrekking aan de vooruitontvangen bedragen is de som van de gerealiseerde vrijval 
op toekenningen minus de toekenningen aan projecten. Dit saldo betreft de nog niet 
bestede budgetten.  
 
 2014 2013 
Mutaties vooruitontvangen bedragen: * € 1.000 * € 1.000 
Toevoeging vooruitontvangen bedragen -/- 5.799 -/-7.858 
Onttrekking vooruitontvangen bedragen   45.974 26.868 
Totaal 40.175 -/- 34.726 
 
De onttrekkingen en toevoegingen aan de vooruitontvangen bedragen zijn na eliminatie 
als volgt onder te verdelen naar de diverse instrumenten. 
 
 2014 2013 
 * € 1.000 * € 1.000 
Instrumenten: 
REP-SNN 44.493  13.868 
Koers Noord programma en 
OP EFRO 2007-2013 -/- 4.152 22.472 
Koers Noord regelingen en 
OP EFRO 2007-2013 regelingen  -/- 166 -/-1.614 
Totaal 40.175 34.726 
 
Per instrument kunnen de mutaties van de vooruitontvangen bedragen als volgt kort 
worden samengevat. Binnen de REP-SNN zijn de toekenningen aan projecten in 
mindering gebracht op de vooruitontvangen bedragen. De onttrekking aan de 
vooruitontvangen bedraagt € 44.493.000. 
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Binnen het Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 zijn de vrijval op 
toekenningen ad € 4.098.000 en de teruggevorderde bedragen ad € 63.000 toegevoegd 
aan de vooruitontvangen bedragen. Per saldo wordt € 4.152.000 toegevoegd aan de 
vooruitontvangen bedragen.  
Bij de regelingen van het Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 zijn de 
toekenningen aan projecten ad € 5.061.000 lager dan het totaal van de vrijval op 
toekenningen ad € 5.163.000 en de teruggevorderde bedragen ad € 64.000. Hierdoor 
wordt € 166.000 toegevoegd aan de vooruitontvangen bedragen.  
 
Algemeen 2014 2013
 
Bijdragen in uitvoeringskosten  
De financiering van de kosten bestaan uit de financieringsbronnen Rijk, Europese 
Commissie, provincies, gemeenten en overige. Indien de financiering niet voldoende is 
om de kosten te dekken wordt het tekort onttrokken aan de voorziening 
uitvoeringskosten. 
 
Rijk € 743 € 0 
In 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken een budget van € 743.000 
toegezegd voor de uitvoering van de Rijkscofinanciering bij het Operationeel Programma 
EFRO 2014-2020 Noord-Nederland. In totaal is er een budget van bijna € 18,6 miljoen 
beschikbaar voor de Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 en 4% van dat bedrag is 
beschikbaar voor uitvoeringskosten.  
  
Europese Commissie € 4.141 € 0 
Voor de uitvoering van het OP EFRO 2014-2020 heeft de Europese Commissie een 
bedrag van € 4.141.000 toegezegd. Deze bijdrage is 4% van totale budget ad € 103,5 
miljoen. 
  
Provincies € 2.957 € 2.083 
De jaarlijkse bijdrage per provincie bedraagt € 533.000 geïndexeerd met 2,99 % per 
jaar en verminderd met de afgesproken bezuinigingspercentages (5% voor 2014). 
  
 * € 1.000 
Totaal jaarlijkse bijdrage 1.608 
Bijdrage toeristische regelingen van provincies 254 
Bijdrage energie regelingen van provincies 749 
Waardevermeerdering regeling Groningen 135 
Bijdrage Fryslân Fernijt 110 
Bijdrage Arbeidsmarktverkenningen 63 
Bijdrage uitvoering Mobiliteitsfonds 15 
Overige bijdrage      23 
Totaal 2.957 
 
De bijdragen voor het uitvoeren van specifieke regelingen voor de drie noordelijke 
provincies is zowel ten opzichte van 2013 (€ 832.000) als ten opzichte van de begroting 
na wijziging 2014 (€ 677.000) fors hoger. Dat komt voornamelijk omdat er nieuwe 
regelingen bij het SNN in uitvoering zijn gegeven.  
 
Gemeenten € 451 € 416 
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een 
forfaitaire bijdrage in de uitvoeringskosten afgesproken met een indexatie van 3,5% per 
jaar.  
Verder hebben twee gemeenten een bijdrage van in totaal € 46.000 betaald voor de 
uitvoering van een energiebesparingsregeling (SEBB) en een duurzaamheidssubsidie 
voor starters. 
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Overige € 194 € 150 
De overige bijdragen bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de SER voor de SER Noord-
Nederland ad € 145.000 en een bijdrage van in totaal € 49.000 voor een drietal projecten 
(het G2G project Agro Valley, het Provinciaal Herstructureringsprogramma en het North 
Sea Supply Connect Project). 
   
Kosten 2014 2013
  
Uitvoeringskosten € 7.372 € 7.429 
De kosten van de uitvoeringsorganisatie van het SNN en de SER Noord-Nederland 
worden als een geheel gepresenteerd .  
De kosten zijn vrijwel gelijk aan de begrote kosten van 2014 (€ 7.384.000) en een 
fractie lager dan de gerealiseerde kosten van 2013. De kostendaling ten opzichte van 
2013 ad € 57.000 kan als volgt worden samengevat: 
 
Kostendalingen  
Accountantskosten projecten 103 
Kosten internationale samenwerking 172 
Externe opdrachten en onderzoeken 222 
Accountantskosten jaarrekening 48 
Per saldo overige effecten    12 
  557 
Kostenstijgingen 
Personeelskosten dienstverlening 69 
Personeelskosten public affairs 97 
Personeelskosten staf 210 
Inhuur deskundigheid 110 
SER Noord-Nederland    14 
  500 
 
Per saldo kostendaling 57 
 
Hoewel de personeelskosten van de drie SNN afdelingen ten opzichte van vorig jaar 
toenemen, is er ten opzichte van de begroting na wijziging 2014 sprake van een daling. 
In totaal is er voor 2014 € 5.419.000 begroot, terwijl de werkelijke personeelskosten 
over 2014 € 5.376.000 bedragen.  
 
De hoger personeelskosten staf ten opzichte van 2013 worden, vanwege de 
inhuur/aanstelling van een controleleider voor controles op projecten,  deels 
gecompenseerd wordt door een daling van de accountantskosten projecten. Daarnaast is 
er geheel 2014 sprake geweest van extra directiekosten omdat de vorige directeur, 
conform een toen geldende regeling, zijn opgebouwde verlof is gaan opnemen. In 2013 
was dit deels het geval. Voor de gespaarde verlofdagen heeft het SNN geen voorziening 
mogen vormen, waardoor er nu sprake is van dubbele lasten.  
 
In hoofdstuk 6 zijn de kosten nader gespecificeerd en toegelicht. Voor de belangrijkste 
kostenposten worden daar ook materiële verschillen tussen werkelijke cijfers, begroting 
na wijziging 2014 en cijfers van 2013 nader uiteengezet. 
 
In bijlage 1 is een specificatie van de kosten van SER Noord-Nederland opgenomen om 
richting de SER Nederland verantwoording af te leggen. 
 
De verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semi-publieke sector (WNT) in bijlage 4 opgenomen. 
 
Rente € 548 € 1.536 
Per instrument heeft de provincie Groningen een aparte rekeningcourant. Van het saldo 
van ontvangsten en uitgaven wordt de rentestand bijgehouden. De rentelasten en baten 
komen ten gunste of ten laste van ieder specifiek instrument. 
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 2014 2013 
 * € 1.000 * € 1.000 
Baten 615 1.646 
Lasten    67    110 
Saldo 548 1.536 
 
De samenstelling van de rentebaten en - lasten is als volgt: 
 
 2014 2013 
Instrumenten * € 1.000 * € 1.000 
REP-SNN 127 152 
Koers Noord programma en  
OP EFRO 2007-2013 444 1.174 
Koers Noord regelingen en 
OP EFRO 2007-2013 regelingen 2 -/- 14 
Kompas regioprogramma’s 0 105 
Uitvoeringskosten -/- 62 56 
Regelingen en werkzaamheden voor  
provincies en gemeenten.      37    63 
Totaal 548 1.536 
 
In vergelijking met 2013 zijn de rentebaten met € 988.000 afgenomen. Ten opzichte 
van de begroting na wijziging 2014 zijn de rentebaten € 1.021.000 lager.  
De afname van de rentebaten wordt verklaard door een lager gerealiseerd 
rentepercentage (0,57% nu tegen 1,06% in 2013) en de afwikkeling van de vordering 
op Landsbanki te IJsland in 2014.  
In de begroting na wijziging 2014 is rekening gehouden met een rentebate van per saldo 
€ 1.569.000. Dit is gebaseerd op een gemiddeld saldo van de rekeningcouranten van 
€ 146,6 miljoen en een rentepercentage van 1,07%. Over 2014 is per saldo € 845.000 
aan rente ontvangen (gemiddeld saldo van de rekeningcouranten € 148,1 miljioen à 
0,57%). In verband met de afwikkeling  van de claim Landsbanki vindt hierop een 
correctie plaats van € 297.000. Na aftrek van deze correctie zijn de rentebaten over 
2014 € 548.000. 
 
Mutatie vooruitontvangen 
uitvoeringskosten € 1.514

 
€ 6.512 

Het saldo van de ontvangen bijdragen en de werkelijke uitvoeringskosten is aan de 
vooruitontvangen uitvoeringskosten toegevoegd. 
 
Vanwege enkele eenmalige toevoegingen in 2013 en 2014 kan de dotatie van 2014 het 
beste vergeleken worden met de begrote dotatie volgens de begroting na wijziging 
2014.   
 
In de begroting na wijziging 2014 werd een dotatie begroot van € 311.000. De 
werkelijke dotatie bedraagt € 1.514.000 en dat betekent een voordeel van € 1.203.000. 
Dit voordeel is als volgt samen te vatten: 
 
Niet begrote dotatie aan de vooruitontvangen  
uitvoeringskosten vanuit algemene reserve  
Transitiemiddelen 400 
Meer gefactureerd aan provincies voor  
uitvoering regelingen 677 
Hogere overige bijdragen, per saldo 114 
 1.191 
Lagere kosten ten opzichte van begroting     12 
Per saldo meer gedoteerd dan begroot 1.203 
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Dankzij investeringen in de automatisering en de modernisering van de bedrijfsvoering is 
het SNN in 2014 in staat gebleken om een aanzienlijke extra omzet “regelingen voor 
derden” te realiseren zonder toename van de uitvoeringskosten.  
 
De hogere dotatie kan worden aangewend om toekomstige tekorten op de 
uitvoeringskosten te dekken.  
  
Incidentele baten en laten € 0 € 0 
In 2014 hebben zich geen incidentele baten en lasten voorgedaan. 
  
Mutaties reserves € 548 € 1.534 
Het positieve saldo van de rentebaten en –lasten ad € 548.000 is aan de reserves 
toegevoegd. 
   
Resultaatbestemming, onttrekking
reserve 

€ 400 € 1.709 

Vanuit de Transitiemiddelen is een bedrag ad  400.000 onttrokken aan de reserves en 
toegevoegd aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten. 
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1.2 Overige gegevens 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de 
feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking 
genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen 
gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie op balansdatum. 
 
Voorstel bestemming van het gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het resultaat van de jaarrekening 
aan de algemene reserve te worden toegevoegd (positief resultaat) of onttrokken 
(negatief resultaat). Mocht het resultaat niet aan de algemene reserve zijn toegevoegd, 
dan legt het Dagelijks Bestuur dit punt expliciet voor aan het Algemeen Bestuur via een 
voorstel tot resultaatbestemming. 
 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij het volgende voor. In te 
stemmen met de jaarrekening 2014 en met het voorstel van resultaatbestemming, 
waarbij een bedrag van € 400.000 vanuit de Transitiemiddelen aan de reserves wordt 
onttrokken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten. 
Deze toevoeging is noodzakelijk om de vooruitontvangen uitvoeringskosten op het 
vereiste niveau te brengen voor uitvoering van het nieuwe OP EFRO programma 2014-
2020. 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in hoofdstuk 1.3. 
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2.0 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland - programma's: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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2.0.1 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 
Noord-Nederland 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

 
 
Projecten 
 
In 2015 zal voor het eerst subsidie aan projecten worden toegekend. 
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2.1 OP EFRO 2014 - 2020: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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2.2 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014 - 2020: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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bedragen in € 1.000,- 2.1 2.2

OP EFRO 2014 - 2020
 Rijkscofinanciering in 
OP EFRO 2014-2020 Totaal

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0 0
- Materiële activa 0 0 0

Totaal vaste activa 0 0 0

Vlottende activa:
- Vorderingen 98.467 16.938 115.405
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 934 892 1.826
- Liquide middelen 0 0 0

Totaal vlottende activa 99.401 17.830 117.231

Totaal activa 99.401 17.830 117.231

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves 0 0 0
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0

Totaal eigen vermogen 0 0 0

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 0 0 0
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 0 0 0
- Toekenningen OP 2014-2020 99.401 17.830 117.231
Totaal vooruitontvangen bedragen 99.401 17.830 117.231

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Totaal langlopende schulden 99.401 17.830 117.231

Totaal vaste passiva 99.401 17.830 117.231

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 0 0 0
- Overige schulden 0 0 0
- Rekening-courant 0 0 0

Totaal vlottende passiva 0 0 0

Totaal passiva 99.401 17.830 117.231

 2.3 Operationeel Programma Noord-Nederland 
2014-2020 

Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
2.1 2.2

OP EFRO 2014-2020 Rijkscofinanciering in 
OP EFRO 2014-2020

Totaal Totaal

Activa

Vorderingen Rijk en Europa
OP EFRO 2014-2020 98.467 98.467 0
Rijks Cofinanciering in OP EFRO 2014-2020 16.938 16.938 0

Totaal 98.467 16.938 115.405 0

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Voorziening 0 0
Afgeboekte oninbare vordering 0 0
Ontstane vorderingen 0 0
Ontvangen 0 0
Mutatie voorziening 0 0
Saldo 31 december 0 0 0 0
Voorziening 0 0

Saldo 0 0 0 0

Totaal vorderingen 98.467 16.938 115.405 0

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Saldo mutaties 934 892 1.826 0
Overboeking 0 0 0 0

Saldo 31 december 934 892 1.826 0

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Bij: rente baten/lasten 0 0 0 0
Af: projecten 0 0 0 0

Saldo 31 december 0 0 0 0

Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen OP 2014-2020
Saldo 1 januari beschikbare middelen 0 0 0 0
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 0 0 0 0

Saldo 1 januari 0 0 0 0

Mutaties 2014
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 99.401 17.830 117.231 0
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen 0 0
Aangegane verplichtingen 0 0
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 0 0
Vrijgevallen toezeggingen 0 0

Saldo 31 december 99.401 17.830 117.231 0

Specificatie:
Beschikbare middelen 99.401 17.830 117.231 0
Vrijgevallen toezeggingen 0 0 0 0

Toekenningen OP 2014-2020 99.401 17.830 117.231 0

Openstaande toekenningen
Saldo 1 januari projecten 0 0 0 0
Bij: verplichtingen projecten 0 0 0 0
Af: betalingen projecten 0 0 0 0
Af: vrijval projecten 0 0 0 0

Saldo 31 december 0 0 0 0

Toelichting op de balans per 31 december 2014
2.3.1 Operationeel Programma EFRO Noord–Nederland 2014-2020

31 december 2014
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3.0 Ruimtelijk Economisch Programma – SNN: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 4.543 -4.543
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 44.493 -44.493 10.000 -10.000 9.325 -9.325
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 44.493 44.493 10.000 10.000 13.868 13.868

Subtotaal projecten 44.493 44.493 0 10.000 10.000 0 13.868 13.868 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 127 127 230 230 152 152
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 127 127 0 230 230 0 152 152

Totaal saldo van baten en lasten 44.493 44.620 127 10.000 10.230 230 13.868 14.020 152

Mutaties reserves 127 -127 230 -230 152 -152

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 44.620 44.620 0 10.230 10.230 0 14.020 14.020 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 44.620 44.620 0 10.230 10.230 0 14.020 14.020 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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3.0.1 REP-SNN 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

 
 
Projecten  2014 2013
   
Toekenningen aan projecten € 44.493 € 9.325 
In 2014 is aan vier projecten subsidie toegekend voor een bedrag van € 44,5 miljoen. 
   
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 44.493 € 13.868 

De toekenningen aan projecten is in mindering gebracht op de vooruitontvangen 
bedragen. 
 
 
 
Algemeen 2014 2013
 
Rente € 127 € 152 
Betreft de ontvangen rente over het bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
courant tegoed. 
  
Mutaties reserves € 127 € 152 
De ontvangen rente wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
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bedragen in € 1.000,- 3.1
REP-SNN Totaal

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0
- Materiële activa 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa:
- Vorderingen 72.225 72.225
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 23.432 23.432
- Liquide middelen 0 0

Totaal vlottende activa 95.657 95.657

Totaal activa 95.657 95.657

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves 293 293
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0

Totaal eigen vermogen 293 293

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 48.694 48.694
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 0 0
- Toekenningen OP 2014-2020 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 48.694 48.694

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0

Totaal langlopende schulden 48.694 48.694

Totaal vaste passiva 48.987 48.987

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 46.670 46.670
- Overige schulden 0 0
- Rekening-courant 0 0

Totaal vlottende passiva 46.670 46.670

Totaal passiva 95.657 95.657

 3.1 Ruimtelijk Economisch Programma – SNN 
Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
3.1

REP-ZZL Totaal Totaal
Activa

Vorderingen Rijk en Europa
Ministerie van Economische Zaken 71.285 71.285 82.809
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 940 940 1.410

Totaal 72.225 72.225 84.219

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 0 0 0
Voorziening
Afgeboekte oninbare vordering
Ontstane vorderingen
Ontvangen
Mutatie voorziening
Saldo 31 december 0 0 0
Voorziening

Saldo 0 0 0

Totaal vorderingen 72.225 72.225 84.219

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 18.459 18.459 8.507
Saldo mutaties 4.973 4.973 11.120
Overboeking naar uitvoeringskosten 0 0 -1.168

Saldo 31 december 23.432 23.432 18.459

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 166 166 14
Bij: rente baten/lasten 127 127 152
Af: projecten
Af: overboeking 0

0
Saldo 31 december 293 293 166

Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen REP-SNN
Saldo 1 januari beschikbare middelen 93.187 93.187 107.055
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 0 0 0

Saldo 1 januari 93.187 93.187 107.055

Mutaties 2014
Aangewend voor uitvoeringskosten 0 0 -6.543
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 0 0 2.000
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen 0 0
Aangegane verplichtingen -44.493 -44.493 -9.325
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 0
Vrijgevallen toezeggingen 0

Saldo 31 december 48.694 48.694 93.187

Specificatie:
Beschikbare middelen 48.694 48.694 93.187
Vrijgevallen toezeggingen 0 0 0

Toekenningen REP-SNN 48.694 48.694 93.187

Openstaande toekenningen
Saldo 1 januari 9.325 9.325 0
Bij: verplichtingen 44.493 44.493 9.325
Af: betalingen projecten -7.148 -7.148
Af: vrijval projecten 0

Saldo 31 december 46.670 46.670 9.325

Toelichting op de balans per 31 december 2014
3.1.1 Ruimtelijk Economisch Programma – SNN

31 december 2014
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4.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 - programma's: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 8.299 8.299

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 33.764 -33.764
Vrijval op toekenningen 4.089 4.089 7.900 7.900 5.692 5.692

Teruggevorderde bedragen 63 63 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 4.152 -4.152 7.900 -7.900 1.227 21.000 19.773

Subtotaal projecten 4.152 4.152 0 7.900 7.900 0 34.991 34.991 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 2 -2

Rente 444 444 1.110 1.110 1.174 1.174
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 400 -400 0 0

Subtotaal algemeen 400 444 44 0 1.110 1.110 2 1.174 1.172

Totaal saldo van baten en lasten 4.552 4.596 44 7.900 9.010 1.110 34.993 36.165 1.172

Mutaties reserves 444 -444 1.110 -1.110 3.158 2 -3.156

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 4.996 4.596 -400 9.010 9.010 0 38.151 36.167 -1.984

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 400 400 0 1.984 1.984

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 4.996 4.996 0 9.010 9.010 0 38.151 38.151 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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4.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord - Nederland  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
2014 

 
 
Projecten 2014 2013
 
Vrijval op toekenningen € 4.089 € 5.692 
De vrijval is als volgt over de over de vier geldstromen verdeeld: 
  * € 1.000 
 Pieken in de Delta 105 
 OP EFRO 2.254 
 Cofinanciering rijksmiddelen in OP EFRO 1.653 
 Transitie      77 
 Totaal 4.089 
 
De vrijval van alle programma’s is het gevolg van projecten die niet op het 
maximaal verleende bedrag zijn vastgesteld. De gerealiseerde vrijval blijft achter bij 
de begrote vrijval. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de economische situatie. 
Projecten hebben vertraging opgelopen en worden daardoor minder snel afgerond 
en afgerekend. 
In 2015 zal een groot deel van de vertraagde projecten worden afgerekend, 
waardoor in dat jaar een grote toename van de vrijval te verwachten is. 
 
Teruggevorderde bedragen € 63 € 0 
In het boekingsjaar 2014 worden de vorderingen uit hoofde van terug te ontvangen 
subsidies individueel gewaardeerd. Ultimo 2014 wordt voor een bedrag van 
€ 63.369 geen voorziening wegens oninbaar noodzakelijk geacht. Dit bedrag is aan 
de vooruitontvangen bedragen toegevoegd.
  
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 4.152 € 19.773 

De som van de vrijval op toekenningen en de teruggevorderde bedragen wordt 
toegevoegd aan de mutaties vooruitontvangen bedragen. 
 
Algemeen 2014 2013
 
Rente € 444 € 1.174 
In 2014 bedragen de rentebaten over de vier rekening-courant saldi € 444.000. De 
rentebaten zijn lager dan in 2013 door een lagere rentestand. 
 
Mutaties vooruitontvangen 
uitvoeringskosten 

€ 400 0 

Betreft de dotatie vanuit de Transitiemiddelen aan de vooruitontvangen uitvoerings-
kosten ter grootte van € 400.000. 
  
Mutaties reserves € 444 € 3.158 
De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Resultaat bestemming, 
onttrekking reserve 

€ 400 -/- € 1.984 

Aan de reserve Transitiemiddelen is bedrag van € 400.000 onttrokken en 
toegevoegd aan de voorziening uitvoeringskosten. 
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4.1 EZ Koers Noord 2007 - 2010 PiD: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 105 105 1.500 1.500 0

Teruggevorderde bedragen 47 47 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 152 -152 1.500 -1.500 0

subtotaal projecten 152 152 0 1.500 1.500 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 85 85 140 140 227 227
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 85 85 0 140 140 0 227 227

Totaal saldo van baten en lasten 152 237 85 1.500 1.640 140 0 227 227

Mutaties reserves 85 -85 140 -140 227 -227

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 237 237 0 1.640 1.640 0 227 227 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 237 237 0 1.640 1.640 0 227 227 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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4.2 Transitie 2007 - 2010: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 8.299 8.299

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 29.179 -29.179
Vrijval op toekenningen 77 77 2.300 2.300 127 127

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 77 -77 2.300 -2.300 20.753 20.753

Subtotaal projecten 77 77 0 2.300 2.300 0 29.179 29.179 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 1 -1

Rente 72 72 460 460 477 477
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 400 -400 0 0

Subtotaal algemeen 400 72 -328 0 460 460 1 477 476

Totaal saldo van baten en lasten 477 149 -328 2.300 2.760 460 29.180 29.656 476

Mutaties reserves 72 -72 460 -460 2.461 1 -2.460

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 549 149 -400 2.760 2.760 0 31.641 29.657 -1.984

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 400 400 0 1.984 1.984

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 549 549 0 2.760 2.760 0 31.641 31.641 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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4.3 OP EFRO 2007 - 2013: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 3.732 -3.732
Vrijval op toekenningen 2.254 2.254 2.400 2.400 4.959 4.959

Teruggevorderde bedragen 16 16 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.270 -2.270 2.400 -2.400 1.227 -1.227

Subtotaal projecten 2.270 2.270 0 2.400 2.400 0 4.959 4.959 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 1 -1

Rente 141 141 300 300 204 204
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 141 141 0 300 300 1 204 203

Totaal saldo van baten en lasten 2.270 2.411 141 2.400 2.700 300 4.960 5.163 203

Mutaties reserves 141 -141 300 -300 204 1 -203

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.411 2.411 0 2.700 2.700 0 5.164 5.164 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.411 2.411 0 2.700 2.700 0 5.164 5.164 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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4.4 Cofinanciering rijksmiddelen in OP EFRO: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 853 -853
Vrijval op toekenningen 1.653 1.653 1.700 1.700 606 606

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 1.653 -1.653 1.700 -1.700 247 247

Subtotaal projecten 1.653 1.653 0 1.700 1.700 0 853 853 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 146 146 210 210 266 266
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 146 146 0 210 210 0 266 266

Totaal saldo van baten en lasten 1.653 1.799 146 1.700 1.910 210 853 1.119 266

Mutaties reserves 146 -146 210 -210 266 -266

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 1.799 1.799 0 1.910 1.910 0 1.119 1.119 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 1.799 1.799 0 1.910 1.910 0 1.119 1.119 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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bedragen in € 1.000,- 4.1 4.2 4.3 4.4
 EZ Koers Noord 2007 - 

2010 PiD  Transitie  OP EFRO 2007 - 2013 
 Cofinanciering rijks-
middelen in OP EFRO  Totaal 

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0 0 0 0
- Materiële activa 0 0 0 0 0

Totaal vaste activa 0 0 0 0 0

Vlottende activa:
- Vorderingen 9.700 0 17.220 10.939 37.859
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 17.485 33.172 38.837 22.136 111.630
- Liquide middelen 0 0 0 0 0

Totaal vlottende activa 27.185 33.172 56.057 33.075 149.489

Totaal activa 27.185 33.172 56.057 33.075 149.489

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves 1.888 3.814 877 1.211 7.790
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 -400 0 0 -400

Totaal eigen vermogen 1.888 3.414 877 1.211 7.390

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 0 0 0 0 0
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 321 -5.154 -11.964 -5.666 -22.463
- Toekenningen OP 2014-2020 0 0 0 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 321 -5.154 -11.964 -5.666 -22.463

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0 0 0

Totaal langlopende schulden 321 -5.154 -11.964 -5.666 -22.463

Totaal vaste passiva 2.209 -1.740 -11.087 -4.455 -15.073

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 24.976 34.912 67.144 37.530 164.562
- Overige schulden 0 0 0 0 0
- Rekening-courant 0 0 0 0 0

Totaal vlottende passiva 24.976 34.912 67.144 37.530 164.562

Totaal passiva 27.185 33.172 56.057 33.075 149.489

4.5 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - Programma's
Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
4.1 4.2 4.3 4.4

EZ Koers Noord 2007 - 
2010 PiD Transitie OP EFRO 2007-2013

Cofinanciering rijks-
middelen in OP EFRO Totaal Totaal

Activa

Vorderingen Rijk en Europa
EZ Koers Noord 2007 - 2010 PiD 9.653 9.653 15.850
Transitie 0 0
OP EFRO 2007-2013 17.204 17.204 51.718
Cofinanciering in OP EFRO 10.939 10.939 17.876

Totaal 9.653 0 17.204 10.939 37.796 85.444

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 639 0 504 0 1.143 1.143
Voorziening -639 0 -504 0 -1.143 -1.143
Afgeboekte oninbare vordering 0 -46 0 0 -46 0
Ontstane vorderingen 47 46 16 0 109 10
Ontvangen 0 0 0 0 0 -10
Mutatie voorziening 0 0 0 0 0 0
Saldo 31 december 686 0 520 0 1.206 1.143
Voorziening -639 0 -504 0 -1.143 -1.143

Saldo 47 0 16 0 63 0

Totaal vorderingen 9.700 0 17.220 10.939 37.859 85.444

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 17.440 49.944 20.803 22.808 110.995 89.800
Saldo mutaties 45 -16.772 18.034 -672 635 21.195
Overboeking 0 0

Saldo 31 december 17.485 33.172 38.837 22.136 111.630 110.995

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 1.803 3.742 736 1.065 7.346 4.190
Bij: rente baten/lasten 85 72 141 146 444 1.174
Af: projecten 0 2
Af: overboeking naar uitvoeringskosten -400 -400

Saldo 31 december 1.888 3.414 877 1.211 7.390 5.362

Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen Koers Noord en OP
Saldo 1 januari beschikbare middelen 82 -6.774 -22.469 -7.945 -37.106 -11.641
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 87 1.543 8.235 626 10.491 4.799

Saldo 1 januari 169 -5.231 -14.234 -7.319 -26.615 -6.842

Mutaties 2014
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 0 0
Overheveling van middelen 0 10.699
Teruggevorderde bedragen 47 16 63 0
Aangegane verplichtingen 0 -33.764
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 0 -2.400
Vrijgevallen toezeggingen 105 77 2.254 1.653 4.089 5.691

Saldo 31 december 321 -5.154 -11.964 -5.666 -22.463 -26.616

Specificatie:
Beschikbare middelen 129 -6.774 -22.453 -7.945 -37.043 -37.106
Vrijgevallen toezeggingen 192 1.620 10.489 2.279 14.580 10.490

Toekenningen Koers Noord en OP 321 -5.154 -11.964 -5.666 -22.463 -26.616

Openstaande toekenningen
Saldo 1 januari projecten 31.317 51.433 86.019 46.939 215.708 220.696
Bij: verplichtingen projecten 0 33.764
Af: betalingen projecten -6.236 -16.444 -16.621 -7.756 -47.057 -33.060
Af: vrijval projecten -105 -77 -2.254 -1.653 -4.089 -5.691

Saldo 31 december 24.976 34.912 67.144 37.530 164.562 215.709

Toelichting op de balans per 31 december 2014

31 december 2014

4.5.1 Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord–Nederland – Programma’s
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5.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 - regelingen: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 7.360 7.360

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 5.061 -5.061 7.000 -7.000 5.485 -5.485
Vrijval op toekenningen 5.163 5.163 4.720 4.720 7.739 7.739

Teruggevorderde bedragen 64 64 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 1.647 1.481 -166 1.420 3.700 2.280 9.614 -9.614

Subtotaal projecten 6.708 6.708 0 8.420 8.420 0 15.099 15.099 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 5 7 2 17 17 17 3 -14
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 272 -272

Subtotaal algemeen 5 7 2 0 17 17 289 3 -286

Totaal saldo van baten en lasten 6.713 6.715 2 8.420 8.437 17 15.388 15.102 -286

Mutaties reserves 7 5 -2 17 -17 3 17 14

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 6.720 6.720 0 8.437 8.437 0 15.391 15.119 -272

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 272 272

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 6.720 6.720 0 8.437 8.437 0 15.391 15.391 0

Begroting na wijziging 2014Realisatie 2014 Realisatie 2013
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5.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord - Nederland – regelingen 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

 
 
Projecten 2014 2013
 
Toekenningen aan projecten € 5.061 € 5.485 
In 2014 zijn voor de regelingen de volgende bedragen gecommitteerd:  
 
 * € 1.000 
 IPR 2008/2009 0 
 NIOF 2008/2010/2013 5.061 
 HRM + 2009/2010              0 
 Totaal  5.061 
 
Vrijval op toekenningen € 5.163 € 7.739 
De vrijval is als volgt samengesteld: 
 
  * € 1.000 
 IPR 2008/2009 1.221 
 NIOF 2010/2010/2013 3.516 
 HRM + 2009/2010    426 
 Totaal 5.163 
 
Teruggevorderde bedragen € 64

 
€ 0 

In het boekingsjaar 2014 worden de vorderingen uit hoofde van terug te ontvangen 
subsidies individueel gewaardeerd. Ultimo 2014 wordt voor een bedrag van € 63.739 
geen voorziening wegens oninbaar noodzakelijk geacht. Dit bedrag is aan de 
vooruitontvangen bedragen toegevoegd. 
 
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 166 € 9.614 

De som van de beschikbare budgetten en de vrijval op toekenningen wordt verminderd  
met de toekenningen aan projecten. Dit saldo is toegevoegd aan de vooruitontvangen 
bedragen.  
 
De toevoeging bestaat uit: * € 1.000 
 Bij: vrijval op toekenningen 5.163 
 Bij: Teruggevorderde bedragen 64 
 Af: toekenningen aan projecten 5.061 
 Per saldo toegevoegd 166 
 
Algemeen 2014 2013
 
Rente € 2 € 14 
In 2013 bedragen de rentebaten over de drie rekening-courant saldo’s € 2.000. 
 
  
Mutaties reserves € 2 € 14 
De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
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5.1 IPR 2008/2009: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 106 -106
Vrijval op toekenningen 1.221 1.221 1.100 1.100 3.720 3.720

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 1.221 -1.221 1.100 -1.100 3.614 -3.614

Subtotaal projecten 1.221 1.221 0 1.100 1.100 0 3.720 3.720 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 7 7 15 15 4 -4
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 118 -118

Subtotaal algemeen 0 7 7 0 15 15 122 0 -122

Totaal saldo van baten en lasten 1.221 1.228 7 1.100 1.115 15 3.842 3.720 -122

Mutaties reserves 7 -7 15 -15 4 4

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 1.228 1.228 0 1.115 1.115 0 3.842 3.724 -118

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 118 118

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 1.228 1.228 0 1.115 1.115 0 3.842 3.842 0

Begroting na wijziging 2014Realisatie 2014 Realisatie 2013
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5.2 NIOF 2008/2010/2013: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 7.360 7.360

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 5.061 -5.061 7.000 -7.000 5.360 -5.360
Vrijval op toekenningen 3.516 3.516 3.300 3.300 3.680 3.680

Teruggevorderde bedragen 64 64 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 1.481 1.481 3.700 3.700 5.680 -5.680

Subtotaal projecten 5.061 5.061 0 7.000 7.000 0 11.040 11.040 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 5 -5 1 1 13 -13
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 95 -95

Subtotaal algemeen 5 0 -5 0 1 1 108 0 -108

Totaal saldo van baten en lasten 5.066 5.061 -5 7.000 7.001 1 11.148 11.040 -108

Mutaties reserves 5 5 1 -1 13 13

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 5.066 5.066 0 7.001 7.001 0 11.148 11.053 -95

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 95 95

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 5.066 5.066 0 7.001 7.001 0 11.148 11.148 0

Begroting na wijziging 2014Realisatie 2014 Realisatie 2013
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5.3 HRM+ 2009/2010: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 19 -19
Vrijval op toekenningen 426 426 320 320 339 339

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 426 -426 320 -320 320 -320

Subtotaal projecten 426 426 0 320 320 0 339 339 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 0 1 1 3 3
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 59 -59

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 1 1 59 3 -56

Totaal saldo van baten en lasten 426 426 0 320 321 1 398 342 -56

Mutaties reserves 0 1 -1 3 -3

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 426 426 0 321 321 0 401 342 -59

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 59 59

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 426 426 0 321 321 0 401 401 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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bedragen in € 1.000,- 5.1 5.2 5.3
IPR 2008/2009 NIOF 2008/2010/2013 HRM+ 2009/2010 Totaal

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0 0 0
- Materiële activa 0 0 0 0

Totaal vaste activa 0 0 0 0

Vlottende activa:
- Vorderingen 7.599 8.357 360 16.316
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 764 1.628 147 2.539
- Liquide middelen 0 0 0 0

Totaal vlottende activa 8.363 9.985 507 18.855

Totaal activa 8.363 9.985 507 18.855

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves 7 -5 0 2
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 0

Totaal eigen vermogen 7 -5 0 2

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 0 0 0 0
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 5.343 883 502 6.728
- Toekenningen OP 2014-2020 0 0 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 5.343 883 502 6.728

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0 0

Totaal langlopende schulden 5.343 883 502 6.728

Totaal vaste passiva 5.350 878 502 6.730

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 3.013 9.107 5 12.125
- Overige schulden 0 0 0 0
- Rekening-courant 0 0 0 0

Totaal vlottende passiva 3.013 9.107 5 12.125

Totaal passiva 8.363 9.985 507 18.855

5.4 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - Regelingen
Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
5.1 5.2 5.3

IPR 2008/2009 NIOF 2008/2010/2013 HRM+ 2009/2010 Totaal Totaal
Activa

Vorderingen Rijk en Europa
EZ Koers Noord 2007 - 2010 PiD 0 0
Transitie 6.382 6.382 8.821
OP EFRO 2007-2013 3.800 1.565 180 5.545 10.448
Cofinanciering in OP EFRO 3.799 346 180 4.325 8.302

Totaal 7.599 8.293 360 16.252 27.571

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 111 239 13 363 645
Voorziening -111 -239 -13 -363 -645
Afgeboekte oninbare vordering -111 -15 0 -126 -586
Ontstane vorderingen 0 47 0 47 453
Ontvangen 0 -19 0 -19 -149
Mutatie voorziening 111 51 0 162 -282
Saldo 31 december 0 252 13 265 363
Voorziening 0 -188 -13 -201 -363

Saldo 0 64 0 64 0

Totaal vorderingen 7.599 8.357 360 16.316 27.571

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 1.373 -3.345 52 -1.920 116
Saldo mutaties -609 4.973 95 4.459 -2.036
Overboeking 0 0

Saldo 31 december 764 1.628 147 2.539 -1.920

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 0 0 0 0 286
Bij: rente baten/lasten 7 -5 0 2 -14
Af: projecten
Af: overboeking naar uitvoeringskosten 0 -272

Saldo 31 december 7 -5 0 2 0

Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen Koers Noord en OP
Saldo 1 januari beschikbare middelen -6.608 -10.864 -841 -18.313 -20.188
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 10.730 13.228 917 24.875 17.136

Saldo 1 januari 4.122 2.364 76 6.562 -3.052

Mutaties 2014
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 0 7.360
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen 64 64 0
Aangegane verplichtingen -5.061 -5.061 -5.485
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 0 0
Vrijgevallen toezeggingen 1.221 3.516 426 5.163 7.739

Saldo 31 december 5.343 883 502 6.728 6.562

Specificatie:
Beschikbare middelen -6.608 -15.861 -841 -23.310 -18.313
Vrijgevallen toezeggingen 11.951 16.744 1.343 30.038 24.875

Toekenningen Koers Noord en OP 5.343 883 502 6.728 6.562

Openstaande toekenningen
Saldo 1 januari projecten 4.850 13.481 758 19.089 29.046
Bij: verplichtingen projecten 5.061 0 5.061 5.485
Af: betalingen projecten -616 -5.919 -327 -6.862 -7.703
Af: vrijval projecten -1.221 -3.516 -426 -5.163 -7.739

Saldo 31 december 3.013 9.107 5 12.125 19.089

Toelichting op de balans per 31 december 2014
5.4.1 Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-Nederland – Regelingen

31 december 2014
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6.0 Uitvoeringskosten: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 743 743 0 0
Europese Commissie 4.141 4.141 0 0
Provincies 2.957 2.957 2.280 2.280 2.083 2.083
Gemeenten 451 451 417 417 416 416
Overige 194 194 4.998 4.998 10.406 10.406

Kosten:
Uitvoeringskosten 7.372 -7.372 7.384 -7.384 7.429 -7.429
Overige kosten 0 0 0

Rente 62 -62 100 100 92 148 56
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 1.661 147 -1.514 -311 -311 8.115 1.603 -6.512
Overboeking uit reserves 400 400 0 455 455

Subtotaal algemeen 9.095 9.033 -62 7.384 7.484 100 15.636 15.111 -525

Totaal saldo van baten en lasten 9.095 9.033 -62 7.384 7.484 100 15.636 15.111 -525

Mutaties reserves 62 62 100 -100 603 92 -511

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 9.095 9.095 0 7.484 7.484 0 16.239 15.203 -1.036

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 1.036 1.036

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 9.095 9.095 0 7.484 7.484 0 16.239 16.239 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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6.0.1 Uitvoeringskosten 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen uitvoeringskosten voor het jaar 2014 dient 
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

 in 2014 worden de uitvoeringskosten SNN conform voorgaande jaren als één 
geheel gepresenteerd. De kosten van de SER zijn zowel afzonderlijk begroot en 
geregistreerd, zodat het mogelijk blijft om richting subsidieverstrekker SER 
verantwoording af te kunnen leggen; 

 relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging 2014 of de 
cijfers van 2013 worden nader toegelicht. 

 
Algemeen 2014 2013 
   
Rijk € 743 € 0 
In 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken een budget van € 743.000 
toegezegd voor de uitvoering van de Rijkscofinanciering bij het Operationeel Programma 
EFRO 2014-2020 Noord-Nederland. Dit bedrag bedraagt 4% van het 
cofinancieringsbudget.   
  
Europese Commissie € 4.141 € 0 
Voor de uitvoering van het OP EFRO 2014-2020 heeft de Europese Commissie 4% van 
het totale budget voor uitvoeringskosten toegezegd. Dat komt overeen met een bedrag 
van € 4.141.000.  
   
Provincies € 2.957 € 2.083 
De bijdragen van de provincies is als volgt samengesteld: 
 
Een jaarlijkse bijdrage van de provincies, conform begroting geïndexeerd met 2,22% per 
jaar en verminderd met het afgesproken bezuinigingspercentage van 5% (2014 laatste 
jaar). Ten opzichte van 2013 is de bijdrage structureel verhoogd, omdat de nieuwe 
Haagse lobbyist volledig ten laste van het SNN komt (voorheen 50%) en de provincies 
de extra kosten voor hun rekening nemen.  
 
 2014 2013 
 * € 1.000 * € 1.000 
Drenthe 536 522 
Fryslân 536 522 
Groningen 536    522 
Subtotaal 1.608 1.566 
 
Bijdragen voor uitvoering specifieke dienstverlening: 
STINAT Drenthe 44 78 
STINAG Groningen 34 23 
STINAF Fryslân 43 79 
STINAF II Fryslân 133 30 
SIEBB 45 48 
IEBB 87 51 
FEP Fryslân 265 111 
IAD Drenthe 3 82 
Mobiliteitsfonds 15 15 
Fryslân Fernijt IV 110 0 
Tijdelijke Energiepremieregeling 231 0 
Groninger Energiepremieregeling 33 0 
Interimregeling Waardevermeerdering (Groningen) 135 0 
Regionale Investeringssteun Groningen 2014 20 0 
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Arbeidsmarktverkenning Groningen 47 0 
Arbeidsmarktverkenning Drenthe 16 0 
Zonnelening Drenthe         88       0 
Subtotaal € 1.349 € 517 
 
Totaal € 2.957 € 2.083 
 
Gemeenten € 451 € 416 
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een forfaitaire
bijdrage in de uitvoeringskosten afgesproken met een indexatie van 3,5% per jaar. 
 
De verdeling over de gemeenten is als volgt:  
 * € 1.000 
 Gemeente Assen 72 
 Gemeente Emmen 117 
 Gemeente Groningen 117 
 Gemeente Leeuwarden   99 
Subtotaal 405 
 
Bijdrage voor specifieke dienstverlening: 
 Gemeente De Wolden (SEBB-regeling en 15 

Duurzaamheidsregeling) 
 Gemeente Hoogeveen (SEBB-regeling en 31 

Energiepremieregeling) 
Subtotaal 46 

 
Totaal € 451 
   
Overige € 194 € 10.406 
In 2014 zijn hier de volgende bijdragen opgenomen: 
 
 * € 1.000 
Bijdrage SER voor SER Noord-Nederland 145 
Bijdrage PHP Drenthe 5 
Bijdrage G2G project Agro Valley 5 
Bijdrage North Sea Supply Connect Project       39 
Totaal € 194 
 
Zoals in de toelichting op het geconsolideerde overzicht van baten en lasten is vermeld, 
hebben met name de provincies in 2014 meer regelingen dan voorheen door het SNN 
laten uitvoeren. Bij het opstellen van de begroting na wijziging 2014 kon dit nog niet 
volledig worden voorzien. Ten opzichte van de begroting vallen de werkelijke bijdragen 
per saldo € 677.000 hoger uit. Zoals hieronder uit de specificatie van de kosten blijkt, is 
dit extra werk uitgevoerd zonder de kosten ten opzichte van de begroting na wijziging 
2014 zijn toegenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept jaarrekening 2014 56 van 75



Specificatie kosten Realisatie 
2014

Begroting 
na wijziging 

2014 

Realisatie 
2013

    
Specificatie Uitvoeringskosten € 7.372 € 7.384 7.429 
 
Een specificatie naar afdelingen is onderstaand weergegeven. Naast de gerealiseerde 
kosten in 2014 en 2013 zijn in de kolom begroting 2014 de cijfers van de begroting na 
wijziging 2014 opgenomen.  
 
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013 
  * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Dienstverlening 2.907 2.975 2.865 
Public Affairs 1.688 1.806 1.974 
Staf 2.485 2.318 2.312 
SER Noord-Nederland       292       285        278 
Totaal € 7.372 € 7.384 € 7.429 
 
 
Specificatie kosten Dienstverlening € 2.907

 
€ 2.975 

 
2.865 

 
 
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013 
Personeelskosten  * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Salariskosten  2.441 2.542 2.383 
Reis-, verblijf- en representatiekosten      78      48      67 
Subtotaal Personeelskosten 2.519 2.590 2.450 
 
Kosten voorlichting, jaarverslagen, 
vergaderingen  36 85 70 
Accountantscontrole projecten  242 250 345 
Inhuur deskundigheid        110          50        0 
Totaal  € 2.907  € 2.975 € 2.865 
 
Zowel ten opzichte van 2013 als de begroting zijn de afwijkingen in 2014 gering. De 
salariskosten vallen lager uit dan begroot, omdat het beschikbare budget (15%) voor 
flankerend beleid in 2014 niet volledig aangewend behoefde te worden.  
De post inhuur deskundigheid omvat bevat naast de begrote kosten voor de inhuur van 
RVO voor het beheer van een specifiek project van het REP-SNN programma ook inhuur 
van andere deskundigen. Het gaat hier om adviezen voor individuele subsidie aanvragen, 
het ontwerpen van rapportage modellen en inhuur van deskundigheid voor het Lean Six 
Sigma project.   
 
Specificatie kosten Public Affairs € 1.688 € 1.806 € 1.974 
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team Public Affairs (Lobbyisten, Communicatie, 
Programmabeheer en Bestuurs- en Managementondersteuning) uit: 
 
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013 
Personeelskosten  * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Salariskosten 1.256  1.331 1.179 
Reis- en verblijfkosten 101 61 79 
Representatiekosten bestuur  1 20 8 
Adviseur bestuur 25      25      20 
Subtotaal Personeelskosten 1.383 1.437 1.286 
 
Huisvesting Public Affairs  
Den Haag/Brussel  106 101 107 
Contributie CPMR 25 25    25 
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Kantoorkosten bestuur 8 10 12 
Externe opdrachten en onderzoeken 31 100 253 
Communicatie/events 87 60 56 
Organiseren bijeenkomsten -2 23 13 
Kosten Internationale Samenwerking        50         50       222 
Totaal € 1.688 € 1.806 € 1.974 
 
Ook bij de kosten Public Affairs liggen de werkelijke kosten in 2014 iets lager dan begroot.
De voornaamste oorzaak is dat in 2014 minder is uitgegeven aan externe opdrachten en 
onderzoeken. Daarnaast zijn de salariskosten lager omdat het team public affairs in  
2014 nauwelijks een beroep heeft hoeven te doen op het budget (15%) voor flankerend  
beleid.  
 
Specificatie kosten Staf € 2.485 € 2.318 € 2.312 
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team staf (Directie, Financiën, Juridische 
Zaken, P&O en Facilitaire Zaken) uit: 
 
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013 
Personeelskosten  * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Salariskosten  1.235  1.184 1.069 
Studie en opleiding  83 98 48 
Inhuur provincie Groningen  
Financiën en P&O  72 70 72 
Diverse personeelskosten       84      40      75 
Subtotaal Personeelskosten 1.474 1.392 1.264 
 
Huisvestingskosten 304 313 298 
Inhuur externe deskundigheid 51 30         39 
Adviescommissies bezwaar/beroep  10   19           17 
Automatiseringskosten 359    180 384 
Overige kantoorkosten 177 150 170 
Modernisering bedrijfsvoering 28  113 0 
Aanschaffingen kantoormeubilair 22 16 32 
Accountantscontrole jaarrekening         60        105        108 
Totaal € 2.485 € 2.318  € 2.312 
 
De werkelijke kosten van de staf vallen ten opzichte van 2013 en de begroting na 
wijziging 2014 hoger uit. Ten opzichte van 2013 worden de hogere personeelskosten met 
name veroorzaakt door hogere directielasten. De vorige directeur is in 2013 zijn 
opgebouwde verlof gaan opnemen tot het moment dat hij in 2015 met pensioen gaat. 
Aangezien het SNN hiervoor geen voorziening mocht vormen, is in geheel 2014 sprake 
van dubbele directielasten.  
Daarnaast wijken de automatiseringskosten en de kosten modernisering bedrijfsvoering 
af van de begroting. Deze posten moeten in samenhang worden bezien. In totaal werd 
een bedrag van € 293.000 begroot en werkelijk € 387.000 uitgegeven. Met name door de 
toename van het volume van de regelingen, die het SNN voor provincies en gemeenten 
uitvoert, zijn er verbeteringen/vernieuwingen in de geautomatiseerde omgeving 
aangebracht. Zo werd in 2014 meer dan voorheen gebruik gemaakt van de e-loket 
functie om digitaal subsidies aan te vragen. Daardoor kon de organisatie efficiënter 
werken en kon een aanzienlijke toename van de inkomsten worden gerealiseerd zonder 
toename van de personeelskosten.   
 
Na een Europese aanbesteding van de accountantsdiensten in 2014 vallen de kosten voor 
de accountantscontrole jaarrekening vanaf het jaar 2014 € 45.000 lager uit.  
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Specificatie kosten SER Noord-Nederland € 291 € 285 € 278 
In hoofdlijnen bestaan de kosten van SER-Noord-Nederland uit: 
Personeelskosten 191 177 165
Huisvestingskosten 19 26 25
Kosten externe opdrachten/onderzoeken 25 59 55
Overige kosten      56      23      33
Totaal € 291 € 285 € 278

   
   
 2014 2013 

Rente € 62 € 56 
Betreft het negatieve saldo van betaalde en ontvangen rente over de rekeningcourant 
stand bij de provincie Groningen. 
 
Mutatie vooruitontvangen 
uitvoeringskosten 

€ 1.514 € 6.512 

Het saldo van de werkelijke uitvoeringskosten en de ontvangen bijdragen is toegevoegd 
aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten en bestaat uit: 
 
Reguliere bijdragen: * € 1.000 
Bijdrage provincies  € 2.957 
Bijdrage gemeenten  451 
Bijdrage SER  145 
Diversen      49 
   3.602 
Eenmalige bijdragen: 
4% uit budget OP EFRO 2014-2020   4.141 
4% uit budget cofinanciering OP EFRO 2014-2020 743 
Uit algemene reserve Transitiemiddelen    400 
Subtotaal 8.886 
 
Af: uitvoeringskosten  7.372 
 

   
Overboeking uit reserves € 400 € 455 
In 2014 is vanuit de algemene reserve van de Transitiemiddelen € 400.000 overgeboekt 
naar de vooruitontvangen uitvoeringskosten. 
   
Mutaties reserves € 62 € 511 
De mutaties reserves bestaat uit het saldo van de betaalde en de ontvangen rente. 

 

   

  

Per saldo toegevoegd 1.514 
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bedragen in € 1.000,- 6.1 6.2

Uitvoeringskosten SER Noord-Nederland Totaal

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0 0
- Materiële activa 59 0 59

Totaal vaste activa 59 0 59

Vlottende activa:
- Vorderingen 12.308 27 12.335
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 4.598 -147 4.451
- Liquide middelen 0 0 0

Totaal vlottende activa 16.906 -120 16.786

Totaal activa 16.965 -120 16.845

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves -31 0 -31
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0

Totaal eigen vermogen -31 0 -31

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 0 0 0
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 0 0 0
- Toekenningen OP 2014-2020 0 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 16.339 -147 16.192

Totaal langlopende schulden 16.339 -147 16.192

Totaal vaste passiva 16.308 -147 16.161

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 0 0 0
- Overige schulden 657 27 684
- Rekening-courant 0 0 0

Totaal vlottende passiva 657 27 684

Totaal passiva 16.965 -120 16.845

6.1 Uitvoeringskosten
Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
6.1 6.2 Totaal Totaal

Uitvoeringskosten SER Noord-Nederland € €
Activa
Materiele vaste activa
Kantoorinventaris 0 3
Automatisering 59 59 47
Totaal materiële vaste activa 59 59 50

Vorderingen Rijk en Europa

Uitvoeringskosten

EC in OP EFRO 2014-2020 4.102 4.102 0
EZ Cofin OP EFRO 2014-2020 706 706 0
Totaal OP EFRO 2014-2020 4.808 0 4.808 0

Koers Noord Transitie 778 778 979
EFRO 2007-2013 747 747 818
Cofin OP EFRO 499 499 499
Totaal overige Koers Noord en OP 2.024 0 2.024 2.296

Bijdragen in uitvoeringskosten en SEAN/Algemeen
Provincie Drenthe 138 138 104
Provincie Fryslân 10 10 62
Provincie Groningen 162 162 20
REP - SNN 4.610 4.610 5.376
Gemeente De Wolden 2 2 7

Totaal provincies, gemeenten en REP - SNN 4.922 0 4.922 5.569

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 1.239 1.239 0
Voorziening -1.239 -1.239 0
Afgeboekte oninbare vorderingen -352 -352 0
Ontvangen vorderingen Kompas regelingen 0 1.239
Ontvangen voorziening Kompas regelingen 0 -1.239
Mutatie voorziening 352 352 0
Saldo 31 december 887 887 1.239
Voorziening -887 -887 -1.239

Saldo 0 0 0 0

Overige vorderingen
Compensabele BTW 456 27 483 485
Nog te ontvangen bijdragen in kosten 65 65 146
Vooruitbetaalde kosten 33 33 20

Totaal overige vorderingen 554 27 581 651

Totaal vorderingen 12.308 27 12.335 8.516

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 15.817 -8.881 6.936 4.546
Saldo mutaties -11.219 8.734 -2.485 2.391

Saldo 31 december 4.598 -147 4.451 6.937

Kas SNN UO
Saldo van het aanwezige kasgeld 0 0 0 0

Toelichting op de balans per 31 december 2014
6.1.1 Uitvoeringskosten

31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
6.1 6.2 Totaal Totaal

Uitvoeringskosten SER Noord-Nederland € €

Toelichting op de balans per 31 december 2014
6.1.1 Uitvoeringskosten

31 december 2014

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 31 0 31 557
Bij: rente baten/lasten -62 -62 56
Bij: overboeking afsluiting HRM 2001 0 0
Bij: overboeking afsluiting LPR 2002 0 0
Bij: overboeking afsluiting NIOF 0 81
Bij: overboeking afsluiting KITS 0 368
Bij: overboeking afsluiting IPR-U 0 34
Af: overboeking afsluiting IPR-VE 0 -28
Af: overboeking naar reserve Algemeen/SER 0 0
Gerealiseerd resultaat voor bestemming 0 0
Af: overboeking uitvoeringskosten 0 0
Af:onttrekking i.v.m. financiering lobby 0 0

Saldo 31 december -31 0 -31 1.068

Langlopende schulden

Vooruitontvangen uitvoeringskosten

Saldo per 1  januari 23.707 -9.029 14.678 8.166
Overboeking beginbalans Algemeen (1101) naar 
Uitvoeringskosten (1105) -9.029 9.029 0 0
Bij beschikbare subsidies 0
Bij:  uitvoeringskosten Transitie 0 2.400
Bij: EC in OP EFRO 2014-2020 4.141 4.141 0
Bij: Cofin EZ in OP EFRO 2014-2020 743 743 0
Bij: Koers Noord Transitie voor NIOF regeling 0 602
Bij: EFRO 2007-2013 voor de NIOF regeling 0 17
Bij: Cofin OP EFRO voor de NIOF regeling 0 21
Bij: provincies 2.957 2.957 2.083
Bij: Uitvoering REP 0 6.543
Bij: gemeentelijke bijdragen 451 451 416
Bij : SER 145 145 145
Bij: algemene reserve regelingen voor derden 0 401
Bij: algemene reserve IPR 2008/2009 0 118
Bij: algemene reserve NIOF 2008/2010/2013 0 95
Bij: algemene reserve HRM 2009/2010 0 59
Bij: algemene reserve Transitie 400 400 0
Bij: overboeking uitvoeringskosten naar voorziening 0 927
Bij: vrijval reserve EPD 97-99 0 0
Bij: NSSC 0 0
Bij: OP-EFRO en Rijkscofinanciering in OP EFRO 0 0
Bij: vrijval uit reserve voor financiering lobby 0 109
Bij: diversen 49 49 5
Af: uitvoeringskosten 7.080 292 7.372 7.429

Saldo per 31 december 16.339 -147 16.192 14.678

Overige schulden
Reservering vakantiedagen 0 0
R/C Fryslân STINAF 0 0
R/C Groningen STINAG 0 0
R/C Drenthe STINAT + Mobiliteitsfonds 0 0
Vooruitontvangen bedragen 27 27 79
Nog te verrekenen/betalen bedragen 630 27 657 714

Saldo 31 december 657 27 684 793
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7.0 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten: overzicht baten en lasten 2014

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 37 37 42 42 63 103
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 401 0

Subtotaal algemeen 0 37 37 0 42 42 401 63 103

Totaal saldo van baten en lasten 0 37 37 0 42 42 401 63 103

Mutaties reserves 37 -37 42 -42 63 -103

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 37 37 0 42 42 0 464 63 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 401 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 37 37 0 42 42 0 464 464 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013
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7.0.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en 
gemeenten 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 

 
 
Algemeen 2014 2013
 
Rente € 37 € 63 
Dit betreft de ontvangen rente over de bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
courant tegoeden voor de regelingen en werkzaamheden, die het SNN uitvoert voor 
provincies en gemeenten. 
  
Mutaties reserves € 37 € 63 
De ontvangen rente ad € 37.000 wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
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bedragen in € 1.000,- 7.1

 Regelingen en 
werkzaamheden voor 

provincies en gemeenten Totaal

Activa:

Vaste activa:
- Immateriële activa 0 0
- Materiële activa 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa:
- Vorderingen 379 379
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 8.823 8.823
- Liquide middelen 35 35

Totaal vlottende activa 9.237 9.237

Totaal activa 9.237 9.237

Passiva:

Vaste passiva:
Eigen vermogen:
- Algemene reserves 37 37
- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0

Totaal eigen vermogen 37 37

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
- Toekenningen REP 0 0
- Toekenningen KN/OP 2007-2013 0 0
- Toekenningen OP 2014-2020 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 0 0

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0

Totaal langlopende schulden 0 0

Totaal vaste passiva 37 37

Vlottende passiva:
- Openstaande toekenningen 0 0
- Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen 9.165 9.165
- Rekening-courant 0 0
- Overige schulden 35 35

Totaal vlottende passiva 9.200 9.200

Totaal passiva 9.237 9.237

 7.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies 
en gemeenten 

Balans per 31 december 2014
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bedragen in € 1.000,- 31 december 2013
7.1 Totaal Totaal

Regelingen en 
werkzaamheden voor 

provincies en 
gemeenten € €

Activa

Vorderingen Rijk en Europa
Provincie Groningen 379 379 0

Totaal 379 379 0

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 49 49 0
Voorziening -49 -49 0
Afgeboekte oninbare vordering 0 0 0
Ontstane vorderingen 59 59 49
Ontvangen -40 -40 0
Mutatie voorziening 19 19 49
Saldo 31 december 68 68 49
Voorziening -68 -68 -49

Saldo 0 0 0

Totaal vorderingen 379 379 0

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
Saldo 1 januari 5.509 5.509 6.014
Saldo mutaties 3.314 3.314 -104
Overboeking 0 -401

Saldo 31 december 8.823 8.823 5.509

R/c ABN Amro Bank
Saldo 1 januari 35 35 35
Saldo mutaties 0 0 0

Saldo 31 december 35 35 35

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 0 0 338
Bij: rente baten/lasten 37 37 63
Af: onttrekking reserve 0 0 0

Saldo 31 december 37 37 401

Overige schulden
Schuld Drenthe inzake STINAT, SEBB, SIEBB, IAD en TEP 2014 1.955 1.955 2.053
Schuld Fryslân inzake STINAF, SEBB, STINAF II en FEP 2013 4.063 4.063 2.388
Schuld Groningen inzake STINAG, WVM en GEP 2015 2.900 2.900 1.054
Schuld gemeente De Wolden 144 144 -34
Schuld gemeente Hoogeveen 103 103 48
Nog te verrekenen rente provincies 35 35 35

Saldo 31 december 9.200 9.200 5.544

Toelichting op de balans per 31 december 2014

31 december 2014

7.1.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
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Bijlagen 
 
 
 
 
Bijlage 1  Overzicht van baten en lasten uitvoeringskosten SER Noord Nederland 
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Bijlage 4  Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging  
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Bijlage 1: Overzicht baten en lasten uitvoeringskosten SER Noord-Nederland

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Gemeenten 0 0 0
Overige 145 145 114 114 145 145

Kosten:
Uitvoeringskosten 292 -292 249 -249 278 -278
Overige kosten 0 0 0

Rente 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 147 147 135 135 133 133

Subtotaal algemeen 292 292 0 249 249 0 278 278 0

Totaal saldo van baten en lasten 292 292 0 249 249 0 278 278 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 292 292 0 249 249 0 278 278 0

Onttrekking reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 292 292 0 249 249 0 278 278 0

Realisatie 2014 Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2013

Concept jaarrekening 2014 68 van 75



Vervolg bijlage 1 
 
Toelichting overzicht van baten en lasten 
uitvoeringskosten SER Noord-Nederland 
 
 
Algemeen 2014 2013 

Overige € 145 € 145 
De overige bijdragen bestaat uit een bijdrage van de SER in de kosten van SER Noord-
Nederland. 
 
Uitvoeringskosten € 292 € 278 
In onderstaand overzicht wordt een specificatie naar kostensoorten weergegeven. 
 
 2014 2013 
Kostensoorten * € 1.000 * € 1.000 
Personeelskosten 192 165 
Huisvestingskosten 19 25 
Automatiseringskosten 12 5 
Overige kantoorkosten 19 18 
Eenmalige kosten 0 2 
Kosten externe opdrachtverlening 27 57 
Algemene kosten    23     6 
Totaal 292 278 
 
Mutaties vooruitontvangen 
uitvoeringskosten € 147

 
€ 133 

Om de uitvoeringskosten in 2014 te financieren wordt het tekort van € 147.000 aan de 
vooruitontvangen uitvoeringskosten onttrokken. 
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Bijlage 2 Afkortingen 
 
LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording 
 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe 
 
DB-SNN Dagelijks Bestuur van het SNN 
 
EC Europese Commissie 
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 
EMU Europese Economische en Monetaire Unie 
ESF Europees Sociaal Fonds 
 
FEP Friese Energiepremie 
 
GEP Groningse Energiepremie 
 
HRM Human Resource Management regeling 
 
IAD Innovatief Actieprogramma Drenthe 
IEBB Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 
Interreg Communautair Initiatief Interregionale Samenwerking 
IPR Investeringspremieregeling 
 
Ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken 
 
NIOF Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
NSSC North Sea Supply Connect 
 
OP EFRO 2007-2013 Operationeel Programma Noord–Nederland 2007-2013 
OP EFRO 2014-2020 Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 Noord-Nederland 
 
PHP Provinciaal Herstructurerings Programma 2011 Drenthe 
PiD Pieken in de Delta 
 
REP - SNN Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband 
 Noord-Nederland 
REP - ZZL Ruimtelijk Economisch Programma - Zuiderzeelijn 
 
SIEBB Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw 
SEBB Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 
SER Sociaal Economische Raad 
SER-NN Sociaal Economische Raad Noord-Nederland 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
STINAF Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân 
STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 
STINAT Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 
 
TEP Tijdelijke Energiepremie 
 
Wet FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden 
WVM Waardevermeerderingsregeling 
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Bijlage 3  CBS Sisa verantwoordingsinformatie 
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Bijlage 4 Verantwoording uit hoofde van de Wet Normering  
 Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) 
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Bijlage 4

X Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Het SNN herkent de door de Minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende 
uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) 
Beleidsregels toepassing WNT legt het SNN geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. 

X.1 Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam functie(s) beloning

belastbare vaste 
en variabele 
onkosten-

vergoedingen

voorzieningen 
ten behoeve van 

beloningen 
betaalbaar op 

termijn
Totale 

bezoldiging

duur van het 
dienstverband in 

het jaar 
(in dagen)

omvang van het 
dienstverband in 

het jaar 
(fte)

E. van der Sluis Directeur 127.898 5.020 22.677                 155.595 261 1,00
R. A. Engelsman Voormalig directeur 104.629 0 18.220                 122.849 261 0,85

(maakt gespaard verlof op tot pensionering)

X.2 Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam functie(s)
totale 

bezoldiging

duur van het 
dienstverband in 

het jaar 
(in dagen)

omvang van het 
dienstverband in 

het jaar 
(fte)

J.A. Jorritsma Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
M.J. van den Berg Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
J. Tichelaar Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
J.H.J. Konst Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
mw. S.A.E. Poepjes Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
mw. Y.P. van Mastrigt Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
M. Boumans Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
H. Brink Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
A. van der Tuuk Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
J. Batting Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
C. Swagerman Lid Algemeen Bestuur, tot 11 november 2014 0 n.v.t. n.v.t.
J.W.M. Veerenhuis-Lens Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
J.S. van der Zee Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
O. van der Galien Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
T. Dorrepaal Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
mw. M. J. Kaal Lid Algemeen Bestuur, tot 11 november 2014 0 n.v.t. n.v.t.
mw. M.C.J. van der Tol Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
A. Kerstholt Lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
T. Zwertbroek Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur, per 11 november 2014 lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
S.J. Krajenbrink Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
mw. E.M. Wulfse Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
P. ten Hoeve Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
M. Mulder Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
P. Buisman Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
A. Huizing Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
P. Oosterlaak Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.
N. Uppelschoten Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur 0 n.v.t. n.v.t.

X.3 Bezoldiging overige functionarissen - met dienstbetrekking

Functie belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen

voorzieningen 
ten behoeve van 

beloningen 
betaalbaar op 

termijn
Totale 

bezoldiging

duur van het 
dienstverband in 

het jaar 
(in dagen)

omvang van het 
dienstverband in 

het jaar 
(fte)

n.v.t.

X.4 Bezoldiging overige functionarissen - zonder dienstbetrekking

Functie totale bezoldiging

duur van het 
dienstverband in 

het jaar 
(in dagen)

omvang van het 
dienstverband in 

het jaar 
(fte)

n.v.t.

X.5 Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

Naam functie(s)

jaar waarin 
dienstverband is 

beëindigd

uitkeringen bij 
einde 

dienstverband
n.v.t. 

X.6 Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen

Functie jaar waarin dienstverband is beëindigd

uitkeringen bij 
einde 

dienstverband
n.v.t.

X.7 Topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - bezoldiging
Naam totale bezoldiging WNT-norm
n.v.t.

X.8 Overige functionarissen - bezoldiging
Naam totale bezoldiging WNT-norm
n.v.t.

X.9 Topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - uitkeringen bij einde dienstverband
Functie totaal toegekende uitkeringen bij einde dienstverband WNT-norm
n.v.t.

X.10 Overige functionarissen - uitkeringen bij einde dienstverband
Functie totaal toegekende uitkeringen bij einde dienstverband WNT-norm
n.v.t.

Motivering overschrijding

Motivering overschrijding

Motivering overschrijding

Motivering overschrijding
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Colofon 
 
Uitgave Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 Postbus 779 
 9700 AT Groningen 
 
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52 
 8911 KZ Leeuwarden 
 
Telefoon Bestuurssecretariaat: 050-5224942 
 Uitvoeringsorganisatie: 050-5224900 
 
E-mail bestuur@snn.eu 
 
Internet www.snn.eu 
 
 
Groningen, maart 2015 
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Begroting 2016
Leonard Springerlaan 15, Groningen
Bestuu rsza ken
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Geachte Statenleden,

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor 2016, alsmede de begroting na wijziging 2015. Bij het
opstellen van de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2015 werd met de directies van de betrokken
provlncies nog intensief overlegd over de kerntaken van het SNN en de financiering van de
bijbehorende kosten, Begin 2015 is daarover overeenstemming bereikt. Daarnaastzijn de werkel¡jke
bijdragen van provincies en gemeenten voor het u¡tvoeren van regelingenin2Ol4 aanmerkelijk hoger
uitgevallen dan begroot. Beide hier genoemde ontwikkelingen hebben ook invloed op het jaar 2015.
Daarom was het noodzakelijk om een begroting na wijziging 2015 op te stellen.

In deze begroting is op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting rekening gehouden met het
inzetten van middelen uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkellng
(OP EFRO) 20L4 - 2020 Noord-Nederland. Voor 2016 worden de toekenningen aan projecten op € 17,6
miljoen geraamd en voor 2015 op € 26,6 miljoen. Als er een nieuwe subsidieregeling komt, dan zal die
naar onze inschatting vanaf 2015 leiden tot commltteringen aan begunstlgden. Voor dat jaar worden
de toekennlngen op € 2,1 miljoen geschat en voor 2016 op € 5,3 mlljoen.

In 2012 heeft heL minister¡e van Economische Zaken de centrale middelen van het Ruimtelijk
Economisch Programma - Zuiderzeelijn (REP-ZZL) aan SNN gedecentraliseerd en vervolgens heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu daar in 2013 € 2 miljoen aan toegevoegd voor een specifiek
project. Van het totaal beschikbare bedrag ad € 109 miljoen zal naar verwacht¡ng in 2016 een bedrag
van € 33,3 miljoen aan projecten worden toegekend en voor 2015 € 13,4 miljoen,

In de meerjarenramingen is er vanuit gegaan, dat de programma's en regelingen uit de periode 2OO7 -
2013, die thans nog lopen, uiterlijkin2OtT geheel afgerekend zullen zijn. Voor de programma's zullen
in 2015 en 2016 geen toekenningen meer plaatsvinden. Vanuit de regelingen zullen alleen in 2015
voor de NIOF-regelingen nog toekenningen ter grootte van naar schatting € 1 miljoen plaatsvinden.

De kosten van het SNN worden voor 2016 begroot op afgerond € 6,394.000, Daarmee liggen de
kosten € 1,2 miljoen lager dan in de begroting na wijziging 2015 waarin een bedrag van€7,6 miljoen
is opgenomen, Daarbij moet opgemerkt worden, dat de kosten hoger gaan worden als er, zoals in
2014 gebeurd is, meer werkzaamheden voor overheden (provincies en gemeenten) dan begroot aan
het SNN worden gegund, Daar staan kostendekkende inkomsten tegenover,
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Bij het maken van de begroting voor het jaar2016 is de balanspostvooru¡tontvangen
uitvoeringskosten (voorheen voorzieníng genoemd) opnieuw berekend op basis van de meest actuele
informatie, De gemaakte herrekening van de balanspost laat een tekort van afgerond C 3,9 miljoen
zien tot medio 2023. Dat is de datum waarop naar verwachting de eindafrekening van het programma
oP EFRO 2014 - 2020 Noord'Nederland zalworden opgemaakt, BiJ de beoordeling van dittekort is het
goed om u rekenschap te geven van de volgende gegevens. De omvang van hetOP programmaZOL4
- 2020 ls met € 122 milJoen aanzienliJk klelner dan de programma's in het verleden. In de periode
2000 - 2006 kon het SNN bijvoorbeeld beschikken over een budget van Europa en Rijk van afgerond
€ 900 miljoen en in de periode 2007-20L3 afgerond € 370 mtljoen, Aangezien van deze budgetten
circa 4o/o beschikbaar ls voor uitvoeringskosten, krijgt het SNN uit die bronnen nu aanzienlljk minder
geld beschikbaar en dat in een tijdperk waarin de controledruk alleen maar hoger ls geworden. Voorts
is in de jaren 2010 t/m20I4jaarlijks 5olo bezuinigd op de provinciale bijdrage aan hetSNN. Ulgmo
20t4werd daarmee een structurele bezuiniglng van25o/o gerealiseerd. Om het werk op het vereiste
kwalitatief hdge niveau te blijven uitvoeren, zijn verdere bèzuinlgingen niet verantwoord.

Voor mogelijke rislco's bedragen de reserves van hetSNN ultimo 2Ot4C 7,691.000, Het theoretisch
grootste r¡sico is, zoals u bekend, het overcommitteringsrislco,

WiJ monitoren vooftdurend de stand van zaken en zien op dit moment geen enkele aanleiding u
voorstellen te doen om de reserves ln verband met dit risico te verhogen,

Wij verzoeken u in de statenvergaderingen van mei een zienswijze op de begroting uit te brengen. Het
AB SNN zalde zienswijze betrekken bU de vaststelling van de begroting elnd juni 2015,

Met vriendelIke groet,

namens gelijks Bestuur van het
Sa Noord-Nederla nd,

J.A A B
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Aan het Algemeen Bestuur van het  
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Postbus 779 
9700 AT GRONINGEN  
 
 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur SNN, 
 
Hierbij bieden wij u de begroting aan voor 2016, alsmede de begroting na wijziging 
2015. Bij het opstellen van de oorspronkelijke  begroting voor het jaar 2015 werd met 
de directies van de betrokken provincies nog intensief overlegd over de kerntaken van 
het SNN en de financiering van de bijbehorende kosten. Begin 2015 is daarover 
overeenstemming bereikt. Daarnaast zijn de werkelijke bijdragen van provincies en 
gemeenten voor het uitvoeren van regelingen in 2014 aanmerkelijk hoger uit gevallen 
dan begroot. Beide hier genoemde ontwikkelingen hebben ook invloed op het jaar 2015. 
Daarom was het noodzakelijk om een begroting na wijziging 2015 op te stellen.  
 
In deze begroting is op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting rekening 
gehouden met het inzetten van middelen uit het  Operationeel Programma EFRO 2014-
2020 Noord-Nederland. Voor 2016 worden de toekenningen aan projecten op € 17,6 
miljoen geraamd en voor 2015 op € 26,6 miljoen. Als er een nieuwe subsidieregeling 
komt, dan zal die naar onze inschatting vanaf 2015 leiden tot committeringen aan 
begunstigden. Voor dat jaar worden de toekenningen op € 2,1 miljoen geschat en voor 
2016 op € 5,3 miljoen.   
 
In 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken de centrale middelen van het 
Ruimtelijk Economisch Programma–Zuiderzeelijn (REP-ZZL) aan SNN gedecentraliseerd 
en vervolgens heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu daar in 2013 € 2 miljoen 
aan toegevoegd voor een specifiek project. Van het totaal beschikbare bedrag ad € 109 
miljoen zal naar verwachting in 2016 een bedrag van € 33,3 miljoen aan projecten 
worden toegekend en voor 2015 € 13,4 miljoen. 
 
In de meerjarenramingen is er vanuit gegaan, dat de programma’s en regelingen uit de 
periode 2007-2013, die thans nog lopen, uiterlijk in 2017 geheel afgerekend zullen zijn.  
Voor de programma’s zullen in 2015 en 2016 geen toekenningen meer plaatsvinden. 
Vanuit de regelingen zullen alleen in 2015 voor de NIOF-regelingen nog toekenningen 
ter grootte van naar schatting € 1 miljoen plaatsvinden.  
 
De kosten van het SNN worden voor 2016 begroot op afgerond € 6.394.000. Daarmee 
liggen de kosten € 1,2 miljoen lager dan in de begroting na wijziging 2015 waarin een 
bedrag van € 7,6 miljoen is opgenomen.  Daarbij moet opgemerkt worden, dat de kosten 
hoger gaan worden als er, zoals in 2014 gebeurd is, meer werkzaamheden voor 
overheden (provincies en gemeenten) dan begroot aan het SNN worden gegund. Daar 
staan kostendekkende inkomsten tegenover.  
 
Bij het maken van de begroting voor het jaar 2016 is balanspost vooruitontvangen 
uitvoeringskosten (voorheen voorziening genoemd) opnieuw berekend op basis van de 
meest actuele informatie. De gemaakte herrekening van de balanspost  laat een tekort 
van afgerond € 3,9 miljoen zien tot medio 2023. Dat is de datum waarop naar 
verwachting de eindafrekening van het programma OP EFRO 2014-2020 Noord-
Nederland zal worden opgemaakt.  
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Voor mogelijke risico’s bedragen de reserves van het SNN ultimo 2014 € 7.691.000. Het 
theoretisch grootste risico is, zoals u bekend, het overcommitteringsrisico.  
Wij monitoren voortdurend de stand van zaken en zien op dit moment geen enkele 
aanleiding u voorstellen te doen om de reserves in verband met dit risico te verhogen. 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van het  
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
Groningen, maart 2015 
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1. Inleiding begroting 2016 en begroting na wijziging 
 2015 
 
Samen werken aan het Nieuwe Noorden 
Samen werken aan het nieuwe Noorden daagt de noordelijke overheden en regionale 
partners uit gezamenlijk én met ambitie te werken aan de ontwikkeling van welvaart en 
welbevinden in de regio. In een globale wereldeconomie, en het Europa van competitieve 
economische regio’s, is dat een voorwaarde voor succes. Regionale samenwerking is 
noodzakelijk om de kwaliteiten van onze regio aan te boren en zichtbaar te maken. 
Ruimte geven aan burgerkracht en (innovatief) ondernemerschap vraagt ieders inzet en 
vooruitgang in verbinding en verbeelding.  
Het SNN creëert daarvoor randvoorwaarden, stimuleert, faciliteert en verbindt, zowel op 
bestuurlijk, ambtelijk als op uitvoeringsniveau. Dit kan alleen samen met regionale 
partners bereikt worden en daarbij is ieders talent en inzet nodig. Kernbegrippen zijn: 
efficiënt, effectief, resultaatgericht, klantgericht, samen werken in netwerken, 
transparant, rolzuiverheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. 
 
Samen werken vraagt om een gedragen langetermijnvisie, onderling vertrouwen, ruimte 
voor ieders bijdrage en samen delen in successen. De kracht van samen werken neemt 
toe als waarden worden gedeeld, sprake is van een ontwikkelingsgericht klimaat waarvan 
inwoners en ondernemers merkbaar profiteren.  
De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken vraagt om een vernieuwende 
aanpak. Soms levert dat ook nieuwe vragen op voor de regionale samenwerking, waarop 
lang niet altijd al een antwoord is te geven. We zitten in een tijd van transitie waarin 
publieke en private partners onderzoeken welke vorm van samen werken past bij de 
vraagstukken van deze tijd. 
 
De SNN-organisatie heeft in de noordelijke samenwerking twee hoofdrollen: 
managementautoriteit en (subsidie)dienstverlener. Het beheer en de verantwoording van 
subsidiefondsen staat centraal. Het SNN is sterk in het vormgeven, uitvoeren, beheren 
en verantwoorden van subsidieregelingen gericht op bewoners en ondernemers in Noord-
Nederland. De subsidiefondsen worden gevoed door Europa (EFRO), de rijksoverheid (co-
financiering EFRO, REP, Koers Noord) en door provincies en gemeenten. Dat biedt de 
noordelijke overheden de mogelijkheid maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
financieel aan te jagen en te ondersteunen.  
 
Het SNN zet het subsidiegeld in binnen kaders, die door het bestuur of door 
opdrachtgevers democratisch zijn vastgesteld. De inzet van subsidies wordt in het 
bijzonder gericht op het aanjagen van innovaties in het MKB-bedrijfsleven (m.n. EFRO en 
MKB-regelingen), die gericht zijn op duurzame en inclusieve groei en bijdragen aan 
business cases die aansluiten bij de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd (gezond 
voedsel, schoon water, gezond ouder worden, duurzame energie).  
 
Daarnaast ondersteunt de SNN-organisatie op verschillende terreinen de (bestuurlijke en 
ambtelijke) samenwerking in het noorden en adviseert op het terrein van public affairs. 
Daarmee vormt het SNN (inter)nationaal een krachtig samenwerkingsverband dat 
invloed kan uitoefenen, partnerschappen aan kan gaan en coalities bouwt over 
institutionele en bestuurlijke grenzen heen.  
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Missie en visie 
SNN faciliteert, stimuleert en verbindt partijen in Noord-Nederland om hun ambities te 
realiseren, die gericht zijn op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-
Nederland. 
 
Het SNN is een managementautoriteit die: 
• Als subsidiedienstverlener expert is in de uitvoering, monitoring en controle van 

subsidies. 
• De samenwerking in Noord-Nederland als makelaar in netwerken ondersteunt, 

coördineert en aanjaagt.  
• Nieuwe middelen verwerft en toegankelijk maakt voor Noord-Nederland. 
• De belangen van Noord-Nederland behartigt en promoot in het regionale, 

nationale en internationale speelveld. 
• Relevante kennis en informatie beschikbaar stelt. 
 
Regionaal beleid en uitvoering 
De SNN-organisatie is zelf geen beleidsstrategisch orgaan. De zeggenschap over bestuur 
en beleid berust bij drie provincies en vier steden. Noordelijke samenwerking vraagt 
naast bestuurlijke afstemming en een uitvoeringsorganisatie dus om een stevige 
ambtelijke samenwerking om het primaat van de publieke stakeholders te kunnen 
effectueren.  
In 2014 is een belangrijke aanzet gegeven voor een steviger beleidsregie op regionaal 
niveau. Die krijgt in 2015 een verdere uitwerking met een focus op de inhoudelijke 
opgaven van Noord-Nederland. De ambtelijke samenwerking en de vormgeving van de 
werkorganisatie zijn een afgeleide van die opgaven en bewegen zich over grenzen van 
publieke instituties heen. Dat biedt ruimte om ambtelijke samenwerking aan kracht te 
laten winnen, met duidelijk omschreven taakverdeling en eigenaarschap. Sturen op 
resultaten staat centraal.  
Een intensievere vorm van samenwerking van provincies én het SNN kan de synergie 
tussen beleid en uitvoering verder versterken. Verder is van belang welke koers de drie 
nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten kiezen met betrekking tot de noordelijke 
samenwerking en de wijze waarop de vier steden (NG4) zich binnen die samenwerking 
willen positioneren. 
 
Voor de strategie- en planontwikkeling in Noord-Nederland wordt voor regionale dossiers 
meer gewerkt met een gecoördineerde inzet van ambtelijke projectgroepen of 
expertteams waarin ook partners deelnemen. De teams worden door collega’s van 
provincies en steden en - afhankelijk van de opdracht - ondersteund door 
bestuurssecretarissen of medewerkers van het SNN. De (beleids)directies van de 
provincies zijn ambtelijk opdrachtgever van een meer gezamenlijke noordelijke 
beleidsagenda. Ze worden geïnformeerd over voortgang en samenhang en worden in 
positie gebracht om hun adviesrol richting colleges van GS en B&W te spelen.  
De governance van het SNN wordt mogelijk beïnvloed door de evaluatie van de huidige 
bestuursstructuur van het SNN en de vraag van gemeenten in Noord-Nederland om beter 
aansluiting te vinden bij de noordelijke samenwerking. 
 
SNN-begroting: afgeleid van directieopdracht 2014 
De noordelijke samenwerking kan – bij gelijkblijvende omstandigheden – het huidige 
ambitieniveau tot 2020 niet volhouden. Daarvoor ontbreken de financiële middelen. De 
resterende financiële reserves en de structurele disbalans tussen inkomsten en uitgaven 
dwingen de SNN-organisatie tot aanpassing van het takenpakket, de organisatie, de 
werkprocessen, de personeelsplanning en de manier van werken.  
Op veel terreinen heeft de SNN-organisatie daarin in 2014 resultaten geboekt. In 2014 
stond het lean en digitaal inrichten van werkprocessen centraal met het doel efficiënter 
en klantvriendelijker te kunnen werken. Ook is een start gemaakt met het wegnemen 
van onnodige en kostbare bureaucratie en controledruk voor klanten en 
eindbegunstigden.  
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Tenslotte nam het uitvoeringsvolume van subsidieregelingen van individuele provincies 
toe door gerichte acquisitie en een groeiende discipline van de provincies het beheer van 
subsidiefondsen bij hun eigen samenwerkingsverband neer te leggen.  
 
Deze ontwikkelingen leiden in de jaarrekening SNN over 2014 tot een positief 
exploitatieresultaat dat het tekort in de meerjarenraming tot medio 2023 met  
€ 1.800.000 terugdringt van € 5.700.000 naar € 3.900.000. In 2015 wordt die lijn 
doorgetrokken. Scherp kostenbewustzijn, een sluitende meerjarenbegroting en zakelijk 
opdrachtnemerschap staan daarbij centraal. Dat kan alleen worden bereikt met een 
flexibele en ontwikkelingsgerichte organisatie, die kan inspelen op de wensen van 
opdrachtgevers en klanten. 
 
De directies van de provincies en steden hebben de hoofden EZ en de SNN-organisatie 
uitgedaagd om te komen tot een nieuwe ontwerp en nieuwe exploitatie van noordelijke 
samenwerking op drie niveaus: bestuurlijk, ambtelijk en de SNN-organisatie. De 
uitwerking van die directieopdracht betekent een herschikking van taken en budgetten 
tussen de drie provincies en de SNN-organisatie.  
 
De SNN-organisatie blijft als managementautoriteit tot medio 2023 verantwoordelijk voor 
het beheer en verantwoording van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en overige subsidieregelingen tot het takenpakket (medio 2015 ongeveer 
€ 1.000.000.000). Daarnaast levert de organisatie bestuursondersteuning en ondersteunt 
de public affairs van Noord-Nederland op verschillende terreinen en disciplines. 
 
De volgende taken/kosten maken vanaf 2015/2016 geen onderdeel meer uit van de 
SNN-begroting: 

 Coördinatie van Interreg-projecten (rol is overgenomen door provincie Drenthe) 
 Projectontwikkeling op regionaal/Europees niveau 
 Ondersteuning van de Duitsland-Agenda 
 Ondersteuning Europese samenwerking/internationalisering 
 Ondersteuning Europese fondsenwerving 
 Enkele regionale bijeenkomsten 
 Financiering van SER Noord-Nederland 
 Financiering van adviseurs  
 Financiering van lidmaatschappen van relevante (EU-)netwerkorganisaties (o.a. 

CPMR) 
 Beperkt budget voor EU-events in Brussel en ontvangsten van 

Eurocommissarissen, EU-regio’s, ambassadeurs, etc. 
 

Het schrappen van deze taken leidt tot boventalligheid en uitstroom van een aantal SNN-
medewerkers, met bijbehorende kosten, en een krimpende formatie in de komende 
jaren.  
 
De gedachte is dat provincies (en steden) de relevante regionale taken en regievoering 
overnemen of komen tot een nieuwe opdrachtverlening aan de SNN-organisatie met 
bijbehorende structurele of projectfinanciering. Momenteel loopt er nog een studie naar 
de nieuwe aanpak van Europese samenwerking en fondsenwerving en de EU-lobby, die 
mogelijk gevolgen kan hebben voor de SNN-begroting. 
 
Zowel in 2014 als in 2015 vinden er bezuinigingen plaats op de bedrijfsvoeringskosten 
van het SNN conform de minimum variant die het directieoverleg SNN gevraagd heeft 
door te voeren. Daarover is 30 januari 2015 ambtelijk overeenstemming bereikt. Die 
afspraken zijn leidend geweest bij de opstelling van deze SNN-begroting voor 2016 en de 
meerjarenbegroting, die jaarlijks aan de accountant moet worden overlegd.  
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Bij gelijkblijvende omstandigheden en een krimpend opdrachtenvolume wordt vanaf 
2017 verder bezuinigd op: 

 Financieel beheer en control 
 Juridische zaken (bezwaar & beroep, staatssteun en aanbesteden) 
 Programmamanagement EFRO 

 
Opgaven in 2015 - 2020 
Deze begroting is opgesteld in een tijd van transitie. Nieuwe ontwikkelingen hebben 
invloed op het samenwerkingsverband. Daarbij valt te denken aan de statenverkiezingen, 
de nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van Juncker, de start van het 
nieuwe operationeel programma EFRO, veranderingen in het regionale netwerk en de 
wijze van samenwerken tussen provincies en steden onderling als ook met de regionale 
partijen. Dat relativeert de inhoud van de SNN-begroting 2016. Enkele van de opgaven 
van 2015-2020 zijn: 

 Rol en positie van provincies en steden binnen het samenwerkingsverband 
 Vernieuwing in regionale samenwerking met bedrijfsleven meer aan het stuur 
 Gebruik maken van de rol van managementautoriteit in een versterkte EU-

samenwerking gericht op kennisuitwisseling en economische groei 
 Vernieuwing en versterking van de lobbyaanpak en een eenduidige branding in 

Den Haag en Brussel 
 Vergroten van de betrokkenheid van raden en staten bij samenwerking op terrein 

van beleid en uitvoering 
 Realiseren van een sluitende meerjarenbegroting met een goede relatie tussen 

ambitie en exploitatie 
 Het realiseren van een resultaatgedreven ontwikkelagenda voor het noorden op 

de terreinen; economie en innovatie, ruimtelijke randvoorwaarden en 
infrastructuur en arbeidsmarkt en onderwijs 

 Lobby voor een breder geprogrammeerde en omvangrijke EU-financiering van 
noordelijke ontwikkelambities in een Europese context 
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2. Overzicht programma’s en regelingen   
 
Voor het bereiken van de doelstellingen heeft het SNN voor de periode 2014-2020 
evenals in de vorige periode 2007-2013 een groot aantal instrumenten in het leven 
geroepen. Deze instrumenten zijn geclusterd naar zogenaamde programma’s en 
regelingen. In het onderdeel Financiële Begroting is per instrument een deelbegroting 
opgenomen met daarbij een beknopte toelichting.  
 
In deze begroting is een verdeling te vinden in de programma’s Operationeel Programma 
EFRO 2014-2020 Noord-Nederland, Ruimtelijk Economisch Programma–SNN, Koers 
Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland (2007-2013). 
Hierna wordt beknopt ingegaan op de nog lopende programma’s en -regelingen.  
 
Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland  
Leidend voor dit OP EFRO is de Research and Innovation Strategy for Smart 
Specialisation (RIS3). In de RIS3 heeft het Noorden gekozen om de focus op te leggen 
op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het 
gebied van: 
1. Gezondheid, demografie en welzijn. 
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie. 
3. Zekere, schone en efficiënte energie. 
4. Schone en veilige watervoorziening. 
 
Het OP EFRO is een van de programma’s waaruit geput kan worden voor de financiering 
van de Noordelijke Innovatie Agenda (RIS3). Het OP EFRO richt zich op het stimuleren 
van innovatie binnen het (innovatief) MKB, omdat de oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen voor een belangrijk deel uit dit innovatieve MKB zullen moeten komen. Ook 
het grootbedrijf en de kennisinstellingen zijn van belang voor deze oplossingen, vooral in 
samenwerking met MKB. De beschikbaarheid van goed opgeleide mensen is een 
basisvoorwaarde voor innovatie en vormt ook onderdeel van het OP EFRO. 
Om de aansluiting tussen RIS3 en OP EFRO te maken zijn de regionale uitdagingen 
benoemd, die specifiek gelden voor het innovatief vermogen van het Noordelijk MKB. 
Deze uitdagingen zijn het beperkte innovatieve vermogen van het Noordelijk MKB, het 
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een koolstofarme 
economie.  
Binnen het OP EFRO zullen de uitdagingen onder thematische doelstellingen worden 
ondergebracht en uitgewerkt. Deze doelstellingen zijn: versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie en ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. 
 
Ruimtelijk Economisch Programma–SNN  
Begin 2012 is in het Bestuurlijk Overleg inzake Landsdelige Agenda Noord/Topsectoren 
besloten om de resterende middelen van het Ruimtelijk Economisch Programma–
Zuiderzeelijn aan het SNN te decentraliseren.  
Met de beschikbaar gestelde middelen dienen projecten, die aansluiten bij de agenda’s 
van het nationale topsectorenbeleid, te worden ondersteund. Besluiten over 
toekenningen worden genomen door het SNN, dat daarbij zorgt voor afstemming met het 
ministerie van Economische Zaken (EZ). Voor het REP-SNN is een verordening en 
uitvoeringskader opgesteld, waaraan de projectaanvragen worden getoetst. 
Besluitvorming over toekenning vindt plaats in de Bestuurscommissie EZ. 
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Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-
Nederland 2007-2013 
Met het beleid als opgenomen in het nieuwe Koers Noord-programma en Operationeel 
Programma Noord-Nederland wordt inhoud gegeven aan de Motie Van Dijk om 
gedurende vier jaar te werken aan de bredere transitie van Noord-Nederland naar een 
kenniseconomie. De drie lijnen van het Koers Noord programma richten zich op het tot 
stand brengen van optimale synergie: juist op de snijvlakken tussen nationaal en 
regionaal belangrijke clusters liggen de kansen voor Noord-Nederland. Het ondersteunen 
van de algehele transitie naar een kenniseconomie zorgt dat de slag naar valorisatie van 
kennis naar nieuwe innovaties en marktkansen wordt gemaakt en dat regionale spin-off 
en verankering ontstaat. 
Dwars door de lijnen heen loopt bovendien een andere opgave voor Noord-Nederland: 
het gerichter benutten van kansen in de sterke sectoren van de noordelijke economie. 
Daaraan wordt invulling gegeven door bij projecten vanuit lijn 1 en 2 ook in te zetten op 
ruimtelijke versterking van de clustervorming. Voor sectoren waarin dit relevant is, kan 
zo’n versterking optreden doordat projecten binnen de kernzones vooral neerslaan 
binnen de vier noordelijke grote steden dan wel de Eemsdelta waar ook 
kennisinstellingen en andere bedrijven uit het cluster gevestigd zijn. 
Verder biedt de ligging van Noord-Nederland de schakelfunctie tussen de Randstad en 
Noordoost-Europa verder uit te bouwen. De middelen, die het SNN kan inzetten zijn de 
volgende: 
 Koers Noord 2007-2010 gefinancierd door het ministerie van EZ, andere 

Rijksmiddelen en SNN-middelen; 
 Operationeel Programma Noord-Nederland (OP EFRO) 2007-2013 gefinancierd door 

de Europese Commissie. 
 
Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - 
regelingen 
Vanuit Koers Noord en het Operationeel Programma zijn een drietal bedrijfsgerichte 
subsidie-instrumenten mogelijk gemaakt. 
Voor het bevorderen van investeringen in bepaalde gebieden in Noord-Nederland is een 
Investeringspremieregeling (IPR 2008 en 2009) in het leven geroepen, waarbij alleen aan 
innovatieve projecten subsidie mag worden verleend. Deze regeling is inmiddels gestopt. 
De IPR heeft alleen betrekking op de IPR-vestiging. 
Daarnaast is er vanuit 'Koers Noord' een nieuwe Noordelijke Innovatieve 
Ondersteuningsfaciliteit (NIOF 2008, 2010 en 2013) ontworpen en een nieuwe Human 
Resource Management regeling (HRM+ 2009 en 2010). Voor deze regelingen vindt alleen 
bij de NIOF toekenningen aan projecten plaats in 2015. 
 
De NIOF 2008, 2010 en 2013 subsidieert met name: 
 extern advies; 
 implementatie van innovatieve trajecten; 
 inhuur kennisdrager. 
  
De HRM + 2009 en 2010 subsidieert met name: 
 professionalisering van het personeelsmanagement; 
 verbetering van inzetbaarheid van medewerkers. 
 
Overige activiteiten 
Het SNN voert voor rekening en risico van de drie noordelijke provincies en enkele 
gemeenten inmiddels vele subsidieregelingen uit zoals toeristische regelingen, regelingen 
voor innovatieve energieprojecten bestaande bouw, interestregelingen voor 
energiebesparing bestaande bouw, een  tijdelijke waardevermeerderingsregeling, 
energiepremieregelingen, arbeidsmarktverkenningsregelingen, een regionale 
investeringspremieregeling en een innovatief actieprogramma.  
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Concreet gaat het om de volgende regelingen: 
 STINAF en STINAF II Fryslân 
 STINAG Groningen 
 STINAT Drenthe 
 Friese Energiepremie 2013-2015 
 Duurzaamheidsregeling De Wolden 
 Groninger Energiepremieregeling 2014-2015 
 Tijdelijke Energiepremieregeling Noord-Nederland 
 IAD provincie Drenthe 
 SIEBB provincie Drenthe 
 Subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen 
 Waardevermeerderingsregeling Groningen 
 Arbeidsmarktregeling Groningen 
 Arbeidsmarktregeling Drenthe 
 Regionale Investeringssteun Groningen 
 Innovatief Actieprogramma Groningen 4 
 
Daarnaast verricht het SNN op verzoek van de provincies de volgende werkzaamheden: 
 Optreden als fondsbeheerder voor het regionale Mobiliteitsfonds van het 

Regiospecifieke Pakket Zuiderzeelijn (RSP) 
 Werkzaamheden voor project Fryslân Fernijt IV 
 Aanvragen afhandelen voor Zonnelening Drenthe 
 Aanvragen afhandelen voor Provinciaal Herstructureringsprogramma Drenthe 
 
Voor alle hiervoor genoemde activiteiten ontvangt het SNN een tegemoetkoming in de 
uitvoeringskosten. De met deze activiteiten samenhangende posten zijn in een 
afzonderlijk onderdeel van de begroting van het SNN verwerkt (hoofdstuk 8 van de 
Financiële begroting). 
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3. Uitgangspunten begroting   
 
Het SNN stelt normaliter jaarlijks een begroting voor het komende jaar op. In deze 
begroting wordt echter naast de begroting 2016 ook een begroting na wijziging 2015 
opgenomen. Zoals in het voorwoord aangegeven is begin 2015 duidelijk ontstaan over de 
kerntaken van het SNN en de daarbij behorende financiering van de kosten. Daarnaast 
maakte een forse toename van de regelingen/werkzaamheden die het SNN voor provincies 
en gemeenten uitvoert, het opstellen van een begroting na wijziging 2015 noodzakelijk.  
 
Alle begrotingen worden volgens het baten en lasten stelsel opgesteld. 
 
OP EFRO 2014-2020 
Op 11 december 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het Dagelijks 
Bestuur van het SNN als Management Autoriteit aangewezen voor het  Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland. Voor het Operationeel Programma EFRO 
Noord-Nederland 2014-2020 is na aftrek van 4% voor uitvoeringskosten een budget van 
€ 99,4 miljoen beschikbaar. Vanuit het Rijk wordt na aftrek van 4% voor uitvoeringskosten 
€ 17,8 miljoen aan cofinancieringsmiddelen bijgedragen. Bij dit programma wordt conform 
de gedragslijn in het verleden rekening gehouden met 11,1% overcommittering. Dat houdt 
in dat er meer subsidie wordt verleend dan beschikbaar is, omdat de feitelijke betalingen 
gemiddeld gezien lager uitkomen dan de formele committeringen. Concreet betekent dit 
dat er aan projecten/regelingen in de periode 2014-2020 een totaal bedrag van € 130 
miljoen toegekend kan worden.    
 
REP-SNN 
Voor de periode 2012-2022 is voor het centrale deel van het Ruimtelijk Economisch 
Programma–SNN een bedrag van € 107.055.000 beschikbaar. In 2013 heeft het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu een bedrag van € 2 miljoen toegezegd voor de uitvoering van 
een specifiek project. Hiermee komt het totale REP-SNN budget op € 109.055.000. De 
gedecentraliseerde bedragen van in totaal € 109.055.000 worden in een periode van 
negen jaar (beginnend in 2012 en eindigend in 2020) via het Provinciefonds aan het SNN 
uitbetaald.  
 
Overige programmabudgetten 
Alle beschikbare middelen van de programma’s EZ Koers Noord 2007-2010 PiD, Transitie 
2007-2010, OP EFRO 2007-2013 en Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 zijn voor 
31 december 2013 beschikt. Van deze programma’s treft u in deze begroting geen 
toekenningen aan projecten meer aan. 
 
Bij het Koers Noord programma en Operationeel Programma voor regelingen zijn er naar 
verwachting in 2015 alleen nog middelen (geraamd wordt € 1 miljoen) beschikbaar voor 
toekenning aan NIOF projecten. 
 
Treasury en administraties 
De financiële administratie, de salarisadministratie en het treasury beleid van het SNN zijn 
ondergebracht bij de provincie Groningen. Dat laatste houdt in dat alle ontvangsten en 
uitgaven van het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Als gevolg hiervan 
gaat het SNN geen geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. De treasury-
afdeling van de provincie Groningen voert deze taken voor het SNN uit. Het SNN heeft wel 
een eigen Financieringsstatuut, dat overigens is afgeleid van dat van de provincie 
Groningen.  
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Het statuut heeft tot doel in overeenstemming met de Wet FIDO de bestuurlijke kaders 
aan te geven van het Dagelijks Bestuur van het SNN, waarbinnen de financiële 
vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s worden bestuurd en beheerst.  
 
Liquiditeit 
Vooral omdat de middelen uit Den Haag en Brussel in relatief grote porties aan het SNN 
worden uitbetaald, terwijl het SNN deze geleidelijk aan in veel kleinere bedragen doorgeeft 
aan projecten, beschikt het SNN gemiddeld over aanzienlijke liquiditeiten. In de 
begrotingen worden de rentebaten en –lasten over de rekening-courant verhoudingen per 
instrument berekend tegen het door de provincie Groningen opgegeven gemiddeld 
rentepercentage. Voor het jaar 2016 en het jaar 2015 wordt respectievelijk een 
rentepercentage van 1,23% en van 0,7% begroot. Daarbij is rekening gehouden met de 
invoering van het verplicht “schatkistbankieren” voor overheden.  
 
Onvoorziene kosten  
Gezien de aard van de activiteiten van het SNN komt er in de begrotingen geen post 
onvoorzien voor. De nog niet bestede middelen worden toegevoegd aan de balanspost 
vooruitontvangen bedragen. Vanuit deze balanspost kunnen middelen aan projecten 
worden toegekend. 
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten van het SNN worden exclusief BTW begroot. Het SNN opteert vanaf 
de invoering van de Wet op het BTW Compensatiefonds voor het niet ondernemersdeel 
van haar activiteiten voor de zogenaamde transparantiemethode.  
De compensabele BTW van het SNN wordt evenredig doorgeschoven naar de drie 
deelnemende provincies. Het SNN heeft hierover overeenstemming bereikt met de 
Inspecteur van de Belastingdienst Noord te Groningen.  
Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie Groningen 
volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie. Bij het begroten van 
de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door de provincie Groningen 
opgegeven salarisverhogingen en inschatting van individuele verhogingen voor 
personeelsleden, die het einde van de salarisschaal nog niet hebben bereikt. De 
werkgeverslasten zijn gebaseerd op de begin 2015 door de provincie verstrekte gegevens.  
 
Bij het begroten van de overige kosten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit het 
verleden, terwijl daarnaast verdere bezuinigingen zijn doorgevoerd. 
 
Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Het feit dat het SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP 2014-2020, 
betekent ook dat de horizon van de vooruitontvangen uitvoeringskosten verlengd moet 
worden tot medio 2023. Naar verwachting zal in dat jaar de eindafrekening van het OP 
EFRO 2014-2020 kunnen worden opgemaakt. Het nieuwe programma is aanzienlijk 
geringer van omvang dan vorige programma’s. In de Kompas programma periode 2000-
2006 kon SNN over een budget van EC en MEZ beschikken van in totaal € 781 miljoen. 
Daarvan was € 31 miljoen beschikbaar voor uitvoeringskosten. De drie provincies droegen 
in die periode € 2,3 miljoen bij. In de Koers Noord periode 2007-2013 daalde het 
beschikbare budget naar € 369 miljoen waarvan € 14 miljoen voor uitvoeringskosten. De 
bijdrage van de drie provincies en vier gemeenten moest geheel worden aangewend voor 
de algemene kosten van het SNN en de kosten van de SER Noord-Nederland. Voor de niet 
gedekte kosten bij zowel de uitvoeringsorganisatie als SNN Algemeen/SER Noord-
Nederland is in 2009 een bedrag van € 17 miljoen onttrokken aan de (toen) omvangrijke 
reserves van het SNN.  
 
Voor de OP periode 2014-2020 bedraagt het budget € 122 miljoen. Standaard is daarvan 
4% beschikbaar voor uitvoeringskosten en dat levert een bijdrage op van € 4.884.000.  

Begroting 2016 en begroting na wijziging 2015 - concept 15 van 64



In een tijd waarin door toenemende controle eisen de kosten onder druk staan, is er dus 
veel minder geld voor uitvoeringskosten beschikbaar.   
 
Het SNN heeft ook het afgelopen jaar intensief met de directies van de drie provincies 
overlegd over de taken van het SNN en de financiering van de daarbij behorende kosten. 
De provincies houden daarbij vast aan handhaving van de provinciale bijdragen op het 
huidige niveau. Met dien verstande dat de bijdrage vanaf 2016 jaarlijks wordt verhoogd 
met 3,5% voor salarisaanpassingen en overige kostenstijgingen. Bij het opmaken van de 
vorige begroting werd nog gesproken over diverse toekomst scenario’s. De toen 
berekende balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten was met name gebaseerd op 
een krimpend SNN tot 2019 en een afbouw daarna tot medio 2023. Begin  2015 is 
duidelijkheid gekomen over de taken, die het SNN normaliter zal moeten uitvoeren. 
Tegelijkertijd werd in 2014 duidelijk dat het SNN in staat is gebleken om een aanzienlijk 
groter volume aan regelingen voor provincies/gemeenten uit te voeren zonder 
noemenswaardige kostenstijgingen.  
 
Op basis van de thans beschikbare informatie is een zo realistisch mogelijke inschatting 
gemaakt van de toekomstige kosten en inkomsten tot medio 2023. Daarbij zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 rekening gehouden met inkomsten uit regelingen voor provincies/gemeenten t/m 

2018 op basis van nu bekende gegevens; 
 uitgegaan van € 1,6 miljoen inkomsten uit nieuwe subsidie regelingen uit OP EFRO 

2014-2020 budget; 
 een vaste personeelsformatie voor lobby, communicatie, (bestuur)secretariaat, 

Personeel/Organisatie en directie; 
 een met de werkdruk afnemende personeelsbezetting voor de onderdelen 

Dienstverlening, Financiën en Juridische zaken; 
 uitgaan van de opslagpercentages sociale lasten voor 2015; 
 uitgaan van een gemiddelde loonkostenstijging van 1,5% per jaar in verband met 

algemene en individuele loonstijgingen; 
 de overige kostenposten voor zover mogelijk gerelateerd aan de personeelskosten; 
 vanaf 2016 geen bijdrage meer in de tekorten van SER Noord-Nederland; 
 geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor 

personeelsleden. 
 

Per 31 december 2014 bedraagt de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten 
€ 16.192.000. Na verwerking van de verwachte inkomsten en uitgaven zou deze 
balanspost toereikend moeten zijn om de thans nog lopende programma’s en regelingen 
geheel af te wikkelen. Dat is thans niet het geval. Op basis van de nu bekende  gegevens 
ziet het toekomstig verloop van de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten er als 
volgt uit: 
 
* € 1.000 
Stand 31 december 2014      16.192 
Geraamde kosten 2015 t/m medio 2023    44.606 
Geraamde inkomsten 2015 t/m medio 2023   24.521 
Geraamd tekort 2015 t/m medio 2023     20.085 
Tekort per 30 juni 2023        3.893 

 
Op basis van de ervaringen in 2014 is het mogelijk om een deel van dit tekort weg te 
werken door een groter volume regelingen voor provincies/gemeenten dan thans geraamd 
door het SNN te laten uitvoeren. In 2014 zorgde een groter volume ervoor, dat afgerond 
€ 800.000 meer aan de balanspost kon worden gedoteerd dan begroot.  
Indien niet op deze of andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, dan 
zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies 
ieder voor een bedrag van afgerond € 1,3 miljoen aansprakelijk zijn voor het tekort.  
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4. Grondslagen van consolidatie en waardering 
 
In deze paragraaf worden de grondslagen van consolidatie en waardering uiteengezet. 
Daarbij wordt tevens de inhoud van de posten van het overzicht van baten en lasten 
nader omschreven. 
 
Grondslagen consolidatie 
In deze begroting is het geconsolideerd overzicht van baten en lasten opgenomen. Dat 
wil zeggen, dat alle bij het SNN in beheerde zijnde programma’s en regelingen alsmede 
het onderdeel uitvoeringskosten zijn samengeteld.  
De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie betrokken: 
 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland  
 Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-

SNN) 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland programma’s 2007-2013 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland 2007-2013 regelingen 
 Uitvoeringskosten 
 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten 
 
In de begroting heeft geen consolidatie met verbonden partijen en/of overige 
zelfstandige rechtspersonen plaatsgevonden. De voorliggende begroting heeft enkel 
betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-
Nederland.  
 
Bij de consolidatie van de overzichten van baten en lasten zijn indien van toepassing 
onderlinge posten geëlimineerd. 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten. Tenzij hieronder anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zijn op de balansdatum 
gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de begroting 
bekend zijn geworden.  
 
Hierna volgt per post van het overzicht van baten en lasten een beknopte beschrijving en 
indien van toepassing een uiteenzetting over de waardering of wijze van 
resultaatbepaling.  
 
 
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Projecten 
 
Toekenningen aan projecten 
Betreft verleende subsidies (committeringen) aan derden. De volledige toezegging wordt 
in het jaar van toezegging als last in het overzicht van baten en lasten verantwoord. 
 
Vrijval op toekenningen 
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor 
gecreëerde vrijval als bate verantwoord.  
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Dit geld is in principe, mits de regelgeving dit toelaat, weer opnieuw beschikbaar. De 
vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen 
bedragen. 
 
Teruggevorderde bedragen 
Betreft de vorderingen die geen oninbaarheidsvoorziening behoeven. De teruggevorderde 
bedragen worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. 
 
Mutaties vooruitontvangen bedragen 
Het niet gebruikte deel van de (jaarlijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde 
vrijval op projecten worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Hieruit 
worden bedragen onttrokken, indien er niet bestede (jaar-)budgetten van vorige jaren 
beschikbaar zijn, dan wel als er geanticipeerd wordt op toekomstige budgetten en/of 
verwachte vrijval (de zogenoemde overcommittering).  
 
Algemeen 
 
Bijdragen in uitvoeringskosten 
Betreft de bijdragen in de uitvoeringskosten van het Rijk, de Europese Commissie, 
provincies, gemeenten en overige financiers. 
 
Kosten 
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse subsidie-
instrumenten, het beheer van SNN en SER Noord-Nederland. De kosten worden 
doorberekend aan de uitgevoerde instrumenten op basis van een kostenverdeelsleutel. 
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het urenregistratiesysteem. De kosten worden 
gedekt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, de Europese 
Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten.  
De personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze 
betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van 
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelskosten, 
zoals de waarde van nog niet opgenomen verlofdagen, echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling/opname plaatsvindt. 
Alle accountantskosten, die gemaakt moeten worden om deze jaarrekening te 
controleren, zijn conform de gedragslijn in het verleden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
Rente 
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per instrument wordt 
een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente wordt berekend.  
 
Mutatie vooruitontvangen uitvoeringskosten 
De vooruitontvangen uitvoeringskosten dienen als dekking van uitvoeringskosten van 
het SNN. Als de bijdrage aan uitvoeringskosten hoger is dan de gerealiseerde kosten 
wordt de overfinanciering aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten toegevoegd.  
Indien de uitvoeringskosten hoger zijn dan de toegekende financiering, dan vindt een 
onttrekking (bate) aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten plaats.  
 
Mutaties reserves 
Het saldo van de rentebaten en -lasten wordt aan de reserve toegevoegd. Voor overige 
kosten, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, wordt een bedrag aan de 
reserves onttrokken.  
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5. Geconsolideerd overzicht van baten en lasten 
2015 (na wijziging) en 2016 (geconsolideerd)

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 41.600 -41.600 35.740 -35.740 56.200 -56.200
Vrijval op toekenningen 16.095 16.095 20.600 20.600 5.575 5.575

Mutaties voorziening toekenningen 10.840 37.145 26.305 17.100 32.640 15.540 4.900 55.925 51.025

subtotaal projecten 52.440 53.240 800 52.840 53.240 400 61.100 61.500 400

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 1.903 1.903 3.127 3.127 2.296 2.296
Vier gemeenten 419 419 431 431 439 439
Overige 15 15 195 195 50 50

Kosten:
Uitvoeringskosten 6.017 -6.017 7.595 -7.595 6.394 -6.394
Overige kosten 0 0 0

Rente 2.162 2.162 3 785 782 28 870 842
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 2.880 2.880 3.442 3.442 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 6.017 7.379 1.362 7.598 7.980 382 6.422 6.864 442

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 58.457 60.619 2.162 60.438 61.220 782 67.522 68.364 842

Mutaties reserves 2.162 -2.162 785 3 -782 870 28 -842

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 60.619 60.619 0 61.223 61.223 0 68.392 68.392 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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6. Toelichting op het geconsolideerd overzicht van baten 
 en lasten 
 

Mogelijkheden en beperkingen 
De geconsolideerde opzet van deze begroting met betrekking tot alle financiën van het 
SNN samen geeft een vogelvluchtperspectief over het geheel van de cijfers. Dit geheel is 
de uitkomst van het samenvoegen van alle onderdelen. Daarbij moet worden bedacht dat 
wetmatigheden met betrekking tot de relaties tussen kosten en financiering op het 
totaalniveau veelal niet goed inzichtelijk zijn te maken, omdat deze per onderdeel soms 
wezenlijk verschillen. Gelden uit bepaalde bronnen zijn vaak slechts voor specifieke 
doeleinden te gebruiken. Voor een verklaring van de cijfers op detailniveau is daarom 
meestal een verdere afdaling in de voorhanden zijnde uitsplitsingen noodzakelijk. 
 
Hoofdlijnen 
De geconsolideerde begroting voor 2016 en de begroting na wijziging 2015 wijken af van 
de begin vorig jaar gepresenteerde begroting voor 2015 en de jaarrekening 2014. 
 
Sinds het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2015 is er binnen het Operationeel 
Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 meer duidelijkheid over de verdeling van 
de middelen over de programmajaren. In de nieuwe programmaperiode wordt gewerkt 
met zogenaamde tenders en calls. Dit betekent dat projectaanvragen worden beoordeeld 
en geselecteerd op basis van vooraf gekozen criteria. In de vorige, reeds afgelopen 
periode is gewerkt met het molenaarsprincipe (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). 
 
Voor het jaar 2016 worden de toekenningen op € 56,2 miljoen begroot. Binnen de REP-
SNN wordt ten opzicht van 2015 een toename aan toekenningen van bijna € 20 miljoen 
verwacht. Bij het OP EFRO 2014-2020 programma wordt € 9,0 miljoen minder toegekend 
dan in 2015. Bij de overige programma’s en regelingen worden in 2016 geen bedragen 
toegekend. 
De toekenningen aan projecten wijken in de begroting na wijziging 2015 weinig af van de 
begroting voor wijziging 2015. De aanvankelijk geraamde toekenningen van € 41,6 
miljoen zijn verlaagd tot € 35,7 miljoen.  
In 2015 wordt de verlaging van de toekeninningen grotendeels veroorzaakt door een 
verlaging van € 9,7 miljoen aan begrote toekenningen binnen de REP-SNN. Bij zowel de 
het OP EFRO 2014-2020 programma als de Koers Noord regelingen (NIOF 2013) wordt 
een kleine verhoging van respectievelijk € 2,5 miljoen en € 1,0 miljoen verwacht. Per 
saldo wordt er in de begroting na wijziging 2015 € 5,9 miljoen minder aan projecten 
toegekend dan vorig jaar begroot. Dit is na eliminatie van de toekenning ad € 7,4 miljoen 
aan regelingen binnen het OP EFRO 2014-2020 programma. 
 
Gerelateerd aan de toekenningen is de vrijval op toekenningen. Vrijval komt tot stand 
indien projecten minder kosten realiseren dan begroot. Aangezien dit regelmatig het 
geval is,  kan een programmabudget alleen volledig worden benut indien het SNN 
overgaat tot het zogenaamde ’overcommitteren’. Met behulp van ervaringscijfers uit het 
verleden is het percentage overcommittering vastgesteld en is hiermee rekening 
gehouden bij het toekennen van projecten om zo de beschikbare budgetten optimaal te 
benutten. Binnen het OP EFRO 2014-2020 programma is nog geen gebruik gemaakt van 
overcommitteren. Het verdelen van subsidies via tenders en calls betekent in de praktijk 
dat er kortere projectperiodes worden gehanteerd en lagere bedragen aan projecten 
worden toegekend dan in de vorige programmaperiode.  
Het is op het moment van schrijven onduidelijk of deze gewijzigde verdeling gevolgen 
heeft voor de overcommitering systematiek. Hierdoor is er bij deze programma’s nog 
geen rekening gehouden met overcommitteren. 
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In het begrotingsjaar 2016 wordt minder vrijval verwacht (€ 5,6 miljoen), dan in het 
begrotingsjaar na wijziging 2015 (€ 20,6 miljoen). In 2015 zal een groot gedeelte van de 
projecten binnen het Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-
Nederland worden afgerekend, waardoor een piek in de vrijval verwacht wordt. Binnen 
deze programma’s wordt in 2015 een vrijval van € 18,2 miljoen verwacht, terwijl de 
vrijval in 2016 begroot wordt op €4,5 miljoen.  
Binnen de overige programma’s en regelingen wordt verwacht dat zowel in 2015 als 
2016 weinig vrijval wordt gerealiseerd. Dit komt doordat binnen het OP EFRO 2014-2020 
en de Rijkscofinanciering nog geen projecten afgerekend worden in 2015 en 2016 en 
binnen de regelingen van het Koers Noord programma en OP EFRO 2007-2013 zijn de 
projecten grotendeels voor 2015 afgerond. Bij de regelingen (de NIOF 2013 en IPR 2009) 
wordt in 2015 een vrijval ad € 2,4 miljoen verwacht en in 2016 € 0,8 miljoen.  
 
De bijdragen voor uitvoeringskosten zijn in de begroting na wijziging 2015 fors naar 
boven bijgesteld. Sinds het uitbrengen van de vorige begroting hebben met name de 
provincies meer regelingen bij het SNN in beheer/uitvoering gegeven. Daardoor nemen in 
2015 de bijdragen met ruim € 1,2 miljoen toe ten opzichte van de oorspronkelijke 
begroting. 
De reguliere jaarlijkse bijdrage van de provincies voor de dekking van de 
uitvoeringskosten is voor het begrotingsjaar 2015 gehandhaafd op 0,3%. Vanaf 2016 zal 
de bijdrage jaarlijks met 3,5% worden verhoogd om de kosten van het SNN te dekken en 
het verwachte tekort op de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten niet verder te 
laten oplopen.  
 
De bijdrage van de vier gemeenten laten een stabiel beeld zien in de jaren 2015 en 
2016. 
 
De overige bijdragen nemen in de begroting na wijziging 2015 met € 220.000 af. De SER 
Noord-Nederland is, in afwachting van een onderzoek naar de toekomstige taak, weer in 
de begroting 2015 opgenomen, waardoor de regulier bijdrage van de SER Nederland van 
€ 145.000 begroot kan worden. Daar tegenover staat dat de verwachte bijdrage voor 
uitvoeringskosten voor nieuwe regelingen uit het OP EFRO 2014-2020 programma met 
de helft is verlaagd tot € 400.000. Deze resterende bijdrage van € 400.000 wordt nu in 
2016 begroot. Voor het jaar 2016 is geen rekening gehouden met de SER Noord-
Nederland. Voor zowel 2015 als 2016 wordt tevens een bate van € 50.000 uit Public 
Affairs werkzaamheden voor derden begroot.  
 
De uitvoeringskosten worden in de begroting na wijziging 2015 begroot op € 7.595.000 
en dat is € 1.578.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarvan wordt € 297.000 
veroorzaakt doordat de kosten van de SER Noord-Nederland alsnog in de begroting 2015 
zijn opgenomen. De resterende verhoging ad € 1.281.000 kent twee hoofdredenen.  
Om de extra werkzaamheden voor de regelingen voor provincies (€ 1,2 miljoen hogere 
bate begroot) uit te voeren moeten extra personeelsleden worden ingezet.  
Daarnaast zijn de kosten toegenomen, omdat na intensief overleg met de 
provinciedirecteuren begin 2015 duidelijkheid is gekomen over de taken van het SNN en 
de financiering van de daarbij behorende kosten. Dat heeft met name bij de lobbyisten 
en de bestuurlijke ondersteuning geleid tot het weer op het niveau van 2014 brengen 
van de bezetting. Onder budgettaire druk was aanvankelijk vanaf 2015 een inkrimping 
begroot.  
 
De uitvoeringskosten voor 2016 zullen op basis van de thans aanwezige kennis dalen ten 
opzichte van 2015. In de eerste plaats omdat de kosten van de SER Noord-Nederland 
niet begroot zijn en in de tweede plaats omdat het volume van de regelingen voor 
provincies en gemeenten voor 2016 lager wordt begroot. De personeelsbezetting wordt 
daardoor ook naar beneden bijgesteld.  
 
In hoofdstuk 7 van de financiële begroting worden de kosten nader toegelicht.  
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In verband met de verplichte invoering van ‘schatkistbankieren’ in december 2013 zullen 
de rentebaten blijvend lager zijn dan in het verleden. De provincie Groningen, die voor 
het SNN de treasury taak uitvoert, probeert de nadelige gevolgen te beperken door 
gebruik te maken van de mogelijkheid om gelden uit te zetten bij andere overheden en 
waterschappen. Op basis van meer actuele gegevens worden de rentebaten in de 
begroting na wijziging 2015 geraamd op € 782.000 (oorspronkelijk € 2,2 miljoen). Voor 
2016 wordt een rentebate verwacht van € 842.000. 
 
De verwachte rentebaten worden conform voorgaande jaren onder mutaties reserves aan 
de algemene reserves toegevoegd.  
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7. Geconsolideerde meerjarenraming 2017-2019

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 27.810 -27.810 26.490 -26.490 24.130 -24.130
Vrijval op toekenningen 3.030 3.030 6.440 6.440 1.810 1.810

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.630 27.810 25.180 6.040 26.490 20.450 1.810 24.130 22.320

Subtotaal projecten 30.440 30.840 400 32.530 32.930 400 25.940 25.940 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 2.150 2.150 1.969 1.969 1.851 1.851
Vier gemeenten 449 449 465 465 481 481
Overige 50 50 50 50 50 50

Kosten:
Uitvoeringskosten 5.765 -5.765 5.190 -5.190 4.256 -4.256
Overige kosten 0 0 0

Rente 890 890 805 805 290 290
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 2.716 2.716 2.306 2.306 1.874 1.874

Subtotaal algemeen 5.765 6.255 490 5.190 5.595 405 4.256 4.546 290

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 36.205 37.095 890 37.720 38.525 805 30.196 30.486 290

Mutaties reserves 890 -890 805 -805 290 -290

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 37.095 37.095 0 38.525 38.525 0 30.486 30.486 0

Raming 2018Raming 2017 Raming 2019
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8. Toelichting op de geconsolideerde meerjarenraming 
 2017-2019 
 
In dit hoofdstuk is de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het laatste 
begrotingsjaar (i.c. 2016) opgenomen. De meerjarenraming is alleen op geconsolideerd 
niveau opgesteld, aangezien een meerjarenraming op instrumentenniveau een mate van 
exactheid zou suggereren, die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
 
Gedurende de periode 2017-2019 zullen de toekenningen aan projecten en regelingen 
van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 en de daarbij 
behorende Rijkscofinanciering in OP-EFRO Noord-Nederland 2014-2020 geleidelijk 
afnemen van 28 miljoen euro naar 24 miljoen euro per jaar. Bij het toekennen van 
subsidies aan projecten wordt rekening gehouden met een te realiseren vrijval, waardoor 
in totaal een hoger bedrag wordt toegekend dan het beschikbaar gestelde budget. Als 
gevolg van deze wijze van overcommittering wordt het beschikbare budget zo optimaal 
mogelijk benut. De eerste vrijval afkomstig uit deze programma’s treedt naar 
verwachting in 2016 op en zal in de daaropvolgende jaren een stijgende lijn laten zien. 
De verwachte vrijval wordt jaarlijks toegevoegd aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. 
 
De in de Koers Noord Programma periode 2007-2010 en de Operationeel Programma 
Noord-Nederland periode 2007-2013 aan projecten toegekende middelen komen 
grotendeels in 2015 en 2016 tot eindafrekening. Alleen voor het onderdeel EZ Koers 
Noord Transitie worden naar verwachting ook in 2017 en 2018 nog slotbetalingen 
verricht en treedt in die jaren als gevolg daarvan ook de laatste vrijval op.  
 
Onder de bijdragen in de uitvoeringskosten zijn de jaarlijkse bijdragen voor de dekking 
van de uitvoeringskosten van de provincies en gemeente opgenomen. Daarnaast is voor 
het begrotingsjaar 2017 rekening gehouden met € 421.000 aan baten voor het uitvoeren 
van subsidieregelingen voor provincies. In 2018 is hiervoor een bate begroot van  
€ 180.000. Indien de baten hoger zullen uitvallen, dan zullen de uitvoeringskosten ook 
toenemen.  
 
Voor de jaren 2017 en 2018 is vanuit het Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2014-2020 en de daarbij behorende Rijkscofinanciering voor beide jaren 
€ 400.000 aan baten opgenomen voor het uitvoeren van de subsidieregelingen. 
 
De uitvoeringskosten nemen deze periode af en worden afgestemd op de benodigde 
middelen om de bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te kunnen realiseren. 
 
Rentelasten en -baten ontstaan als gevolg van een negatief respectievelijk positief saldo 
over het rekeningcourant tegoed bij de provincie Groningen (kassiersfunctie voor het 
SNN). In verband met het verplichte ‘schatkistbankieren’ zullen de rentebaten blijvend 
lager zijn dan in het verleden. Mede vanuit het Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2014-2020 zullen er meer middelen beschikbaar komen en nemen de 
rentebaten toe in 2017. Volgens prognose verminderen deze baten in de twee volgende 
jaren. 
 
De post mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten is een onttrekking aan de 
balanspost en geeft het saldo weer van de baten- en lasten in uitvoeringskosten exclusief 
rente. 
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BELEIDSBEGROTING 
 
 
Deel II Paragrafen  
 
In hoofdstuk A wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van 
het SNN.  
 
Hoofdstuk B gaat over de financiering van het SNN en in hoofdstuk C wordt de 
bedrijfsvoering beschreven. 
 
De overige voorgeschreven onderdelen van deel II Paragrafen zijn voor het SNN niet van 
toepassing. Het SNN beschikt niet over kapitaalgoederen, heeft geen verbonden partijen 
en voert geen grondbeleid.   
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A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en de risico’s van het SNN.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die 
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico’s, die 
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel 
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2014 bedraagt de 
geconsolideerde algemene reserve € 7.691.000. Als interne gedragslijn geldt dat 
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke 
(subsidie)doelen.  
 
Risico’s 
Tegenover de algemene reserve staan risico’s die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn  
werkzaamheden.  
 
Het SNN onderscheidt risicocategorieën, die hierna kort worden genoemd. Jaarlijks wordt 
beoordeeld of deze indeling nog volstaat en wordt er een inschatting gemaakt van de 
kans dat een risico zich voordoet.  
 
 Inhoudelijke risico’s 
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering 
van de programma’s afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers, op nihil ingeschat. 
 
 Procedurele risico’s 
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en 
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen Administratieve 
Organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen. Op dit moment speelt er een 
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.  
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt Oostwand te 
Groningen. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet naleven van 
de aanbestedingsregels bij een opdracht.  Over de uitkomst van het onderzoek is nog 
niets bekend.  
 
 Risico’s verbonden aan financiering en uitvoeringskosten  
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023 is een balanspost vooruitontvangen 
uitvoeringskosten aanwezig. Ultimo 2014 bedraagt het saldo € 16.192.000. Voor de 
werkzaamheden om het huidige programma 2007-2013 en het nieuwe programma 2014-
2020 volledig af te ronden, alsmede de reguliere taken op het gebied van lobby en 
bestuurssecretariaat uit te voeren is op basis van een meerjarenraming per saldo een 
bedrag van € 20,1 miljoen benodigd.    
Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met inkomsten en uitgaven op 
basis van een realistisch toekomstscenario van het SNN. Er is geen rekening gehouden 
met mogelijke wachtgeldverplichtingen voor personeelsleden.  
Het berekende bedrag van € 20,1 miljoen houdt in, dat er ultimo 2014 ten opzichte van 
de aanwezige balanspost een ongedekt tekort wordt geraamd van afgerond € 3,9 
miljoen. Indien niet op andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zullen 
ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies ieder 
voor een bedrag van € 1,3 miljoen aansprakelijk zijn voor dit tekort.  
 
Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen heeft gehad, mede omdat bewaking 
van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft, wordt het financieringsrisico op nihil 
geschat.  
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In het verslagjaar is de vordering op Landsbanki te IJsland verkocht en financieel 
afgewikkeld.  Er blijven na de verkoop van de claim nog twee zaken openstaan. Het gaat 
hierbij om het bedrag van circa € 85.000, dat zich nog in depot bevindt.  
Deze gelden mogen niet uitgekeerd worden als gevolg van het uitvoeringsverbod van 
IJslandse kronen. Het aandeel van het SNN in genoemd depot bedrag bedraagt naar 
schatting € 28.000. Voorts is er een kleine mogelijkheid dat de IJslandse regering 
belasting in rekening gaat brengen. Deze belasting is ongeveer 0,50%.  
 
 Budgettaire risico’s 
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt bij 
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen 
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat 
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer 
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.  
 
Voor alle lopende regelingen en programma's, met uitzondering van Koers Noord 2007-
2010 PiD, zijn zogeheten ‘overcommitteringspercentages’ vastgesteld. Indien de 
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan 
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt 
periodiek vergeleken met de prognoses. Op basis van de meest recente gegevens is er 
ultimo 2014 geen direct risico. Daarbij moet worden opgemerkt dat van de projecten van 
het Operationeel Programma Noord-Nederland ultimo 2014 nog maar een gedeelte van 
de projecten een eindafrekening heeft ingediend. Hierdoor is er nog te weinig inzicht in 
de vermoedelijke werkelijke vrijval van dit programma en verdient het aanbeveling om 
de ultimo 2014 aanwezige reserves voor eventuele tegenvallers achter de hand te 
houden. In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een bedrag van  
€ 2.400.000 aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit programma. 
Daarbij is als voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatie van € 2,4 miljoen, 
tekorten ontstaan doordat de vrijval bij het Transitieprogramma lager uitvalt, de reserves 
van het SNN zullen worden aangesproken. Ultimo 2014 is daarvoor binnen het 
Transitieprogramma een reserve van € 3.414.000 aanwezig.  
 
Voor het Operationeel Programma 2007-2013 is, conform de EC-gedragslijn uit het 
verleden, het systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2 
regel) een extra aandachtspunt. Ultimo 2014 heeft het SNN voldoende subsidiabele 
kosten bij de Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.  
 
Voor het nieuwe programma OP EFRO 2014-2020 geldt een N+3 verplichting, die voor 
het eerst ultimo 2017 kan leiden tot automatische decommittering.  
 
Recapitulatie 
Ultimo 2014 bedraagt het eigen vermogen € 7,7 miljoen. Daar staat ultimo 2014 alleen 
een renterisico van circa € 28.000 tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's 
en onzekerheden. 
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B. Financiering 
 
De uitgaven van het REP-SNN programma, Koers Noord programma en het Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 Noord Nederland worden gedekt uit middelen die door 
externe geldgevers als Rijksoverheid, Europese Commissie en provincies ter beschikking 
worden gesteld. De Koers Noord- Operationeel Programma Noord-Nederland regelingen 
worden als project gefinancierd vanuit de programmamiddelen.  
 
Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten. De provincie Groningen 
treedt op als kassier voor het SNN. Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van 
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen 
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Wet FIDO) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het 
statuut geeft in overeenstemming met de Wet FIDO de bestuurlijke kaders aan 
waarbinnen het Dagelijks Bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden, 
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico’s kan besturen en beheersen.  
 
Voor de invoering van het verplichte schatkistbankieren streefde de treasurer van de 
provincie Groningen er door middel van een actief treasurybeleid naar de financiële 
kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de opbrengsten zo hoog mogelijk te 
krijgen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten voor het risicoprofiel van het SNN: 
 het uitgangspunt voor het financieel risico is defensief en risicomijdend; 
 de lange termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm, 

zoals die is opgenomen in de Wet FIDO; 
 de korte termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals 

die is opgenomen in de Wet FIDO. 
 
Sinds de invoering van het schatkistbankieren wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om gelden aan mede-overheden uit te lenen.  
 
Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren vanaf 2015 
tweemaal per jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen waarvoor de 
provincie de treasury functie vervult. Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de 
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de 
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van 
Groningen worden verstrekt. Het Dagelijks Bestuur van het SNN ontvangt periodiek een 
verslag van het overleg.  
 
De renterisiconorm voor het jaar 2015 is op basis van de oorspronkelijke begroting 
vastgesteld op € 12.124.000. Deze norm is verder niet van belang, omdat het SNN geen 
vaste schulden heeft.  
 
Door de invoering van verplicht “schatkistbankieren” voor decentrale overheden in 
december 2013 zijn vrijgekomen middelen kortlopend weggezet. De overige middelen 
zijn belegd in obligaties, onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke 
rentebaten vallen lager uit als de tegoeden waarover rente wordt vergoed lager zijn dan 
verwacht en/of als een lager rentepercentage wordt vergoed dan oorspronkelijk werd 
begroot.  
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C. Bedrijfsvoering  
 
Algemeen 
Het SNN is een sterk team van 76 enthousiaste collega’s. Samen faciliteren, stimuleren 
en verbinden wij partijen in Noord-Nederland. Wij werken actief samen aan het realiseren 
van noordelijke ambities 
 
Samen werken aan noordelijke ambities: van de collega's van het SNN vraagt dat 
om onderling vertrouwen, ruimte voor ieders bijdrage en het samen delen in successen. 
Om deze waarden alle ruimte te geven, faciliteert het SNN als werkgever een 
ontwikkelingsgericht werkklimaat. Talenten van medewerkers worden gestimuleerd, er 
zijn heldere rollen en verantwoordelijkheden, we werken resultaatgericht en er is altijd 
duidelijkheid over doorgroeimogelijkheden.  
 
In 2014 zijn enkele nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd in de organisatie die het 
werkplezier en de uitdaging in het werk bij het SNN vergroten. Zo waren er CiEP (Change 
into Excellent Performance) en Het Nieuwe Werken die ons meer vrijheid en overzicht 
gaven in het plannen van ons werk. En ook het werken in projectgroepen volgens de 
Scrum- of Lean Six Sigma-methode leverde sneller, beter resultaat op. 
 
Personeel 
Eind 2014 waren er 76 mensen (70,4 fte) werkzaam bij het SNN. De lichte stijging ten 
opzichte van 2013 (68,2 fte) kan met name worden verklaard door het toegenomen 
aantal regelingen voor particulieren dat in opdracht van provincies en gemeenten wordt 
uitgevoerd.  
 
De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 38 jaar. Dit is ruim lager dan de 
gemiddelde leeftijd bij overheidsorganisaties van 43,7 jaar. Het ziekteverzuim is in 2014 
in lijn met voorgaande jaren laag geweest. Wel is het verzuimpercentage gestegen ten 
opzichte van 2013 (van 2,03 naar 3,87). De doelstelling is om het lage 
ziekteverzuimpercentage te handhaven en waar mogelijk verder te verlagen. 
 
Het SNN vindt het belangrijk om de continuïteit te waarborgen en de kennis van de 
medewerkers te behouden. De trend van de afgelopen jaren, om personeel langer te 
binden, heeft zich in 2014 dan ook voortgezet. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van de 
werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk plaatsvindt. 
 
In 2014 zijn de twee losse afdelingen Programma’s en Regelingen samengevoegd tot één 
afdeling:  Dienstverlening. Dit leidt tot een bredere inzetbaarheid van medewerkers en 
daarmee tot meer flexibiliteit. Tevens worden de doorstroommogelijkheden hiermee 
vergroot. Dit draagt ook bij aan de binding van medewerkers aan de organisatie. 
 
Het nieuwe werken 
In 2014 was de SNN-organisatie volop in beweging.  Zo hebben we een grote 
digitaliseringsslag doorgevoerd, zijn we verhuisd naar een nieuw pand en is Het Nieuwe 
Werken (HNW) volledig omarmd. 
Ter voorbereiding op de verhuizing en ter ondersteuning in het opruimen, ordenen en 
digitaliseren van ons werk hebben alle collega’s de training CiEP (Change into Excellent 
Performance) gevolgd. CiEP richt zich op 'on the job' trainen en coachen in bewust en 
effectief werken, waardoor structuur en overzicht ontstaat. 
Een nieuw onderkomen, in lijn met de filosofie van het HNW (plaats- en 
tijdsonafhankelijk kunnen werken), hebben we gevonden aan de Leonard Springerlaan in 
Groningen. Vanaf juli zitten we in het pand waarin de Kamer van Koophandel en het 
Ondernemersplein gevestigd zijn. Van eigen kantoren en vaste werkplekken naar open 
werkruimtes en flexibel werken. Van eigen kasten naar meer digitaal werken en een 
centrale plek voor onze spullen. Het kantoor is een ontmoetingsplek waar samenwerken 
en kennisdelen vanzelfsprekend is.  
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In september hebben we de opening van onze nieuwe locatie, na de succesvolle 
veranderingen, dan ook met veel plezier en trots samen met alle collega’s georganiseerd 
en verzorgd. 
 
Innovatieve werkprocessen voor een beter resultaat 
Om het bedrijfsresultaat van het SNN te verbeteren is in 2014 gebruik gemaakt van 
verschillende innovatieve werkmethoden. Middels de Scrummethode is de voorbereiding 
van het nieuwe EFRO-programma in goede banen geleid en met behulp van de Lean Six 
Sigma methode is het aanvraagproces van de Noordelijke Innovatie 
Ondersteuningsfaciliteit 2013 (NIOF2013) aangepakt. 
 
Met het ‘projectteam Scrum’ hebben we gezamenlijk alle activiteiten geïdentificeerd, 
geprioriteerd en in de tijd geplaatst en daarbij rekening gehouden met alle stakeholders. 
De betrokkenheid van de teamleden en ook het plezier om met een project bezig te zijn 
nemen door het gebruik van Scrum toe. De voorbereiding op de OP EFRO Tender 
Valorisatie 2015 is mede door Scrum goed verlopen. 
 
Door het gebruik van Lean Six Sigma konden we verspillingen in het aanvraagproces van 
de NIOF 2013 goed in kaart brengen en analyseren. Naar aanleiding van de analyse 
hebben we verschillende verbeteracties voorgesteld die er toe hebben geleid dat de 
doorlooptijd 50% is verminderd en de behandeltijd 30% is afgenomen.  Lean Six Sigma 
willen we graag meer gaan toepassen binnen het SNN om bij te dragen aan continue 
verbetering. 
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FINANCIELE BEGROTING 
 
In dit gedeelte van de begroting is cijfermatige informatie op zowel programma als 
regelingenniveau opgenomen. Per individueel programma of regeling worden de cijfers 
gepresenteerd alsmede een beknopte toelichting. Er is gekozen voor de volgende 
indeling: 
 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland; 
 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland - regelingen; 
 Ruimtelijk Economisch Programma–SNN; 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013– 

programma’s; 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 – regelingen; 
 uitvoeringskosten; 
 regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten. 
 
Om het geheel te completeren is het geconsolideerd overzicht van baten en lasten hier 
nogmaals opgenomen. Deze begroting staat als onderdeel 5 deel I reeds in het 
Programmaplan van de Beleidsbegroting. 
 
 
N.B. Alle in de begroting genoemde bedragen zijn uitgedrukt in € 1.000.  
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1. Geconsolideerd overzicht van baten en lasten 
2015 (na wijziging) en 2016 (geconsolideerd)

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 41.600 -41.600 35.740 -35.740 56.200 -56.200
Vrijval op toekenningen 16.095 16.095 20.600 20.600 5.575 5.575

Mutaties voorziening toekenningen 10.840 37.145 26.305 17.100 32.640 15.540 4.900 55.925 51.025

subtotaal projecten 52.440 53.240 800 52.840 53.240 400 61.100 61.500 400

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 1.903 1.903 3.127 3.127 2.296 2.296
Vier gemeenten 419 419 431 431 439 439
Overige 15 15 195 195 50 50

Kosten:
Uitvoeringskosten 6.017 -6.017 7.595 -7.595 6.394 -6.394
Overige kosten 0 0 0

Rente 2.162 2.162 3 785 782 28 870 842
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 2.880 2.880 3.442 3.442 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 6.017 7.379 1.362 7.598 7.980 382 6.422 6.864 442

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 58.457 60.619 2.162 60.438 61.220 782 67.522 68.364 842

Mutaties reserves 2.162 -2.162 785 3 -782 870 28 -842

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 60.619 60.619 0 61.223 61.223 0 68.392 68.392 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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2.0 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 - programma's
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 24.100 -18.000 26.600 -26.600 17.600 -17.600
Vrijval op toekenningen 55 50 0 150 150

Mutaties vooruitontvangen bedragen 24.045 17.950 26.600 26.600 17.450 17.450

Subtotaal projecten 24.100 24.100 0 26.600 26.600 0 17.600 17.600 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 320 270 100 100 410 410
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 320 270 0 100 100 0 410 410

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 24.100 24.420 270 26.600 26.700 100 17.600 18.010 410

Mutaties reserves 320 -270 100 -100 410 -410

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 24.420 24.420 0 26.700 26.700 0 18.010 18.010 0

Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016Begroting voor wijziging 2015
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2.0.1 Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2014-2020 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 en 
2015 (na wijziging)  

 
 
Projecten 2016 2015 na wijziging
 
Toekenningen aan projecten € 17.600 € 26.600
De verwachting is dat in 2016 voor € 17,6 miljoen subsidie verleend gaat worden aan 
projecten. Deze subsidies worden voor 8,6 miljoen gefinancierd vanuit het Operationeel 
Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland en voor € 9,0 miljoen vanuit de 
Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014 – 2020. In 2015 wordt verwacht een totaalbedrag 
ad € 26,6 miljoen aan subsidie te verlenen. 
De subsidie zullen verdeeld worden via zogenaamde tenders en calls. Dit betekent dat 
projectaanvragen worden beoordeeld en geselecteerd op basis van vooraf gekozen 
criteria. 
  
Vrijval op toekenningen € 150 € 0 
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. De verwachte 
vrijval in het jaar 2016 is € 150.000 en heeft betrekking op projecten die zijn toegekend 
in 2015. In 2015 wordt geen vrijval verwacht. 
   
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 17.450 € 26.600 

De toekenningen aan projecten wordt onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd 
aan deze balanspost. De verwachte onttrekking voor 2016 bedraagt € 17,5 miljoen en 
voor 2015 € 26,6 miljoen. 
 
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 410 € 100 
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij 
de provincie Groningen. Voor 2016 zijn de rentebaten begroot op € 410.000 en voor 
2015 € 100.000. 
   
Mutaties reserves € 410 € 100 
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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2.1 OP EFRO 2014 - 2020 
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 18.000 -18.000 17.600 -17.600 8.600 -8.600
Vrijval op toekenningen 50 50 0 100 100

Mutaties vooruitontvangen bedragen 17.950 17.950 17.600 17.600 8.500 8.500

Subtotaal projecten 18.000 18.000 0 17.600 17.600 0 8.600 8.600 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 270 270 90 90 380 380
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 270 270 0 90 90 0 380 380

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 18.000 18.270 270 17.600 17.690 90 8.600 8.980 380

Mutaties reserves 270 -270 90 -90 380 -380

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 18.270 18.270 0 17.690 17.690 0 8.980 8.980 0

Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016Begroting voor wijziging 2015
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2.2 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014 - 2020 
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 6.100 -6.100 9.000 -9.000 9.000 -9.000
Vrijval op toekenningen 5 5 0 50 50

Mutaties vooruitontvangen bedragen 6.095 6.095 9.000 9.000 8.950 8.950

Subtotaal projecten 6.100 6.100 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 50 50 10 10 30 30
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 50 50 0 10 10 0 30 30

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 6.100 6.150 50 9.000 9.010 10 9.000 9.030 30

Mutaties reserves 50 -50 10 -10 30 -30

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 6.150 6.150 0 9.010 9.010 0 9.030 9.030 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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3.0 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 - regelingen
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 9.200 9.200 7.360 7.360 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 4.400 -4.400 2.100 -2.100 5.300 -5.300
Vrijval op toekenningen 1.300 1.300 0 125 125

Mutaties vooruitontvangen bedragen 6.100 -6.100 5.260 -5.260 5.175 5.175

Subtotaal projecten 10.500 10.500 0 7.360 7.360 0 5.300 5.300 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 35 35 1 -1 5 -5
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 35 35 1 0 -1 5 0 -5

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 10.500 10.535 35 7.361 7.360 -1 5.305 5.300 -5

Mutaties reserves 35 -35 1 1 5 5

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 10.535 10.535 0 7.361 7.361 0 5.305 5.305 0

Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016Begroting voor wijziging 2015
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3.0.1 Operationeel Programma Noord-Nederland 
2014-2020 – regelingen 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 en 
2015 (na wijziging) 

 
 
Projecten 2016 2015 na wijziging
 
Beschikbaar budget € 0 € 7.360 
Vanuit de beschikbare budgetten van het OP EFRO 2014-2020 en de Rijkscofinanciering 
2014-2020 wordt in 2015 € 8 miljoen beschikbaar gesteld aan de programma-regelingen.  
Hieraan is € 640.000 onttrokken ten behoeve van de uitvoeringskosten. 
 
Toekenningen aan projecten € 5.300 € 2.100
Naar verwachting wordt in 2015 € 2,1 miljoen toegekend aan projecten, dit is inclusief 30% 
overcommittering. In 2016 zal dit oplopen naar € 5,3 miljoen euro. 
 
Vrijval op toekenningen € 125

 
€ 0 

De eerste verwachte vrijval op toekenningen op afgerekende en ingetrokken projecten wordt
verwacht in 2016. De omvang hiervan wordt begroot op € 125.000. 
   
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 5.175 € 5.260 

Het saldo van het beschikbare budget verminderd met de toekenningen aan projecten en 
vermeerderd met de verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost 
mutaties vooruitontvangen bedragen. 
De verwachte toevoeging voor 2015 bedraagt € 5,3 miljoen en de verwachte onttrekking  
in 2016 bedraagt 5,2 miljoen. 
 
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 5 € 1 
Betreft de verwachte rentelast over het rekening-courant tegoed bij de provincie Groningen.
De rentelast in 2015 is begroot op € 1.000 en in 2016 op € 5.000.
   
Mutaties reserves € 5 € 1 
De verwachte rentelasten worden aan de algemene reserve onttrokken. 
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4.0 Ruimtelijk Economisch Programma – SNN
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 23.100 -23.100 13.400 -13.400 33.300 -33.300
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 23.100 23.100 13.400 13.400 33.300 33.300

Subtotaal projecten 23.100 23.100 0 13.400 13.400 0 33.300 33.300 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 320 320 120 120 90 90
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 320 320 0 120 120 0 90 90

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 23.100 23.420 320 13.400 13.520 120 33.300 33.390 90

Mutaties reserves 320 -320 120 -120 90 -90

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 23.420 23.420 0 13.520 13.520 0 33.390 33.390 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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4.0.1 Ruimtelijk Economisch Programma - SNN 
(REP-SNN) 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 
en 2015 (na wijziging) 

 
 
Projecten 2016 2015 na wijziging
 
Toekenningen aan projecten € 33.300 € 13.400 
De verwachting is dat in 2015 voor € 13,4 miljoen aan projecten zal worden toegekend 
en voor 2016 € 33,3 miljoen. 

 
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 33.300 € 13.400 

De toekenningen aan projecten worden onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte onttrekking voor 2015 bedraagt € 13,4 
miljoen en voor 2016 € 33,3 miljoen.  
   
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 90 € 120 
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij 
de provincie Groningen. Voor 2015 is een rentebate begroot van € 120.000 en in 2016 
van € 90.000. 
 
Mutaties reserves € 90 € 120 
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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5.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 - programma's
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 11.800 11.800 18.200 18.200 4.500 4.500

Mutaties vooruitontvangen bedragen 11.800 -11.800 18.200 -18.200 4.500 -4.500

Subtotaal projecten 11.800 11.800 0 18.200 18.200 0 4.500 4.500 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 1.310 1.310 510 510 280 280
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 1.310 1.310 0 510 510 0 280 280

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 11.800 13.110 1.310 18.200 18.710 510 4.500 4.780 280

Mutaties reserves 1.310 -1.310 510 -510 280 -280

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 13.110 13.110 0 18.710 18.710 0 4.780 4.780 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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5.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord-Nederland – programma’s 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 
en 2015 (na wijziging) 

 
 
Projecten 2016 2015 na wijziging
 
Vrijval op toekenningen € 4.500 € 18.200 
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. De vrijval wordt 
gerealiseerd in het eerste tot en met het vijfde jaar na toekenning. De verdeling over 
deze vijf jaren is respectievelijk 4%, 7%, 20%, 35% en 34%. De verwachte vrijval in het 
jaar 2016 bedraagt € 4,5 miljoen en in 2015 na wijziging € 18,2 miljoen. De vrijval heeft 
betrekking op projecten die zijn toegekend in de jaren 2009 tot en met 2013. 

 
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 4.500 € 18.200 

De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen.  
   
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 280 € 510 
Betreft de verwachte renteontvangst over de vier rekening-courant tegoeden, die 
uitstaan bij de provincie Groningen. Voor 2016 zijn de rentebaten per saldo begroot op 
€ 280.000 en voor 2015 op € 510.000. 
 
Mutaties reserves € 280 € 510 
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.  
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5.1 EZ Koers Noord 2007- 2010 PiD
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 2.200 2.200 3.700 3.700 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.200 -2.200 3.700 -3.700 0

subtotaal projecten 2.200 2.200 0 3.700 3.700 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 110 110 60 60 20 20
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 110 110 0 60 60 0 20 20

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.200 2.310 110 3.700 3.760 60 0 20 20

Mutaties reserves 110 -110 60 -60 20 -20

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.310 2.310 0 3.760 3.760 0 20 20 0
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5.2 Transitie 2007 - 2010
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 2.300 2.300 800 800 1.100 1.100

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.300 -2.300 800 -800 1.100 -1.100

subtotaal projecten 2.300 2.300 0 800 800 0 1.100 1.100 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 480 480 200 200 230 230
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 480 480 0 200 200 0 230 230

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.300 2.780 480 800 1.000 200 1.100 1.330 230

Mutaties reserves 480 -480 200 -200 230 -230

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.780 2.780 0 1.000 1.000 0 1.330 1.330 0
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5.3 OP EFRO 2007-2013 
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 4.300 4.300 8.000 8.000 2.000 2.000

Mutaties vooruitontvangen bedragen 4.300 -4.300 8.000 -8.000 2.000 -2.000

subtotaal projecten 4.300 4.300 0 8.000 8.000 0 2.000 2.000 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 480 480 160 160 5 5
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 480 480 0 160 160 0 5 5

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 4.300 4.780 480 8.000 8.160 160 2.000 2.005 5

Mutaties reserves 480 -480 160 -160 5 -5

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 4.780 4.780 0 8.160 8.160 0 2.005 2.005 0
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5.4 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 3.000 3.000 5.700 5.700 1.400 1.400

Mutaties vooruitontvangen bedragen 3.000 -3.000 5.700 -5.700 1.400 -1.400

subtotaal projecten 3.000 3.000 0 5.700 5.700 0 1.400 1.400 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 240 240 90 90 25 25
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 240 240 0 90 90 0 25 25

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 3.000 3.240 240 5.700 5.790 90 1.400 1.425 25

Mutaties reserves 240 -240 90 -90 25 -25

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 3.240 3.240 0 5.790 5.790 0 1.425 1.425 0
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6.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - regelingen
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten -1.000 1.000 -1.000 0
Vrijval op toekenningen 2.940 2.400 2.400 2.400 800 800

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.940 -1.400 1.400 -1.400 800 -800

Subtotaal projecten 2.940 2.940 0 2.400 2.400 0 800 800 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 56 1 2 3 1 23 1 -22
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 56 1 2 3 1 23 1 -22

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.940 2.996 1 2.402 2.403 1 823 801 -22

Mutaties reserves 56 -1 3 2 -1 1 23 22

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.996 2.996 0 2.405 2.405 0 824 824 0
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6.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord-Nederland – regelingen 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 
en 2015 (na wijziging) 

 
 
Projecten 2016 2015 na wijziging
 
Toekenningen aan projecten € 0 € 1.000 
In 2015 wordt voor circa € 1 miljoen aan projecten toegekend, waarmee het beschikbare 
budget uitgeput is. De toekenningen hebben volledig betrekking op de NIOF 2013 
regeling. 
   
Vrijval op toekenningen € 800 € 2.400 
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. De laatste vrijval 
zal in 2017 plaatsvinden. De verwachte vrijval in de jaren 2015 en 2016 bedraagt 
respectievelijk € 2,4 miljoen en € 0,8 miljoen. De vrijval heeft betrekking op projecten 
die zijn toegekend in de jaren 2008 tot en met 2015. 
   
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen 

€ 800 € 1.400 

De toekenningen aan projecten wordt onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan 
deze balanspost. De verwachte toevoeging voor 2015 bedraagt € 1,4 miljoen. Voor 2016 
betreft het een toevoeging van € 0,8 miljoen. 
 
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 22 € 1 
Betreft de verwachte rentebate dan wel rentelast over het rekening-courant tegoed bij de 
provincie Groningen. De rentebate in 2015 is begroot op € 1.000 en in 2016 wordt een 
rentelast begroot van € 22.000. In 2016 zullen de uitbetalingen aan projecten van de 
NIOF deels voorgefinancierd moeten worden, omdat ingevolge de regelgeving van het OP 
Efro 2007-2013 vanuit dat programma tot maximaal 90% van het toegekende bedrag 
aan de NIOF regeling als voorschot mag worden uitbetaald. De regeling ontvangt na 
acceptatie van de eindafrekening pas het resterende deel. 
   
Mutaties reserves € 22 € 1 
De verwachte rentebate wordt aan de algemene reserve toegevoegd en de verwachte 
rentelast wordt aan de algemene reserve onttrokken.
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6.1 IPR 2008/2009
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 500 500 900 900 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 500 -500 900 -900 0

Subtotaal projecten 500 500 0 900 900 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 25 25 2 -2 8 -8
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 25 25 2 0 -2 8 0 -8

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 500 525 25 902 900 -2 8 0 -8

Mutaties reserves 25 -25 2 2 8 8

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 525 525 0 902 902 0 8 8 0
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6.2 NIOF 2008/2010/2013
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 1.000 -1.000 0
Vrijval op toekenningen 2.300 2.300 1.500 1.500 800 800

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.300 -2.300 500 -500 800 -800

Subtotaal projecten 2.300 2.300 0 1.500 1.500 0 800 800 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 30 30 2 2 15 -15
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 30 30 0 2 2 15 0 -15

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.300 2.330 30 1.500 1.502 2 815 800 -15

Mutaties reserves 30 -30 2 -2 15 15

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.330 2.330 0 1.502 1.502 0 815 815 0
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6.3 HRM+ 2009/2010
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 140 140 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 140 -140 0 0

Subtotaal projecten 140 140 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 1 1 1 1 1 1
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 140 141 1 0 1 1 0 1 1

Mutaties reserves 1 -1 1 -1 1 -1

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 141 141 0 1 1 0 1 1 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016

Begroting 2016 en begroting na wijziging 2015 - concept 51 van 64



7.0 Uitvoeringskosten
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies incl. regelingen 1.903 1.903 3.127 3.127 2.296 2.296
Vier gemeenten, De Wolden en Hoogeveen 419 419 431 431 439 439
Overige 815 815 595 595 450 450

Kosten:
Uitvoeringskosten 6.017 -6.017 7.595 -7.595 6.394 -6.394
Overige kosten 0 0 0

Rente 130 130 26 26 29 29
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 2.880 2.880 3.442 3.442 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 6.017 6.147 130 7.595 7.621 26 6.394 6.423 29

Resultaat voor mutaties in reserves 6.017 6.147 130 7.595 7.621 26 6.394 6.423 29

Mutaties reserves 130 -130 26 -26 29 -29

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 6.147 6.147 0 7.621 7.621 0 6.423 6.423 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 6.147 6.147 0 7.621 7.621 0 6.423 6.423 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016

Begroting 2016 en begroting na wijziging 2015 - concept 52 van 64



7.0.1 Uitvoeringskosten 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 
en 2015 (na wijziging)

 
 

Inleiding   
  

De presentatie van de uitvoeringskosten is ingedeeld conform de organisatie-inrichting van 
het SNN, die vanaf 2014 ingevoerd is. De kostensoorten worden volgens die indeling 
toegelicht.  
 
Het SNN kent de volgende drie teams: 
- Dienstverlening 
- Public affairs 
- Staf 
 
De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen toelichting op de uitvoeringskosten dient 
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

 Conform voorgaande jaren worden de uitvoeringskosten als een geheel 
gepresenteerd.  

 De kosten van de SER Noord-Nederland voor het jaar 2015 worden intern 
afzonderlijk begroot en geregistreerd, zodat het mogelijk is om richting de 
subsidieverstrekker SER-Nederland verantwoording af te leggen; 

 Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie 
Groningen volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie. 
Bij het begroten van de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door 
de provincie Groningen opgegeven salarisverhogingen en het opslagpercentage 
voor sociale lasten. Voorts is rekening gehouden met individuele loonsverhogingen 
voor personeelsleden, die het einde van de loonschaal nog niet bereikt hebben.  

 In het begrotingsjaar 2016 wordt conform afspraak met de provincie directeuren 
een forfaitaire verhoging van 3,5% van de jaarlijkse bijdrage van de provincies 
voor de dekking van de uitvoeringskosten toegepast. 

 Bij het opstellen van de begroting na wijziging voor het jaar 2015 en de begroting 
2016 hebben de cijfers van de jaarrekening 2014 en de oorspronkelijke begroting 
voor het jaar 2015 als basis gediend. Er is rekening gehouden met actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn verdere bezuinigingen doorgevoerd. Deze worden 
mede mogelijk door verdere investeringen in automatisering en modernisering 
bedrijfsvoering.  

 
Algemeen Realisatie 2014 2015 na 

wijziging 
2016

Provincies € 2.957 € 3.127 € 2.296
De jaarlijkse bijdrage van de provincies is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 
 Realisatie 2014 2015 na wijziging 2016 
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Bijdrage in de dekking  
van de uitvoeringskosten 1.608 1.600 1.656 
Bijdrage FEP (Fryslân) 265 199 133 
Bijdrage Fryslân Fernijt IV 110 73 0 
Bijdrage Zonnelening (Drenthe) 88 30 0 
Bijdrage STINAF, STINAG en STINAT 121 55 0 
Tijdelijke Energiepremieregeling 231 0 0 
Groninger Energiepremieregeling 33 15 0 
Interimregeling Waardevermeerdering (Gr.) 135 655 0 
Arbeidsmarktverkenning Groningen 47 300 300 
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Arbeidsmarktverkenning Drenthe 16  50 50 
Bijdrage STINAF II (Fryslân) 133 16 33 
Bijdrage IEBB Noord-Nederland (Drenthe) 87 0 0 
Bijdrage SIEBB Noord-Nederland (Drenthe) 45 10 0 
Regionale Investeringssteun Groningen 2014 20 30 30 
Bijdrage RSP Mobiliteitsfonds 15 15 15 
Bijdrage PHP Drenthe 0 4 4 
IAG 4 Groningen 0 75 75 
Bijdrage IAD Drenthe        3           0           0 
Totaal 2.957 € 3.127 € 2.296 
 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 laat de begroting na wijziging 2015 
een veel hogere bijdrage van de provincies zien. De toename van € 1.224.000 wordt 
geheel veroorzaakt door hogere inkomsten uit regelingen die de provincies door het SNN 
laten uitvoeren. Sinds het uitbrengen van de vorige begroting heeft het SNN opdracht 
gekregen om de Waardevermeerdering regeling Groningen, de Arbeidsmarktverkenning 
regelingen voor Groningen en Drenthe, het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG4) 
en de Regionale Investeringssteun regeling voor Groningen uit te voeren.   
 
Gemeenten € 451 € 431 € 439
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een bijdrage 
in de uitvoeringskosten van het Koers Noord Programma afgesproken. De bijdrage is 
conform afspraak jaarlijks met 3,5% geïndexeerd ten opzichte van 2014 en komt in de 
gewijzigde begroting 2015 uit op een bedrag van € 419.000 en in 2016 op € 434.000.  
 
In 2015 draagt de gemeente Hoogeveen € 7.000 en  de gemeente De Wolden € 5.000 bij 
voor de uitvoering van de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). In 
2016 wordt alleen met laatstgenoemde bijdrage van de gemeente De Wolden rekening 
gehouden.  
  
Overige € 194 € 595 € 450
De post 'overige' omvat in 2015 een bijdrage van de SER Nederland van € 145.000, een 
bijdrage van € 400.000 voor de uitvoeringskosten van een nieuwe regeling uit de OP EFRO 
2014-2020 middelen en een bedrag van € 50.000 voor doorbelasting van Public Affairs 
werkzaamheden. Vanaf 2016 wordt geen rekening meer gehouden met financiering van de 
SER Noord-Nederland door het SNN, waardoor de bijdrage overige met € 145.00 
vermindert.   
  
Kosten Realisatie 2014 2015 na 

wijziging 
2016

  
Uitvoeringskosten € 7.372 € 7.595 € 6.394
Een specificatie naar afdelingen is onderstaand weergegeven. 
 
 Realisatie 2014  2015 na wijziging 2016 
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Dienstverlening 2.907 3.823 3.156 
Public affairs 1.688 1.092 1.005 
Staf 2.485 2.383 2.233 
SER Noord-Nederland     292     297        0 
Totaal 7.372 7.595 6.394 
 
De totale kosten in de begroting na wijziging 2015 ad € 7.595.000 zijn iets hoger dan de 
werkelijke kosten 2014 en de oorspronkelijk  begrote kosten 2015. Daar staan echter 
hogere inkomsten van regelingen voor provincies en overige inkomsten tegenover.  
De begrote kosten per afdeling geven in 2015 een afwijkend beeld ten opzichte van 2014. 
Dat wordt onder andere veroorzaakt door een verbeterde administratieve toedeling van 
personeelsleden aan afdelingen. De communicatie- en secretariële medewerkers maken 
vanaf 2015 geen dienst meer uit van de afdeling Public Affairs, maar van de afdeling Staf. 
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De medewerkers die zich bezig houden met programmabeheer zijn van Public Affairs 
overgeheveld naar de afdeling Diensterlening.  
 
 
Nadere toelichting 
Hierna wordt ingegaan op de afzonderlijke begrote uitvoeringskosten voor de teams 
binnen het SNN. 
 
Dienstverlening € 2.907 € 3.823 € 3.156
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team Dienstverlening (uitvoeren Programma’s en 
Regelingen) uit: 
 Realisatie 2014  2015 na wijziging 2016 
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Personeelskosten 
Salariskosten  2.441 3.289 2.549 
Studie en opleiding    0 60 49 
Reis-, verblijf- en representatiekosten       78     79      61 
Subtotaal Personeelskosten 2.519 3.428 2.659 
Kosten voorlichting, jaarverslagen, 
vergaderingen  36 80 81 
Accountantscontrole projecten  242 250 350 
Inhuur deskundigheid      110          65        66 
Totaal 2.907  €3.823 €3.156 
 
De salariskosten van dienstverlening nemen in de begroting na wijziging 2015 met  
€ 848.000 toe ten opzichte van 2014. Hiervan kan circa € 260.000 worden verklaard door 
overheveling van de medewerkers programmabeheer van de afdeling Public Affairs naar de 
afdeling Dienstverlening. Daarnaast stijgen de salariskosten door individuele 
loonsverhogingen en verhogingen die voortvloeien uit de eind 2014 afgesloten CAO.  
De extra inkomsten van regelingen voor provincies en een nieuwe regeling vanuit het OP 
EFRO 2014-2020 programma bedragen ten opzichte van 2014 € 570.000. De uitvoering 
van deze regelingen zorgen deels voor hogere salariskosten.  
Aangezien op basis van de thans beschikbare informatie de omvang van de uitvoering van 
regelingen voor provincies in 2016 zal afnemen, zijn de begrote salariskosten in 2016 ook 
met € 740.000 afgenomen. Deze afname is gebaseerd op een inkrimping van 6,8 fte.  
 
De kosten van studie en opleiding werden tot en met 2014 centraal bij de afdeling staf 
begroot. Vanaf de begroting na wijziging 2015 wordt er per afdeling begroot.  
 
De kosten accountantscontrole projecten blijven in 2015 naar verwachting op het niveau 
van 2014. Aangezien veel projecten een verlenging van de uitvoeringstermijn hebben 
aangevraagd, zullen er ook in 2016 nog projecten moeten worden afgerekend. De kans 
lijkt reëel dat daarbij een groter beroep op verificatie accountants moet worden gedaan. 
Daarom worden in 2016 extra controlekosten begroot.  
 
De inhuur deskundigheid betreft met name de inschakeling van de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland voor het beheer van een specifiek project van het REP-SNN 
programma. In 2014 zijn extra kosten gemaakt om werkprocessen te verbeteren en 
rapportagemodellen te ontwikkelen. 
 
Public Affairs € 1.688 € 1.092 € 1.005
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team Public Affairs (Lobbyisten en Bestuurs-en 
Managementondersteuning) uit: 
 
 Realisatie 2014 2015 na wijziging 2016
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Personeelskosten 
Salariskosten 1.256 638 581 
Reis- en verblijfkosten 101 115 105 
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Studie en opleiding 0 7 7 
Representatiekosten bestuur 1 20 20 
Adviseur bestuur 25     0     0 
Subtotaal Personeelskosten 1.383 780 713
Huisvesting public affairs  
Den Haag/Brussel  106 94 95 
Contributie CPMR 25 25 0 
Kantoorkosten bestuur 8 10 10 
Externe opdrachten en onderzoeken 31 100 102 
Communicatie/events 87 60 61 
Organiseren bijeenkomsten -/- 2 23 24 
Kosten Internationale Samenwerking      50        0        0 
Totaal 1.688 1.092 1.005
 
Ten opzichte van 2014 vallen de salariskosten in de begroting na wijziging 2015 € 618.000 
en ten opzichte van de oorspronkelijke begroting € 363.000 lager uit.  
 
In de oorspronkelijke begroting voor 2015 werd vanwege budgettaire krapte uitgegaan 
van een verdere afname van de inzet op public affairs en lobby-activiteiten in Den Haag en 
Brussel naar twee adviseurs. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de lobby functie 
volwaardig bij SNN moet worden ingevuld, waardoor in de begroting na wijziging 2015 
weer drie lobbyisten zijn begroot. Daarnaast zijn, zoals bij dienstverlening al vermeld, de 
salarissen gestegen door algemene CAO verhogingen en individuele verhogingen.  
 
Per saldo nemen door de hiervoor genoemde redenen de salariskosten met € 130.000 toe. 
Door de overheveling van communicatie- en secretariële medewerkers naar de afdeling 
staf en van programma beheerders naar de afdeling Dienstverlening namen de 
salariskosten public affairs ten opzichte van 2014 met afgerond € 500.000 af. Daarnaast 
namen de lasten in 2015 af vanwege de pensionering in 2014 van een lobbyist en het 
beëindigen van de internationale activiteiten.  
 
De salariskosten voor 2016 liggen in lijn met die van 2015 met dien verstande dat de 
Interreg functie vanaf 2016 niet meer begroot is.  
 
De reis- en verblijfkosten zijn voor de jaren 2015 en 2016 begroot op het niveau 2014.  
 
De werkelijke representatiekosten bestuur zijn in 2014 ver achter gebleven bij de 
begroting. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt weer een bedrag van € 20.000 geraamd.  
 
Vanaf 2015 is geen rekening meer gehouden met de inhuur van een externe adviseur. 
 
Bij de huisvesting van de lobbyisten treedt vanaf 2015 een verandering op, omdat in Den 
Haag een goedkopere locatie is gevonden. Dit levert een besparing op. 
 
Naar verwachting worden strategische posities binnen de North Sea Commission (Interreg 
A en B) behouden, maar zijn daar vanaf 2016  voor het SNN geen kosten aan verbonden.  
 
De kosten voor externe opdrachten en onderzoeken waren in 2014 aanzienlijk lager dan 
het begrote bedrag van € 100.000. Voor de jaren 2015 en 2016 wordt verwacht dat de 
werkelijke kosten ca € 100.000 zullen bedragen. Daarmee wordt wel een structurele 
besparing ten opzichte van de jaren t/m 2013 verwacht.  
 
Voor internationale samenwerking wordt vanwege de budgettaire krapte vanaf 2015 geen 
bedrag meer bij het SNN begroot.  
 
De overige kosten liggen in lijn met 2014 en de oorspronkelijke begroting 2015. 
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Staf € 2.485 € 2.383  € 2.233 
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team staf (Directie, Financiën, Control, P&O en 
Facilitaire Zaken) uit: 
 
 Realisatie 2014 2015 na wijziging 2016 
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 
Personeelskosten 
Salariskosten       1.235 1.388 1.237 
Studie en opleiding     83 8 8 
Inhuur provincie Groningen financiën/P&O  72 72 73 
Diverse personeelskosten      84      90      80 
Subtotaal personeelskosten 1.474 1.558 1.398 
Huisvestingskosten 304 145 147 
Inhuur externe deskundigheid 51 30 30 
Adviescommissies bezwaar/beroep  10 19 19 
Automatiseringskosten 359 275 279 
Overige kantoorkosten 177 110 112 
Modernisering bedrijfsvoering 28 150 150 
Aanschaffingen kantoormeubilair 22 36 37 
Accountantscontrole jaarrekening      60       60       61 
Totaal 2.485 2.383  2.233 
 
De salariskosten zullen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 153.000 toenemen. De 
toename ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor 2015 bedraagt € 342.000. De 
overheveling van de communicatie- en secretariële medewerkers van de afdeling Public 
Affairs naar de afdeling staf heeft ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een effect 
van circa € 240.000. Naast salarisverhogingen op basis van de CAO en individuele 
verhogingen heeft het SNN in 2014 vanwege de steeds hoger wordende controle eisen een 
controleleider in dienst genomen. Deze twee effecten verklaren de verdere kostenstijging 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015. Dat de kosten in de nu voorliggende 
begrotingscijfers voor 2015 minder stijgen ten opzichte van 2014 komt door bezuinigingen 
en omdat medio 2015 het dienstverband met de vorige directeur eindigt vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf het voorjaar 2013 tot aan de 
pensioendatum maakt deze functionaris gebruik van zijn gespaarde verlofdagen. 
Aangezien het SNN daarvoor geen balanspost heeft mogen vormen is er in de periode 
voorjaar 2013 tot medio 2015 sprake van dubbele lasten voor de directiefunctie. Dit effect 
werkt ook door in de begrote kosten van 2016. Daarnaast zullen naar verwachting in 2016 
de salariskosten kunnen afnemen door inkrimping van de afdeling financiën.  
 
De kosten van studie en opleiding worden vanaf 2015 bij de afzonderlijke afdelingen 
begroot. Tot en met 2014 werden deze kosten centraal bij de afdeling staf verantwoord.  
 
In 2015 wordt voor huisvestingskosten uitgegaan van een bedrag van € 145.000, dit is 
meer dan een halvering van de kosten in 2014. Het effect van de verhuizing van het SNN 
naar een andere locatie is vanaf 2015 volledig merkbaar. De kosten zijn lager als gevolg 
van lagere huur en servicekosten, geen afzonderlijke schoonmaakkosten en geen 
werkgeversbijdrage cateringkosten. 
  
De kosten voor automatisering vallen vanaf 2015 lager uit dan in 2014 omdat in 2014 de 
nodige extra uitgaven zijn gedaan om efficiency verbeteringen mogelijk te maken. Een 
deel van deze uitgaven moet in samenhang met de begrotingspost “modernisering 
bedrijfsvoering” gezien worden.  
Vanaf 2015 participeert SNN in het landelijke beheersysteem voor het nieuwe OP Efro 
2014-2020 Noord-Nederland programma. Het is een voorwaarde dat voor deze 
programma periode landelijk gebruik wordt gemaakt van één centraal systeem. Op basis 
van thans bekende gegevens wordt voor 2015 een kostenpost van € 275.000 begroot.  
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Om in de toekomst kostendekkend te kunnen blijven werken is een modernisering van de 
bedrijfsvoering en communicatiemiddelen noodzakelijk. Daarvoor zijn met name in 2015 
en 2016 verdere investeringen noodzakelijk. In 2014 zijn met name verbeteringen in de 
automatisering aangebracht. De kosten zijn daar dan ook verantwoord.  
 
De niet nader genoemde kosten wijken per saldo niet veel af van het niveau van 2014.  
 
SER Noord-Nederland € 292 € 297 € 0
In hoofdlijnen bestaan de kosten van SER-Noord-Nederland uit: 
 
Personeelskosten 191  189 
Huisvestingskosten 19 18 
Kosten externe opdrachten/onderzoeken 25 35 
Overige kosten   57   55 
Totaal 292 297 
 
De financiering van SER Noord-Nederland is sinds vorig jaar onderwerp van studie. In 
afwachting van de uitkomst van deze studie worden de kosten van de SER Noord-
Nederland, evenals de bijdrage van de SER Nederland, alsnog in de SNN begroting 2015 
opgenomen. In de oorspronkelijke begroting 2015 is daar geen rekening mee gehouden. 
 
Rente € -/- 62 € 26 € 29
Betreft verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed bij de provincie 
Groningen. De rentebate is voor het jaar 2015 begroot op € 26.000 en voor 2016 op 
€ 29.000. In 2014 was de rente negatief vanwege de afwikkeling van de vordering op 
Landsbanki te IJsland.  
 
Mutatie vooruitontvangen 
uitvoeringskosten € 1.514

 
€ 3.442 € 3.209

In de jaren 2015 en 2016 wordt een bijdrage voor de dekking van de kosten onttrokken 
aan de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten. Deze bijdrage bestaat jaarlijks uit 
het saldo van de begrote uitvoeringskosten  en de begrote bijdragen in de 
uitvoeringskosten. 
 
In 2014 was er sprake van een dotatie omdat toen de gehele bijdrage voor 
uitvoeringskosten voor het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 en 
de Rijkscofinanciering 2014-2020  ineens aan de balanspost is toegevoegd. Gesaldeerd 
met de jaarbijdragen voor 2014 en de kosten voor 2014 leidde dat tot een toevoeging aan 
de vooruitontvangen uitvoeringskosten van € 1.514.000.  
   
Mutaties reserves € -/- 62 € 26 € 29
De verwachte renteontvangsten worden in de algemene reserve gestort. 
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8.0 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
Overzicht van baten en lasten 2015 (na wijziging) en 2016

bedragen in € 1.000,-
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Overige 0 0 0

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten 0 0 0
Vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
Provincies 0 0 0
Overige 0 0 0

Kosten:
Uitvoeringskosten 0 0 0
Overige kosten 0 0 0

Rente 26 26 26 26 60 60
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 26 26 0 26 26 0 60 60

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 26 26 0 26 26 0 60 60

Mutaties reserves 26 -26 26 -26 60 -60

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 26 26 0 26 26 0 60 60 0

Begroting voor wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting 2016
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8.0.1 Regelingen en werkzaamheden voor 
provincies en gemeenten 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 
en 2015 (na wijziging) 

 
 
Algemeen 2016 2015 na wijziging
 
Rente € 60 € 26 
Betreft de ontvangen rente over rekening-courant tegoeden bij de regelingen en 
werkzaamheden voor provincies en gemeenten die het SNN uitvoert. Voor 2016 is de 
rentebate begroot op € 60.000 en voor 2015 op € 26.000. 
 
Mutaties reserves € 60 € 26 
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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BIJLAGEN   
 
1. Lijst van afkortingen 
2. Begrotingsgegevens EMU  
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Bijlage 1 
 
LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
AB Algemeen Bestuur 
 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording 
 
CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe 
 
DB-SNN Dagelijks Bestuur van het SNN 
 
EC Europese Commissie 
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 
EMU Europese Economische en Monetaire Unie 
 
HRM Human Resource Management subsidieregeling 
 
IAD Innovatief Actieprogramma Drenthe 
IPR Investeringspremieregeling regionale projecten 
 
Ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
NIOF Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 
 
OP EFRO 2007-2013 Operationeel Programma EFRO 2007-2013 
OP EFRO 2014-2020 Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland  
 
PiD Pieken in de Delta 
 
REP-SNN Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband 
 Noord-Nederland 
 
SER-NN Sociaal Economische Adviesraad Noord-Nederland 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
STINAF Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân 
STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 
STINAT Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 
 
Wet FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden 
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Bijlage 2
Begrotingsgegevens EMU

bedragen in € 1.000,-
2015 2016 2017

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 782 842 890
onttrekking uit reserves

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 21 21 21

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 
laste van de exploitatie

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële 0 0 0
vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde 0 0 0
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen
van het Rijk, de provincies, de Europese
Unie en overigen

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in 0 0 0
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-6b Boekwinst op desinvesteringen in 0 0 0
(im)materiële vaste activa

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de 0 0 0
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen 0 0 0
verkoopprijs)

-8b Boekwinst op grondverkopen 0 0 0

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 3.442 3.209 2.716

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, 0 0 0
maar rechtsreeks ten laste van de reserves
worden gebracht en die nog niet vallen onder
één van de andere genoemde posten

11 Boekwinst bij verkoopdelnemingen en 0 0 0
aandelen

Berekend EMU-saldo -2.639 -2.346 -1.805
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Colofon 
 
Uitgave Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 Postbus 779 
 9700 AT Groningen 
 
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52 
 8911 KZ Leeuwarden 
 
Telefoon Bestuurssecretariaat: 050-5224942 
 Uitvoeringsorganisatie: 050-5224900 
 
E-mail bestuur@snn.eu 
 
Internet www.snn.eu 
 
 
Groningen, maart 2015 
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Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000
Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505
97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn

Building a better Postbus 997
working world 9700 A2 Groningen, Netherlands

Aan het algemeen bestuur van
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
T.a.v. de heer mr, E. van der Sluis
Postbus 779
9700AT GRONINGEN

ngen, 10 april 2015 MKLS-9VE855/DE/mj

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland, bestaande uit de geconsolideerde balans
per 31 december 2014, het geconsolideerd overzicht van baten en lasten over 2014, de bijlage met
verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) en de verantwoording uit hoofde
van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Daarbij ontvangt u drie losse exemplaren van onze hierbij afgegeven controleverklaring
d.d. 10april 2015.

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de
jaarstukken 2014, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te
maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke
handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening, waarnaar wordt verwezen vanuit de “Overige gegevens” van de
bijgaande — door ons gewaarmerkte — stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte
jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Openbaarmaking van de
controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.

Indien u deze jaarrekening en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat (“u verlaat de
beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”),

Ernst & Young Accountants LIP Is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Cornpanies
House onder registratienummer 0c335594. In relatie tot Ernst S Yo4Jng Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Voung Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LIP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road’, london SE1
TEU. Verenigd Koninkruk. heelt haar hoofdvestiging aan Boompjes 258. 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432g44. Op onze werkzaanteden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakehjkheid is opgenomen.
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Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het
dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Deze jaarrekening dient te
worden vastgesteld door het algemeen bestuur en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Hoogachtend,
Ernst & Voung Accountants LLP

ngwerda RA

Paraat voor waarmerkingsdoeleincI~

Bijlagen: voor identificatie gewaarmerkte geconsolideerde balans, het geconsolideerd overzicht van
baten en lasten, de SiSa-bijlage en verantwoordingsinformatie WNT
ondertekende controleverklaring ten behoeve van archief
“was getekend” controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken
(in tweevoud)
informatieblad “Openbaarmaking van controleverklaringen”
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (hierna: het SNN) te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde balans per 31 december 2014 en het geconsolideerd overzicht van baten en lasten
over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de in de bijlage opgenomen
verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage).

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van het SNN is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland
geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid
houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient
weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en
met de relevante wet- en regelgeving.

Het dagelijks bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de en de rechtmatige totstandkoming van
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het Controleprotocol WNT en het controleprotocol dat het algemeen bestuur van het SNN
d.d. 11 november 2014 bij besluit heeft vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor
de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de
interne beheersing van het SNN.

Ernst S Yoong Accountants ILP is een Iiniited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
Heuse onder registratlenummer 0c335594. In relatie tot Ernst S Young Accountants LLP wordt de term part,ser gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Voung Accountants LIP. Ernst 8 Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1. London 5fl
TEU. Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 250. 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bil de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid Is opgenomen.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het dagelijks bestuur van het SNN gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2, lid 7 Bado zijn deze
t&eranties bij besluit van 11 november 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur van het SNN.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van
de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het
Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noor&Nederland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten
over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 10april 2015

Ernst & Voung Accountants LLP

ngwerda RA
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (hierna: het SNN) te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde balans per 31 december 2014 en het geconsolideerd overzicht van baten en lasten
over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de in de bijlage opgenomen
verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage).

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van het SNN is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland
geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid
houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient
weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en
met de relevante wet- en regelgeving.

Het dagelijks bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en deen de rechtmatige totstandkoming van
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarcjen, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het Controleprotocol WNT en het controleprotocol dat het algemeen bestuur van het SNN
d.d. 11 november 2014 bij besluit heeft vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor
de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de
interne beheersing van het SNN.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het dagelijks bestuur van het SNN gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2, lid? Bado zijn deze
toleranties bij besluit van 11 november 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur van het SNN.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van
de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het
Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noord-Nederland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten
over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 10april2015

Ernst & Voung Accountants LLP

w.g. D.E. Engwerda RA
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Verslag/advies 
 

 

 

Vergadering  Rekeningcommissie AB SNN 

Datum   28 april 2015 

Tijd   18.00 uur – 20.00 uur  

Plaats   Provinciehuis Fryslân 

Aanwezig (tijdelijke) leden: de heer T. Dorrepaal, de heer W. de Vries, 

mevrouw M. Mulder, de heer A. Nolles, de heer J.H. Mastenbroek, de 

heer N. Uppelschoten.   

 griffier: de heer A. Oortgiesen 

 Ernst & Young Accountants (EY): de heren Engwerda en Klomps 

 SNN: de heer H. van Voorn, mevrouw A. Bock   

Afwezig (MK)  de heer G.J. Steenbergen (PS Groningen) 

 

 

1. Opening door griffier en vaststelling agenda 

De heer Oortgiesen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor 

deze vergadering zijn door PS tijdelijke leden aangewezen. In het AB van juni 2015 

zullen de leden van de rekeningcommissie worden benoemd. De agenda wordt 

vastgesteld, met dien verstande dat de bespreking van het jaarverslag aan het einde 

wordt behandeld. (In dit verslag wordt de reguliere volgorde aangehouden). 

 

2. Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter rekeningcommissie AB 

SNN  

Op grond van artikel 30 RvO AB SNN wijzen de leden van de rekeningcommissie uit 

hun midden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter aan. Deze voorzitter en 

plaatsvervangende voorzitter zijn afkomstig uit de provincie die op dit moment het 

voorzitterschap heeft: Fryslân. De heer Dorrepaal wordt door de commissie 

aangewezen als voorzitter. De commissie stemt hiermee in.  

De griffier draagt de vergadering over aan de heer Dorrepaal.  

 

3. Vaststellen werkwijze 

De rekeningcommissie adviseert over de jaarstukken SNN, zijnde het jaarverslag 

2014 en de jaarrekening 2014. Het advies wordt uitgebracht aan het AB SNN, dat op 

23 juni wordt verzocht de jaarstukken SNN vast te stellen. Omdat de drie noordelijke 

Staten een zienswijze kunnen uitbrengen, wordt het advies eveneens ter informatie 

toegezonden aan PS, zodat het bij de zienswijze betrokken kan worden. De 

vergadering stemt ermee in dat het verslag dient als advies en zowel aan de drie 

Provinciale Staten als aan het Algemeen Bestuur wordt gestuurd.  

 

4. Bespreking van het jaarverslag SNN 2014 

Het jaarverslag is dit jaar wederom tot stand gekomen via de zgn. scrummethodiek, 

in samenspraak met de stakeholders, intern en extern. De inhoud en vorm zijn op 

basis van de behoeften en verwachtingen van stakeholders tot stand gekomen. 

Onderwerpen en activiteiten zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van 

aansprekende voorbeelden, waarbij m.n. anderen aan het woord zijn. Voordeel van 

deze manier van werken is dat het jaarverslag niet statisch is, zoals bij een papieren 

versie.  
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Conclusie:  

De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met deze vorm en geeft 

complimenten aan het SNN. Het is attractief, informatief en laagdrempelig. De 

commissie stemt ook in met het nu alvast online zetten van het jaarverslag onder de 

vermelding dat de inhoud onder voorbehoud van vaststelling door het AB op 23 juni 

a.s. is.  

 

5. Toelichting op en bespreking van het accountantsverslag 

De rekeningcommissie heeft een conceptversie van het accountantsverslag 

ontvangen. EY heeft dit jaar voor het eerst de controle uitgevoerd. In het najaar is 

gestart met een interim-controle. Op basis daarvan is een management letter 

uitgebracht, met adviezen aan de directie van het SNN ter verbetering van een 

aantal zaken die van belang zijn voor de jaarrekeningcontrole. Die zijn allemaal 

direct opgepakt, waarvoor complimenten. De samenwerking met SNN verloopt zeer 

prettig. Op 10 april jl. is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven, dus de 

jaarrekening voldoet qua getrouwheid en rechtmatigheid aan de eisen die daaraan 

gesteld worden. 

 

De kernboodschappen van de accountant worden besproken:  

 

 Verantwoordingssystematiek van baten en lasten:  

Het moment waarop de baten en lasten worden verwerkt, is in overleg met SNN 

gewijzigd t.o.v. het verleden. De toegezegde bijdragen van EC en Rijk worden als 

vooruitontvangen post gepresenteerd. Op het moment dat de gelden daadwerkelijk 

beschikt worden aan subsidieontvangers, worden de baten en lasten verantwoord.   

 

BBV-normen 

De BBV is primair geschreven voor gemeenten en provincies. SNN is een specifieke 

organisatie. In overleg met SNN is bekeken op welke manier SNN het beste kan 

voldoen aan deze normen. Dat leidde tot het herrubriceren van een aantal posten. 

Niet alle BBV-normen zijn 100% doorgevoerd, omdat dat voor SNN niet leidde tot 

een beter of ander inzicht. De jaarrekening is derhalve getrouw.  

 

Kwaliteit beheersorganisatie (Pag.14):  

Het SNN scoort op de diverse processen ruim voldoende of goed. De omvang van het 

foutenpercentage dat de Audit Autoriteit heeft geconstateerd in het kader van EFRO-

subsidies, blijft ruim (0,64%) binnen de maximale toegestane fout (2%). SNN heeft 

zijn processen dus goed op orde. De accountant heeft een aantal verbeterpunten 

gegeven om tot een uitstekende prestatie te komen.  

 

Wet Normering Topinkomens en SiSa-verantwoording 

Hier waren geen bevindingen op te merken.  

 

Vooruit ontvangen uitvoeringskosten 

Dit is het beschikbare budget voor toekomstige uitvoeringskosten voor de 

programma’s en regelingen. Deze post bedraagt ultimo 2014 € 16,2 miljoen, 

waarvan 4,8 miljoen i.v.m. de aanwijzing als managementautoriteit voor het OP 

2014-2020. Uit de analyse van SNN blijkt dat er voor de periode tot medio 2023 

(jaartal waarin het programma afgerekend moet worden) een tekort ontstaat van  
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€ 3,9 miljoen. SNN verwacht dat een deel van dit tekort weggewerkt kan worden 

door een groter volume aan regelingen voor de provincies en gemeenten uit te gaan 

voeren. Op basis van ervaringen van afgelopen jaar acht de accountant die 

redenering reëel  en kan ingestemd worden met de jaarrekening.  

 

In de jaarrekening van SNN is het risico van 3,9 ook opgenomen. SNN schat het 

risico als laag in en de accountant onderschrijft dit. Het heeft wel een hoog 

onzekerheidsgehalte, vandaar de rode stip in het schema op pagina 9. SNN mag het 

risico niet afdekken met de buffers in de weerstandscapaciteit van € 7,7 miljoen. Dit 

bedrag is expliciet bestemd en mag niet worden aangewend voor een tekort bij de 

uitvoeringskosten.  

Het verloop van de balanspost “vooruitontvangen uitvoeringskosten” moet jaarlijks 

kritisch gevolgd worden.  

 

Waardering van activa en van voorziening dubieuze debiteuren 

Geen bijzonderheden over te melden.  

 

Automatisering/IT (bijlage 3)  

Op het moment van uitbrengen van de management letter had de accountant de IT 

beoordeling nog niet afgerond vandaar dat dit onderwerp nu uitgebreid in het 

accountantsverslag is opgenomen. SNN heeft een aantal IT-zaken overgeheveld aan 

de Provincie Groningen. Er is een aantal aanbevelingen gegeven rondom 

verantwoordelijkheden en risico’s en hoe die met elkaar afgestemd kunnen worden. 

Ook de toegangsbeveiliging kan nog iets verder worden aangescherpt.  

 

Conclusies:  

 SNN heeft de processen goed op orde;  

 De rekeningcommissie heeft stil gestaan bij de wijze waarop de jaarrekening van 

SNN aan de BBV-normen voldoet. Niet alle normen zijn doorgevoerd, maar de 

toelichting van de accountant daarop acht de commissie toereikend.  

 het (wegwerken van het) tekort van 3,9 miljoen dient in de toekomst in de gaten 

te worden gehouden.  

  

6. Toelichting op en bespreking van de jaarrekening SNN 2014 

 Vooruitontvangen post uitvoeringskosten (voorheen: voorzieningen) 

Hier dreigt een tekort van 3,9 miljoen euro. SNN mag van het bedrag dat het van het 

Rijk of Europa ontvangt, een bepaald percentage aanwenden voor de 

uitvoeringskosten. De 4% van 122 miljoen is bedoeld voor de gehele 

programmaperiode: 2014-2023. Daarnaast voert SNN nog werkzaamheden uit voor 

het programma dat liep tot 2013. De totale kosten zijn doorgerekend tot medio 2023 

op grond van bepaalde aannames.  

 

Daartegenover staan de inkomsten, o.a. de bijdragen van de provincies. Omdat de 

provincies hadden aangegeven dat in principe niet meer bijgedragen wordt aan het 

SNN dan in het verleden, ontstond er een knelpunt. De programmabudgetten zijn 

weliswaar lager geworden, maar de controledruk wordt sinds 2007 steeds hoger. 

SNN heeft een oplossing gevonden door tegen een gunstig (laag) tarief regelingen uit 

te voeren voor provincies en gemeenten. SNN is gekwalificeerd voor deze taak en 

kan hierdoor een deel van de overhead vergoeden. In 2014 heeft dat ertoe geleid dat 

SNN 8 ton minder uit de vooruitontvangen post uitvoeringskosten heeft moeten 

onttrekken dan begroot was.  
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SNN verwacht dat het in de toekomst meer regelingen kan uitvoeren voor de 

partners, waardoor de 3,9 miljoen ingelopen kan worden. Mocht dat niet lukken, dan 

zijn er twee alternatieven: de provincies en staten geven het SNN de opdracht om 

nog verder te bezuinigen. Daarnaast zullen de provincies moeten aangeven of ze 

bepaalde taken die het SNN uitvoerde zo belangrijk vinden dat ze daarvoor een 

hogere bijdrage willen betalen. Op dit moment zijn de middelen voldoende om de 

komende 2 à 3 jaar te overbruggen.  

 

Fryslân verwijst naar het amendement dat vorig jaar is ingediend door de FNP en 

overgenomen is door PS, waardoor het onderdeel werd van de zienswijze van de 

Friese Staten. In het AB SNN van november 2014 is het amendement kort aan de 

orde geweest, maar omdat de takendiscussie op dat moment plaatsvond, was er 

geen antwoord op te geven. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt: 1) de 

sterfhuisconstructie, 2) continuering huidige taken (incl. lobby en 

bestuursondersteuning) en 3) uitbreiding. Gekozen is voor scenario 2. In PS Fryslân 

op 20/5 kan er nu wellicht wel een antwoord gegeven worden door GS Fryslân. Dit 

onderwerp heeft echter geen gevolgen voor deze jaarrekening, maar kan wel aan de 

orde komen bij de begroting, omdat daar keuzes kunnen worden gemaakt.  

 

De uitvoeringskosten bestaan uit kosten vanwege de uitvoering van de subsidies, 

maar ook een tweetal andere taken namelijk bestuurszaken en lobby. In het 

verleden heeft SNN veel kunnen bekostigen uit de rentebaten. Nu de rente zo laag is 

en SNN moet schatkistbankieren, worden de rentebaten blijvend veel lager. De 

provinciale bijdrage is al jaren niet verhoogd (m.u.v. de 3,5% verhoging die SNN 

m.i.v. het begrotingsjaar heeft doorgevoerd om salarisstijgingen op te kunnen 

vangen).  

 

Wachtgeldverplichtingen:  

Er is geen rekening gehouden met wachtgeldverplichtingen. SNN gaat uit van going 

concern. Daar zit een risico in. SNN heeft echter een beperkte kern personeel met 

een vast contract. Het risico dat daarmee samen kan hangen wordt gedragen door 3 

provincies.  

 

SNN-project Oostwand:  

Het onderzoek van bureau OLAF van de EC te Brussel loopt nog. SNN is van mening 

dat het zijn werk goed heeft gedaan. Als er een risico is, dan ligt het in de lijn der 

verwachting dat dat risico voor de gemeente Groningen is. De accountant bevestigt 

dat o.b.v. de kennis van nu geen inschatting is te maken van de omvang van het 

risico.  

 

IJsland:  

Deze affaire is afgesloten. De hoofdsom is 100% terugontvangen, maar niet alle 

rente. Het risico is helemaal uit de boeken.  

 

Conclusies:  

 het tekort van 3,9 miljoen wordt als een serieuze risicofactor gezien en behoeft 

aandacht bij de begrotingbehandeling. 

 de accountant ondersteunt de beredenering van SNN.  

 weerstandsvermogen van 7,7 miljoen euro mag niet aangewend worden voor 

dekking van het tekort van 3,9 miljoen. 



 

5 

 

 daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het risico van de 

wachtgeldverplichtingen en het project Oostwand Groningen.   

 het amendement heeft geen invloed op de jaarrekening. Fryslân kan dit aan de 

orde stellen in PS Fryslân bij de behandeling van de begroting.  

 

 

 

 

7. Conclusies met betrekking tot jaarverslag en jaarrekening 

 Verwezen wordt naar de tussentijdse conclusies bij de verschillende agendapunten. 

De rekeningcommissie adviseert het Algemeen Bestuur SNN de jaarstukken SNN 

2014 – met inachtneming van bovenstaande – vast te stellen.  

 

8. Rondvraag 

 Geen punten voor de rondvraag 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
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