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Openbare besluitenlijst  
DB SNN, 2 april 2013 
 
 
Bestuurlijk overleg Dijksma 
In het bestuurlijk overleg van de decentrale overheden met staatssecretaris Dijksma van 
Economische Zaken op 21 maart jl. is duidelijk geworden dat ook Noord-Nederland weer een 
Europees subsidieprogramma (EFRO) voor de periode van 2014-2020 mag gaan uitvoeren. De 
officiële aanwijzing van het SNN tot managementautoriteit van het programma volgt nog na 
besluitvorming in de Ministerraad. Namens Noord-Nederland is aan dit overleg deelgenomen door 
de voorzitter van het SNN, de heer Tichelaar. 
De financiële omvang van dit programma is nog onzeker. Het verdelen van de financiële middelen 
is voor het Rijk pas aan de orde nadat er in Europa een akkoord is bereikt over de 
meerjarenbegroting. Dit akkoord wordt verwacht in het najaar.  
Inhoudelijk zal het nieuwe programma zich in principe vooral richten op innovatie in het 
bedrijfsleven en op het stimuleren van een koolstofarme economie. De staatssecretaris en de 
decentrale overheden zijn bovendien overeengekomen om werk te maken van synergie tussen de 
fondsen en programma’s. Dit betreft in het bijzonder de synergie tussen het 
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en de vier EFRO-programma’s.   
In juni vindt het volgende overleg met de staatssecretaris plaats. Dan staat het concept 
programma EFRO op de agenda om doorgeleid te worden naar de Europese Commissie. 
 
Rijksdiensten 
Op 10 januari is er gesproken met minister Blok en met minister Plasterk over het behoud van 
rijksdiensten in het Noorden. In voorbereiding op een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 5 
februari over dit onderwerp heeft het DB SNN op 1 februari een brief gestuurd naar beide 
ministers. Ook zijn de Tweede Kamer-woordvoerders van Defensie en Veiligheid & Justitie erop 
geattendeerd dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen voor rijksdiensten die niet in 
de masterplannen voor rijkskantoren worden opgenomen, zoals defensie, politie, justitie, 
gevangeniswezen en ZBO’s.  
  
Resultaten Leningrad Oblast 
Begin maart bezocht een Russische delegatie onder leiding van de gouverneur, Mr. Drozdenko, 
Noord-Nederland. De delegatie bestond uit bestuurders van verschillende sectoren (landbouw, 
gezondheidszorg en Healthy Ageing, energie en toerisme), muzikanten, journalisten en een 
jeugdforum. Daarnaast reizen verschillende vertegenwoordigers vanuit het Russische bedrijfsleven 
mee. De bestaande overeenkomst is voor drie jaar verlengd.  
De samenwerking tussen de Leningrad Oblast en het SNN is intensief en begint zich steeds meer 
uit te betalen. Zo heeft een noordelijke ondernemer een deal gesloten van € 3 miljoen om een 
aardappelkoelcel te gaan bouwen. Volgens de Russen is de aardappeloogst in hun regio met 250% 
toegenomen dankzij (Noord-)Nederlandse technologie. Daarnaast zijn er verschillende offertes 
gevraagd voor drinkwater- en sanitatie-installaties, energiebesparing en voor een verkenning op 
het gebied van duurzame energie(winning).  
Zakendoen met de Russische overheid kan niet zonder bemoeienis van de Nederlandse overheden. 
Daarom vraagt het DB SNN aan de directeur SNN om een voorstel voor te bereiden hoe de 
verlengde samenwerkingsovereenkomst in 2014 het beste begeleid kan worden.  
 
Europa om de hoek Kijkdagen 
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei 2013 vinden in het hele land de Europa Kijkdagen 
plaats. In het Noorden doen ruim 30 projecten mee. Alle projecten worden gefinancierd met 
Europees geld. Organisatie van deze Kijkdagen in Noord-Nederland ligt bij het SNN. Naast de 
landelijke website www.europaomdehoek.nl en de inzet van social media verschijnt er huis-aan-
huis-krant en worden er advertenties geplaatst in de regionale media.    
 
Wijziging voorwaarden Koers Noord 
Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. De nieuwe Aanbestedingswet 
betekent een verandering voor projecten die via het SNN subsidie ontvangen uit de 
subsidieprogramma’s Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord-
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Nederland 2007-2013 en uit het Koers Noord-programma. Het DB SNN heeft ingestemd met de 
voorgestelde wijzigingen. Meer informatie over de wijzigingen is te vinden op de website van het 
SNN (www.snn.eu).  
 
SNN Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012 
Het DB SNN stemt in met het SNN Jaarverslag 2012 en de Jaarrekening 2012. Op 16 april wordt 
het Jaarverslag 2012 samen met de Jaarrekening besproken in de rekeningcommissie. Deze 
commissie stelt een advies op voor het Algemeen Bestuur SNN. Dit advies wordt ter informatie 
verzonden aan de noordelijke Provinciale Staten, zodat zij dit advies kunnen betrekken bij het 
opstellen van eventuele zienswijzen. Alle jaarstukken worden digitaal gepubliceerd op de website 
van het SNN na vaststelling in het Algemeen Bestuur SNN van 25 juni 2012.    
 
SNN Begroting 2014  
Het DB SNN stemt in met de SNN Begroting 2014. In 2014 bedraagt de financiële bijdrage van de 
provincies € 91.000 (2013 € 225.000). Vanwege de onduidelijkheid over de omvang van een nieuw 
Europees subsidieprogramma (EFRO) is dit nog niet verwerkt in de begroting. Een bedrag van ruim 
€ 107 miljoen uit het Ruimtelijk Economisch Programma – Zuiderzeelijn is gedecentraliseerd aan 
het SNN. In de loop van 2013 wordt duidelijk of het SNN ook het beheer krijgt van het totale 
budget (€ 150 miljoen) van deze middelen of alleen over het gedecentraliseerde deel. Dan kunnen 
ook afspraken worden gemaakt over de uitvoeringskosten. Dit is ook nog niet verwerkt in de 
begroting 2014. 
De begroting wordt 25 juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur SNN en wordt daarna digitaal 
gepubliceerd op de website van het SNN.    
 
Sociaal convenant SNN 
Het huidige Sociaal convenant van het SNN loopt op 31 december 2013 af. Er is overleg gevoerd 
met de bonden, de ondernemingsraad en met de drie provinciedirecteuren over een nieuw sociaal 
convenant voor de periode 2014 -2020. Het DB SNN stemt in met het nieuwe Sociaal convenant 
SNN.  
 
Noordelijk convent 
Vrijdag 12 april is er weer een vergadering met noordelijke Kamerleden. Op de agenda staan 
thema’s als de stand van zaken rond de Europese fondsen, de bezuinigingen op de rijkshuisvesting 
en de rijksdiensten en duurzame energie.  
 
Wisseling voorzitterschappen bestuurscommissies 
Per 1 juli a.s. wisselt het voorzitterschap van het SNN. Vanaf die datum is Fryslân voorzitter. Op 
dezelfde datum wisselen de voorzitterschappen van de bestuurscommissies Economische Zaken 
(EZ) en Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (SOM) en de ondersteuning door ambtelijke 
secretarissen mee. Groningen gaat het voorzitterschap van de bestuurscommissie EZ vervullen en 
Drenthe wordt voorzitter van de bestuurscommissie SOM. De Drentse gedeputeerde Van de Boer 
neemt - na formele benoeming in het Algemeen Bestuur – zitting in de bestuurscommissie EZ en 
wordt  plaatsvervangend lid in het DB SNN.  
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