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Openbare besluitenlijst  
DB SNN, 5 maart 2013 
 
 
Overeenkomst Leningrad Oblast 
Deze week is de Russische delegatie onder leiding van de gouverneur, Mr. Drozdenko, op bezoek in 
Noord-Nederland. De delegatie bestaat 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.  
Het bezoek is gestart met de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Leningrad Oblast (de provincie rondom St. Petersburg) en het SNN. De bestaande 

samenwerking op het terrein van energie, gezondheidszorg, water en landbouw, met name op het 
gebied van de aardappelteelt, wordt voor drie jaar voortgezet. Op het programma staan bezoeken 

aan de Gasunie en de Eemshaven (energie) en aan Wetsus en de Wateralliance (water). Woensdag 
6 maart vindt in het WTC Leeuwarden een business-to-business evenement plaats waar 
matchmaking tussen Russische en noordelijke ondernemers centraal staat. 
 
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.   
 
Bestuurlijk overleg minister en staatssecretaris I&M 

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft te maken met bezuinigingen op het 
Infrastructuurfonds. Op 13 februari is hierover door enkele noordelijke bestuurders overleg 
gevoerd met de minister en de staatssecretaris. Voor Noord-Nederland betekent het dat: 

 de rijksbijdrage voor het aquaduct Skarster Rien vervalt; 

 de aanleg van de Zuidelijke Ringweg Groningen wordt getemporiseerd (oplevering was 2019; 
wordt 2019/2021); 

 de aanleg van ligplaatsen aan de vaarweg Lemmer – Delfzijl wordt getemporiseerd (oplevering 
was 2023; wordt 2025/2027). 

 
Alle overige projecten blijven overeind (Vaarweg Eemshaven- Noordzee, Legger Vlieland-
Terschelling, A6/A7 Knooppunt Joure, Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 2, Sporendriehoek Noord-

Nederland). 
 
Nieuwe subsidieregeling NIOF 2013 
De subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) krijgt een vervolg in 

2013. Het budget is acht miljoen. De regeling stimuleert het MKB in ontwikkelingsprojecten, 
haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van strategische marketingplannen, marktverkenningen, 

plannen voor bedrijfsovernames, verhoging inzetbaarheid werknemers en deelneming aan 
buitenlandse beurzen. De drie Provinciale Staten beslissen in april over de regeling.  
 
Tender 
Naast het budget voor een nieuwe NIOF-regeling wordt er vanuit de resterende gelden van de 
Package Deal met het ministerie van Economische Zaken in 2013 één tender uitgevoerd. Het 
budget is tien miljoen. In april beslissen de drie Provinciale Staten over de verordening. 

 
Statenbrief over RIS 
Op verzoek van de Staten wordt er vanuit het DB SNN een informerende brief gestuurd over de 
Research and Innovation Strategy (RIS). Deze brief gaat naar alle Staten en Raden. Ook zullen er 
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informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De Raden en Staten wordt gevraagd om input te 

geven op de uitvoeringsagenda van de RIS. Medio mei stelt het DB SNN de RIS vast. 
 
Noordervisie 
Ook rond de Noordervisie moet in de komende maanden besluitvorming plaatsvinden. Begin mei 
vindt besluitvorming plaats in de drie Gedeputeerde Staten waarna de visie vastgesteld wordt in 
het DB SNN van mei. Eind maart vindt als voorbereiding daarop een informele werkbijeenkomst 
plaats voor Provinciale Staten. Er wordt naar gestreefd de visie nog voor de zomer ter 

besluitvorming voor te leggen aan de drie Provinciale Staten.  
  
Treasury SNN 
Het DB SNN is geïnformeerd over de treasury activiteiten van het SNN. Per 1 januari 2013 
bedraagt het saldo van de rekening couranten tegoeden €122,5 miljoen. Het grootste deel van het 
geld wordt kortlopend vastgezet en een ander deel langlopend. Die verhouding heeft te maken met 

de naderende invoering van verplicht schatkistbankieren en de lage marktrente. Het SNN kan aan 
de betalingsverplichtingen voldoen en de rentebaten optimaliseren binnen de kaders van het 
financieringsstatuut. Over 2012 is per saldo € 2.222.972 aan rente ontvangen. 

 
Website 123subsidie.nl 
De website 123subsidie.nl van het SNN is aangemeld voor een Europese prijs op het gebied van 
innovatie bij de overheid. 123subsidie.nl geeft ondernemers uit de drie noordelijke provincies 

sneller en beter overzicht van de beschikbare subsidieregelingen voor Noord-Nederland. De vraag 
van de klant/aanvrager staat voorop. Door eenvoudigweg antwoord te geven op drie vragen: 'Wie 
bent u?', 'Wat gaat u doen?' en 'Wie gaat het doen?’, waarna het systeem op basis van de 
antwoorden de bijbehorende regelingen presenteert. Op www.snn.eu/subsidies staat een animatie.  
 
Offerte  
Het SNN is gevraagd een offerte uit te brengen voor de uitvoering van een landelijke regeling om 

asbest op boerderijen te vervangen door zonnepanelen. Het gaat om zo’n 4.000 aanvragen die 
binnen een jaar moeten worden afgehandeld.  
 
Mastergala 
Het DB SNN kijkt positief terug op de tweede editie van het Mastergala, een samenwerking van de 
Hochschule für Künste in Bremen met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool in 

Groningen. Doel van het evenement is de wederzijdse relaties met Duitsland te versterken. Het 
voorstel is om het event en de financiële bijdrage vanuit de overheden in 2014 voor te zetten. Dan 
vindt het Prins Claus Concert plaats op donderdag 27 maart 2014. Hiervoor wordt het Koninklijk 
Huis uitgenodigd.  
 
Programmaraad 
Er komt een nieuwe datum voor de vergadering van de Programmaraad in juni, omdat de geplande 

datum samenvalt met het landelijke VNG-congres.  
 
Noordelijk convent 
Voor de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer wordt een overleg gepland tussen het DB 
SNN en de noordelijke Kamerleden.  

http://www.snn.eu/subsidies

