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Openbare besluitenlijst  
DB SNN, 10 september 2013 
 
 
Bestuurlijk overleg minister Kamp 
Op 4 september was er een bestuurlijk overleg met minister Kamp. Namens Noord-Nederland 
waren de voorzitter SNN, voorzitter van de bestuurscommissie Economische Zaken en de directeur 
van het SNN aanwezig. Onderwerpen op de agenda waren: ondersteuning van een innovatief MKB, 

energie en energieprojecten, bedrijvenbeleid en het techniekpact.   
 
Bestuurlijk overleg Mansveld 
Op 5 september vond er een overleg plaats met staatssecretaris Mansveld. Gedeputeerden Brink, 

Boumans en Kramer waren daar namens het Noorden aanwezig. Er is gesproken over Zwolle-
Herfte. Prorail heeft in opdracht van de staatssecretaris een aantal varianten laten onderzoeken. 

Regio Noord heeft samen met Overijssel voorkeur voor de variant met vier sporen tussen Zwolle en 
Herfte, waarbij de twee sporen naar Emmen niet meer kruisen met de sporen naar Meppel. Er zal 
nu een second opinion worden uitgevoerd. Tijdens het bestuurlijk overleg spoor op 11 oktober 
wordt een definitieve keuze gemaakt waarna besluitvorming plaatsvindt in het bestuurlijk overleg 
MIRT in november.  
 
Noordelijk convent 

Vrijdag 27 september vindt een overleg plaats met de noordelijke Tweede Kamerleden. Op de 
agenda staan o.a. de Miljoenennota waaronder de gevolgen voor rijksdiensten en rijkshuisvesting 
in Noord-Nederland en de noordelijke energieagenda.      
 
Operationeel Programma EFRO 
De opstelling van het Operationeel Programma EFRO vordert. De voorzitter van de 
bestuurscommissie Economische Zaken wordt door het DB SNN gemandateerd om het OP EFRO na 

behandeling in de bestuurscommissie van 27 september op te sturen naar het ministerie van 
Economische Zaken en de Europese Commissie.  
In het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Dijksma op 16 oktober komt de laatste stand van 
zaken en de verdere procedure aan de orde. Daar zal ook gesproken worden over de verdeling van 
de EFRO-middelen, de rijkscofinanciering en de verdere uitwerking van de afspraken tussen de vier 
managementautoriteiten over uniformiteit van beheerstaken. Voor de start van het nieuwe 

programma wordt er een convenant getekend.      

Tender 2013 gaat door met 43 projecten 
Op 30 augustus is het loket van de Tender 2013 gesloten. In totaal hebben 44 projecten bij het 

SNN subsidie aangevraagd voor de noordelijke speerpunten watertechnologie, energie, Life 
Science, agribusiness en sensortechnologie. Daarvan gaan 43 projecten door beoordeling. Eén 
project is afgevallen omdat bij de subsidieaanvraag niet op tijd alle gevraagde informatie is 
gestuurd. Er is in totaal voor een bedrag van ruim € 68 miljoen aan projecten ingediend en er 
wordt ruim € 17 miljoen subsidie gevraagd. Er is een budget van € 10 miljoen.  
 

De projecten worden inhoudelijk beoordeeld op innovatie en wijze van samenwerken en worden 
geranked aan de hand van een vooraf vastgesteld puntensysteem. Hoe hoger het project scoort, 
hoe groter de kans dat het voor subsidie in aanmerking komt. De projecten kunnen een subsidie 
van maximaal 30% krijgen. Mocht het subsidieplafond worden overschreden door meerdere 
aanvragen die een gelijke score bij de ranking halen, dan zal er tussen deze projecten een loting 
worden verricht door een notaris. De Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN besluit 
op 1 november 2013 welke projecten subsidie krijgen. Daarna krijgen alle subsidieaanvragers 
bericht. 

Loting tenderaanvragen bij gelijke ranking en budgetoverschrijding 

In aanvulling op het besluit van 14 mei 2013 is besloten dat in het geval het subsidieplafond van 
de tender zal worden overschreden door meerdere aanvragen die een gelijke score bij de ranking 
halen, zal tussen deze projecten een loting zal worden verricht door een notaris. Dit aanvullend 
besluit is gepubliceerd in de regionale dagbladen.  
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Noord-Nederlandse week in de Leningrad Oblast 
Van 27 tot en met 30 oktober wordt de Noord-Nederlandse week in de Leningrad Oblast 
georganiseerd. De bestuurlijke delegatie wordt afgestemd op de economische delegatie.  
 
Benoeming lid Comité van Toezicht 
Gedeputeerde Van Mastrigt is als nieuwe voorzitter van de bestuurscommissie Economische Zaken 
toegetreden aan het Comité van Toezicht. Dit Comité ziet toe op de uitvoering van het OP EFRO. 

 
Week van de Ondernemer 
Op 8, 9 en 10 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Ondernemer (voorheen 
Ondernemerscongres) van MKB Nederland plaats in Noord-Nederland. Naast de twee bekende 
congresdagen in het Martiniplaza Groningen is het event dit jaar uitgebreid met een internationale 
dag in het WTC in Leeuwarden. Het SNN heeft daar het ambassadeursnetwerk uitgenodigd, zodat 

ondernemers met ambassadeurs uit Estland, Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Zweden, 
Duitsland, Rusland, Polen en China in gesprek kunnen over handelsmogelijkheden. Samen met 
MKB Noord organiseert het SNN een ontbijt voorafgaand aan de eerste congresdag in Groningen. 

Hier zal ook Michael van Straalen, de landelijke voorzitter a.i. van MKB Nederland, bij aanwezig 
zijn.  
 
Open Days Brussel 

Van 7 – 10 oktober vinden de jaarlijkse Open Days van de Europese Commissie plaats in Brussel. 
Dit evenement is gericht op vertegenwoordigers van regio’s en steden in de Europese Unie. Dit jaar 
staan de Open Days in het teken van het cohesiebeleid 2014-2020 en biedt daarnaast een 
overzicht van wat het beleid in de huidige periode heeft betekend voor regionale ontwikkeling.   
 
Nieuwe Haagse lobbyist 
Per 1 september is Berend Pastoor begonnen als adviseur Public Affairs. Hij is de nieuwe 

belangenbehartiger van Noord-Nederland in Den Haag.  
 


