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Openbare besluitenlijst  
DB SNN, 18 juni 2013 
 
 
Lobby Noord-Nederland 
Het DB SNN heeft afspraken gemaakt over de bestuurlijke lobby. De regie van de bestuurlijke 
lobby vindt plaats in het overleg tussen de drie Commissarissen van de Koning en een van de 
burgemeesters namens de steden. De lobbyagenda van het SNN wordt bepaald in het DB SNN. 
Daar wordt een bestuurlijke trekker afgesproken. In de bestuurlijke lobby zoekt het SNN 
nadrukkelijk het samenspel met regionale partners uit het bedrijfsleven, de clusterorganisaties, 
kennis- en onderzoekinstellingen en met overige maatschappelijke organisaties. De 
organisatorische uitwerking vindt plaats in het Directieoverleg tussen het SNN en de drie 
provincies. De notitie met uitgangspunten is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
 
Bestuurlijk overleg Dijksma 
Op 19 juni vindt een bestuurlijk overleg plaats van de decentrale overheden met staatssecretaris 
Dijksma van Economische Zaken. Namens Noord-Nederland neemt de heer Tichelaar, voorzitter 
SNN, deel aan dit overleg. Hij is tevens delegatieleider van de decentrale overheden.  
De staatssecretaris en de decentrale overheden zijn overeengekomen om werk te maken van 
synergie tussen de fondsen en operationele programma’s. Dit betreft in het bijzonder de synergie 
tussen het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en de vier EFRO programma’s. De vier 
managementautoriteiten werken verschillende afspraken, zoals een ICT-systeem, toetsingskader 
en governance, uit in een partnerschapsovereenkomst.  
 
Overleg DG Burger 
Op 18 juni vindt er een overleg over topsectorenbeleid plaats met directeur-generaal Natuur en 
Regio, mevrouw Burger, van het Ministerie van Economische Zaken. Burger voert dit overleg met 
alle landsdelen. Gedeputeerde Van Mastrigt voert dit gesprek als inkomend voorzitter van de 
bestuurscommissie Economische Zaken. Het overleg heeft vooral een informerend karakter en 
dient als opmaat voor het bestuurlijk overleg met minister Kamp op 10 september.    
 
Bestuurlijk overleg POP 
Op 3 juli vindt een bestuurlijk overleg plaats over het Plattelandsontwikkelingsprogramma. 
Gedeputeerde Kramer is daarbij namens Noord-Nederland aanwezig.   
 
Statenbijeenkomst 
Het SNN organiseert op 25 juni een gezamenlijke Statenbijeenkomst over de stand van zaken van 
de Europese programma’s (POP, Interreg en EFRO), Noordervisie en Research en 
Innovatiestrategie (RIS3).  
 
Bestuurlijk overleg MIRT 
Op donderdag 7 november vindt het bestuurlijk najaarsoverleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Er wordt nu ambtelijk gewerkt aan een beknopte agenda.   
 
Reactie op Groenboek 2030 
Namens het DB SNN en Stichting Energy Valley wordt in een gemeenschappelijke brief gereageerd 
op het Groenboek 2030. In deze brief wordt de positie van Noord-Nederland als Energy Valley regio 
in de Europese besluitvorming onderstreept. De Europese Commissie werkt aan een nieuw kader 
voor klimaat en energiebeleid voor 2030. Er vindt een consultatieronde plaats bij 
belanghebbenden.  
 
Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord 
Het DB SNN stemt in met het Jaarverslag 2012 van het Operationeel Programma Noord-Nederland 
2007-2013. In het jaarverslag rapporteert het SNN aan de Europese Commissie over de voortgang 
van het EFRO-programma. Net als vorig jaar stond er één cluster centraal. Dit jaar is dat het 
energiecluster.  
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Het Comité van Toezicht stelt het verslag op 25 juni vast. Het jaarverslag wordt ter informatie naar 
de Staten gestuurd en wordt samen met een publiekssamenvatting gepubliceerd op de website van 
het SNN.  
 
Programmaraad  
Op 4 juni was er een Programmaraad. Uit de geplande evaluatie is gekomen dat alle deelnemers 
graag doorgaan met dit overleg. Wel is gebleken dat de Programmaraad effectiever kan worden 
ingezet.  
 
Werving public affairs adviseur  
De selectieprocedure voor een Haagse lobbyist is in volle gang. De functie komt vacant, omdat de 
huidige lobbyist in Den Haag per 1 juni met pensioen gaat. Het SNN verwacht voor de zomer een 
geschikte kandidaat te werven.  
 
Tijdelijke vervanging Sigrid Sengers 
Sigrid Sengers, lobbyist voor het SNN in Brussel, wordt tijdens haar zwangerschapsverlof tijdelijk 
vervangen door Meije Gildemacher, nu bestuursadviseur bij de provincie Fryslân.   
 
Onderzoek OESO 
De OESO doet een onderzoek naar de doorvertaling van het topsectorenbeleid in de regio. De 
eerste bevindingen zijn dat de samenwerking in Noord-Nederland veel heeft gebracht. Het rapport 
komt in het najaar uit.  
   
123subsidie.nl wint Europese prijs 
De website 123subsidie.nl van het SNN is een Europese prijs voor innovatie bij de overheid 
gewonnen. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter waarde van € 100.000.   
 
Wisseling voorzitterschap  
Per 1 juli gaat het voorzitterschap van het SNN voor twee jaar naar Fryslân. Commissaris van de 
Koning Jorritsma wordt voorzitter. Ook veranderen de voorzitters van de bestuurscommissies van 
het SNN. Gedeputeerde Brink (Drenthe) wordt voorzitter van de bestuurscommissie SOM en 
gedeputeerde Van Mastrigt neemt de voorzittershamer over van de bestuurscommissie EZ. 
Provinciesecretaris/algemeen directeur Van den Berg wordt secretaris van het DB SNN. De heer 
Oortgiesen (griffier provincie Fryslân) wordt secretaris van het Algemeen Bestuur SNN.  
 
Verlenging opdracht PWC 
Met de controle van het boekjaar 2012 eindigt de overeenkomst tussen het SNN en 
accountantskantoor PricewaterhouseCoopers N.V. Op dit moment is het nieuwe operationeel 
programma EFRO nog niet bekend. Daarom is het niet wenselijk om via een Europese 
aanbesteding een accountant te werven voor de controle van de komende jaarrekeningen. Het DB 
SNN stemt ermee in om de huidige overeenkomst met een jaar te verlengen. Dit voorstel wordt op 
25 juni voorgelegd aan het AB SNN.  
 
Bezoek Mecklenburg-Vorpommern 
Op 10 en 11 juli brengt een noordelijke delegatie een tegenbezoek aan de Branchenkonferenz in 
Mecklenburg-Vorpommern. Thema’s zijn zorgtoerisme, vrijetijdseconomie, life science, 
gezondheidszorg, Healthy Ageing en gezonde voeding. Minister-president Sellering en 
ambassadeur Krop zijn aanwezig. Begin april bezocht Sellering Noord-Nederland.    
 
Noordelijk ondernemersoverleg MKB Nederland 
Op 2 juli vindt er een ontmoeting plaats met de landelijke voorzitter van MKB Nederland, Hans 
Biesheuvel. Hij is aanwezig bij het noordelijk ondernemersoverleg.  
 
Prins Claus Mastergala 
Op 27 maart 2014 wordt het Koninklijk Huis uitgenodigd voor het Prins Claus Mastergala. Het 
evenement wordt bekostigd door het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden. Duitse 
relaties vanuit het bedrijfsleven en de overheid worden uitgenodigd. Tijdens deze editie zal veel 
aandacht zijn voor netwerken en wordt gekeken of er ook een inhoudelijk programma aan 
gekoppeld kan worden.   
 
Algemeen Bestuur SNN 
Op 25 juni is er een vergadering van het Algemeen Bestuur SNN. Op de agenda staan onder 
andere de jaarstukken en de begroting van het SNN.  
 



 

3 
 

Comité van Toezicht 
Op 25 juni vergadert het Comité van Toezicht. Tijdens de vergadering wordt door het SNN 
gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het EFRO-programma. Eind mei heeft het 
SNN een brief gestuurd naar de Rijksauditdienst. Er leek vertraging te ontstaan bij het uitvoeren 
van de projectaudits in Noord-Nederland. De Rijksauditdienst heeft inmiddels aangegeven dat het 
capaciteitsprobleem wordt opgelost met tijdelijke inhuur.   
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BIJLAGE BIJ BESLUITENLIJST DB 18 juni 2013:  

Notitie van uitgangspunten voor de bestuurlijke lobby van het SNN 
 
De notitie is opgesteld naar aanleiding van een overleg van de CdK's over een analyse van de 
directeur SNN over de lobbyorganisatie van Noord-Nederland. De uitgangspunten worden in de DB-
vergadering van het SNN op 18 juni 2013 mondeling toegelicht door John Jorritsma. 
 
 
1. 
Bestuurders van provincies en steden zijn verantwoordelijk voor de aansturing, uitvoering en 
voortgang van de bestuurlijke lobby in Den Haag. De CdK’s spelen in de lobby gezamenlijk een 
belangrijke en regisserende rol onder leiding van de voorzitter van het SNN. 
 
2. 
De lobbyagenda van het SNN wordt bepaald bij bestuursbesluit. Het DB SNN wijst voor die 
noordelijke lobbydossiers uit zijn midden een bestuurlijk trekker aan. Bij die keuze wordt het 
beschikken over een voor dat dossier relevant Haags netwerk meegewogen. 
 
3.  
Bestuurlijke trekkers laten zich als regel ondersteunen door een trojka van provinciale ambtenaren 
en de secretaris van de desbetreffende bestuurscommissie. De ambtelijk trekker onderhoudt de 
contacten met de adviseurs public affairs van het SNN in Brussel en Den Haag.  
 
4.  
De CdK's en een vertegenwoordiger namens de steden voeren maandelijks - voorafgaand aan de 
DB-vergadering - informeel overleg voor een goede afstemming van bestuurlijke lobbyacties 
namens Noord-Nederland en zij bewaken de voortgang. 
 
5. 
Het directieoverleg SNN schept de voorwaarden voor een goede ondersteuning van de lobby vanuit 
de provinciale diensten en het SNN. In dat overleg wordt ook de begrenzing en afstemming van 
lobbyactiviteiten met IPO, VNG en G32 geborgd. 
 
6. 
Voor het voeren van een effectieve lobby voor de belangen van het noorden zijn goede 
persoonlijke relaties en onderling vertrouwen essentieel.  
 
7. 
In de bestuurlijke lobby zoekt SNN nadrukkelijk het samenspel met de regionale partners uit het 
bedrijfsleven, de clusterorganisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen en overige 
maatschappelijke organisaties. 
 
8. 
De adviseurs public affairs SNN ondersteunen primair de door het SNN-bestuur vastgestelde 
lobbyprioriteiten van Noord-Nederland. Secundair ondersteunen ze - met maatwerk - ambtelijke en 
bestuurlijke lobbycontacten in Den Haag en Brussel, voor zover de personele capaciteit dat toelaat. 
 
9. 
Indien mogelijk worden voorafgaand aan een (langduriger) lobbytraject de lobbydoelen en  
-strategie bepaald in een lobbyfiche dat ter goedkeuring aan het DB van SNN wordt voorgelegd. 
 
10. 
Elementen uit de analyse van de lobbyorganisatie van directeur van het SNN, die raken aan het 
(toekomstig) functioneren van het samenwerkingsverband in brede zin, en waaraan vele 
bestuurders en professionals een bijdrage hebben geleverd, worden betrokken bij de voorbereiding 
van de GS-conferentie in de tweede helft van 2013.  
 


