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Voorwoord

Voor u ligt een nieuw nummer van In Alle Staten, de nieuwsbrief waarmee 
wij u als Statenlid graag informeren over actuele activiteiten van het SNN. 
Activiteiten die vanzelfsprekend passen binnen de belangrijkste opdracht 
van het SNN: het versterken van de noordelijke economie en de gezamen-
lijke lobby, zowel nationaal als internationaal. Vooral nu het economisch tij 
minder gunstig is, is dat belangrijker dan ooit. 

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het SNN veel energie heeft 
gezet op het voorkomen dat bezuinigingen op de rijksdiensten te zwaar 
neerslaan in Noord-Nederland. Het gaat om banen in het gevangeniswezen 
in onze regio. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om het Noorden relatief te 
ontzien, een mooi resultaat van de noordelijke lobby. 

Ik had persoonlijk het genoegen om begin maart de Russische gouver-
neur van Leningrad Oblast, Mr. Drozdenko, met zijn delegatie te mogen 
ontvangen op het provinciehuis in Assen en onze bestaande samen-
werking met nog eens drie jaar te verlengen. Noord-Nederland was de 
eerste regio die in het kader van het bilateraal jaar Nederland-Rusland 
2013 activiteiten organiseerde. De delegatie met vertegenwoordigers 
van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de journalistiek heeft 
in vijf dagen tijd een goed beeld gekregen van de economie, de cultuur 
en de politiek&maatschappij in Noord-Nederland. Een programma dat 
volop kansen biedt voor Noord-Nederlandse bedrijven om de relaties en 
de samenwerking met Rusland te verstevigen, te verdiepen of juist te 
ontdekken. Wat het bezoek al qua resultaten heeft opgeleverd leest u in 
deze nieuwsbrief. 
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Laat ik niet vergeten om u op deze plek iets te vertellen over de nieuwe 
Research and Innovation Strategy, de RIS3, die in concept gereed is.  
De RIS3 is van betekenis voor Brussel en de Europese Programma’s. Het 
is een voorwaarde waar regio’s aan moeten voldoen in het kader van het 
EFRO-programma. Maar de RIS3 is meer. De RIS3 biedt een strategie en 
een werkwijze die ertoe moet leiden dat de Europa 2020 doelstellingen 
– die naadloos passen op de opgaven voor Noord-Nederland - met meer 
impact (vooral als het gaat om banen en groei) en met maatschappelijke 
betekenis worden bereikt. De RIS3 van Noord-Nederland biedt ontwikke-
lingsperspectief voor de regio door te focussen op toegepaste innovatie in 
relatie tot maatschappelijke opgaven. De visie is samen met stakeholders 
tot stand gekomen en verwoordt het ambitieniveau van Noord-Nederland 
in Europees perspectief. Het SNN gaat graag met u in gesprek over deze 
ontwikkelde visie en werkwijze en de concretisering van de RIS3 in een 
uitvoeringsagenda. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een 
informatiebijeenkomst. Die beveel ik u van harte aan. 

Tot slot noem ik u nog de nieuwe subsidiemogelijkheden van de tender en 
de NIOF 2013 die binnenkort opengaan. Meer hierover en uiteraard over 
alle andere activiteiten en werkzaamheden van het SNN leest u vanzelf-
sprekend ook op de website van het SNN, www.snn.eu. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacques Tichelaar, voorzitter SNN

Assen, 11 april 2013

>>

http://www.snn.eu
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Met succes op de bres voor rijksdiensten

Het SNN is ingenomen met 
de uitkomst van de lobby 
voor rijksdiensten. Er is veel 
gebeurd en op verschillende 
terreinen tegelijk.

Sinds 2007 hebben achtereenvol-
gende kabinetten forse bezuini-
gingen opgelegd aan rijksdien-
sten. Het idee erachter is, dat de 
rijksdienst kleiner en efficiënter 
kan. De bezuinigingsdoelstellingen 
zijn vertaald naar de afzonder-
lijke departementen, die elk de 
eigen bezuinigingen vorm moeten 
geven. Daarnaast zijn rijksbrede 
trajecten in gang gezet, bijvoor-
beeld de samenvoeging van 
ondersteuning en clustering van 
toezicht.

Al in 2009 heeft de Tweede 
Kamer een motie aangenomen 
die behelst dat effecten van 
de bezuinigingsoperaties bij 
rijksdiensten niet onevenredig 
mogen neerslaan in provincies 
met de hoogste werkloosheid. 
Het probleem is echter, dat het 
overzicht ontbreekt, omdat elk 
departement op zijn eigen manier 
en in eigen tempo invulling geeft 
aan de bezuinigingen.

Een paar voorbeelden ter 
illustratie
Het ministerie van Defensie heeft 
in 2011 een begin gemaakt om te 
komen tot bezuinigingen van één 
miljard euro, waarbij het minis-
terie complete onderdelen schrapt 
en kazernes sluit.
Per 1 januari 2013 geldt een 
nieuwe gerechtelijke indeling 
waarbij de gerechtshoven van 
Leeuwarden en Arnhem gefuseerd 
zijn.

Het ministerie van Financiën denkt erover, 
om ongeveer de helft van het aantal belas-
tingkantoren te sluiten.
Gelukkig ontziet staatssecretaris 
Teeven van Justitie in zijn Masterplan 
Gevangeniswezen waarin hij zijn bezuini-
gingen uitwerkt, Noord-Nederland relatief 
bij de afslanking van het gevangeniswezen. 
In dit plan pakt hij weliswaar regionale 
capaciteitsproblemen aan, maar sluit hij in 
Noord-Nederland enkel de Grittenborgh 
in Hoogeveen. SNN blijft zich overigens de 
komende tijd inspannen voor behoud van 
de Grittenborgh. 

Al deze plannen hebben gevolgen voor 
locaties, maar ook voor de mensen die 
er werken. De afgelopen jaren zijn er 
sluipenderwijs al vele honderden rijks-
banen uit Noord-Nederland verdwenen. 
En hoewel we dit vanuit Noord-Nederland 
keer op keer bij ministers en Kamerleden 
aankaarten, blijft de impact van deze 
plannen voor de afzonderlijke regio’s voor 
hen tamelijk abstract omdat de optelsom 
van alle bezuinigingen niet concreet 
genoeg gemaakt wordt.

De hoop op in elk geval een groter deel 
van het totaalplaatje is nu gericht op 
minister Blok van Wonen en Rijksdienst. 
Zijn ministerie komt voor de zomer naar 
buiten met provinciale Masterplannen 
Kantoorhuisvesting. Deze plannen geven 
duidelijkheid hoeveel en welke rijkskan-
toren er nodig zijn tot en met 2020. De 
plannen nemen gevangenissen, politie, 
rechtspraak en defensie niet mee. Ondanks 
druk vanuit regio’s als Noord-Nederland, 
voert de minister geen regie op de beslis-
singen die andere departementen nemen. 
Wel heeft minister Blok, mede dankzij de 
SNN-lobby, toegezegd dat hij het totaal 
van huisvestingsbewegingen en de regio-
nale werkgelegenheidseffecten inzichtelijk 
maakt.
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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 uitvoeren. 

De officiële aanwijzing van het SNN tot 
managementautoriteit van het programma 
volgt nog na besluitvorming in de 
Ministerraad. Namens Noord-Nederland 
heeft de voorzitter van het SNN, de heer 
Tichelaar, aan dit overleg deelgenomen.
De financiële omvang van dit programma 
is nog onzeker. Inhoudelijk richt het 
nieuwe programma zich in principe vooral 
op innovatie in het bedrijfsleven en op 
het stimuleren van een koolstofarme 
economie. De staatssecretaris en de decen-
trale overheden zijn bovendien overeen-

gekomen 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 bestuurlijke 
overleg met de staatssecretaris plaats. Dan 
staat het concept EFRO programma op 
de agenda en in oktober gaat het concept 
EFRO programma vermoedelijk richting 
Europese Commissie. In de tussenliggende 
tijd volgt informatie over de laatste stand 
van zaken.

Tender
Als Provinciale Staten van Groningen, 
Fryslân en Drenthe hun goedkeuring 
verlenen, stelt het SNN van 1 juni tot 1 
september een tender open. 

In de tender zit tien miljoen euro, afkom-
stig uit de packagedealgelden. Dat zijn 
gelden van Economische Zaken die in de 
vorige Kompasperiode zijn vrijgevallen. 
Het SNN mag deze gelden binnen het 
huidige Koers-Noord-programma opnieuw 
inzetten. 
Een prachtige kans voor bedrijven om 
subsidie aan te vragen voor projecten 
binnen de regionale speerpunten energie, 
water, sensortechnologie, agribusiness 
en life sciences. Het SNN beoordeelt de 
aanvragen aan de hand van voorwaarden 
en maakt op basis van een aantal criteria 
een rangschikking. De belangrijkste 
criteria zijn het innovatieve karakter van 
het project en de mate waarin het bedrijf 
samenwerkt met bedrijven en/of kennisin-
stellingen. Hoe vollediger de projecten aan 
deze criteria voldoen, hoe groter de kans 
op het verwerven van zo’n stimulerende 
subsidie. 

NIOF 2013
De NIOF 2013 is een vervolg op 
de succesvolle NIOF 2010, een 
subsidieregeling voor het midden- en 
kleinbedrijf. 

Nieuw in de NIOF 2013 is de subsidie-
mogelijkheid voor de verbetering van 
inzetbaarheid van werknemers. Bedrijven 
kunnen met de subsidie bijvoorbeeld 
een employabilityscan laten uitvoeren of 
ontwikkelingsplannen voor werknemers 
laten opstellen. Voorheen zat dit onderdeel 

in de HRM+ regeling. Daarnaast kunnen 
bedrijven, net als bij de NIOF 2010, subsidie 
krijgen voor uiteenlopende zaken zoals de 
ontwikkeling van een product of dienst, 
het laten uitvoeren van een haalbaar-
heidsonderzoek, een marktverkenning, een 
strategisch marketingplan, een onderzoek 
naar een bedrijfsovername of een eerste 
buitenlandse beursdeelname. 
Vanuit de packagedealgelden is acht 
miljoen beschikbaar. De NIOF 2013 gaat op 
1 juni 2013 open. 

Bestuurlijk overleg Dijksma
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Op 4 maart is de overeenkomst tussen 
de Leningrad Oblast en Noord-
Nederland voor drie jaar verlengd. In 
de eerste overeenkomstperiode (2009 
– 2012) hebben beide regio’s succesvolle 
initiatieven ontwikkeld op de terreinen 
agro, watertechnologie en energie.

Eerst zaaien dan oogsten is zeker het 
motto in Rusland. De samenwerking 
onderstreept het belang van een sterke 
overheidsrol in het ontwikkelen van 
economische kansen met Rusland. In de 
eerste overeenkomstperiode is vooral 
geïnvesteerd in het opbouwen van een 
vertrouwensband en het verkrijgen van 
inzichten in de mogelijkheden tot samen-
werking. Vertegenwoordigers van SNN 
hebben vanaf de start van de overeen-
komst bedrijven en kennisinstellingen bij de 
samenwerking betrokken, de zogenaamde 
‘triple helix’ aanpak. Deze aanpak werpt 
zijn vruchten af in de vorm van de nieuwe 
overeenkomst (2013 – 2016).

Oogsten met de nieuwe 
overeenkomst

Bedrijven uit Noord-Nederland kunnen 
binnen de nieuwe overeenkomst de 
initiatieven uit de periode 2009-2012 
verzilveren. Dit gebeurt op minimaal drie 
terreinen:

Agrosector
Het pootaardappelteeltproject Agro Valley 
is eind 2011 gestart. In dit project parti-
ciperen bedrijven als HZPC, Miedema, 
Dacom, APH, Climax, proefboerderij 
Valthermond en de WUR. Tot nu toe heeft 
dit project het noorden een extra financiële 
bijdrage van € 225.000 opgeleverd.
Voor 2013 en 2014 is met de Leningrad 
Oblast een investering afgesproken van 
enkele miljoenen voor een proefboerderij 
naar Nederlands model, met Nederlands 
materiaal. Daarnaast plannen zes 
Russische agro-bedrijven investeringen in 
pootgoed, machines en gebouwen.
SNN en de Leningrad Oblast werken aan 
de uitbreiding van activiteiten naar andere 
agrosectoren en (buur-)regio’s. SNN zoekt 
aansluiting bij de topsector agro-food.

Watertechnologie
De Leningrad Oblast heeft op basis van 
verkenningen besloten om in 2013 te 
investeren in waterzuiveringsinstallaties 
uit Noord-Nederland in Staraja Ladoga. 
De Wateralliantie zal noordelijke bedrijven 
begeleiden in het offertetraject. Geschatte 
waarde: enkele tonnen.
Om verdere investeringen uit te lokken, 
worden de waterzuiveringsinstallaties 
gebruikt als showcases waar partijen uit 

Rusland zich kunnen informeren over de 
(Nederlandse) technieken. 
Voor het opzetten van de showcases werkt 
SNN aan aanvullende projectfinanciering.

Energiesector
Het thema energie onderscheidt twee 
hoofdthema’s: energie-efficiency en 
verduurzaming. Verduurzaming vraagt 
in 2013 nog om verdere verkenning. 
Noordelijke bedrijven worden echter 
betrokken bij (grote) energie efficiency-
programma’s. De omvang daarvan in euro’s 
is op dit moment nog niet bekend.

Grote kansen en 
uitdaging

Het zaaien gaat in 2013-2016 door. 
Via verkennende missies worden 
kansen onderzocht voor onder andere 
HealthyAgeing. Het vriendschapsjaar 2013 
biedt goede aanvullende kansen om te 
werken aan het verder opbouwen van de 
relatie met de Leningrad Oblast. Al met 
al liggen er voor Noord-Nederland grote 
kansen en voor het SNN een uitdaging!

Wegens succes verlengd
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SNN vindt effectieve communicatie 
met al zijn doelgroepen van groot 
belang. Om na te gaan of de 
communicatiemiddelen die SNN 
inzet aan dat doel beantwoorden, vindt 
momenteel een onderzoek plaats. 

Gerda Westerhof, master-
student Communicatie- en 
Informatiewetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt 
voor SNN of de huidige communica-
tiemiddelenmix aansluit bij de wensen 
en behoeften van de verschillende 
doelgroepen. Tot de communicatiemid-
delen behoren bijvoorbeeld de website, de 
nieuwsbrief In Alle Staten en het magazine 
Noord NL.

SNN wil onder andere van zijn doelgroepen 
weten of zij de benodigde informatie 
kunnen vinden en hoe zij de middelen 
waarderen op het gebied van leesbaarheid, 
look en feel en toegankelijkheid. Speciaal 
voor de nieuwsbrief In Alle Staten wordt 

een aantal Statenleden voor een diepte-
interview benaderd. 

Naast interviews bevat het onderzoek ook 
een enquête die naar schatting eind mei 
online staat. Op de website van SNN wordt 
een rechtstreekse link naar het onderzoek 
geplaatst. Iedere geïnteresseerde kan op 
deze manier meewerken aan het onder-
zoek. Ook worden de doelgroepen via mail 
op de hoogte gesteld. Belangstellenden die 
zich nu al persoonlijk willen aanmelden, 
kunnen dat doen door een e-mail te sturen 
naar communicatie@snn.eu. SNN hoopt 
dat veel Statenleden aan het onderzoek 
mee willen doen. Een mooie kans om mee 
te praten over de manier waarop SNN zijn 
doelgroepen informeert. 

Planning jaarstukken SNN: jaarrekening en 
jaarverslag

Onderzoek naar de communicatiemiddelen 
van het SNN

Een van de taken van het Algemeen Bestuur is het vaststellen van de jaarstukken van het SNN. In het voortraject krijgen de Staten de 
gelegenheid om hun zienswijze op deze stukken te geven. Hieronder leest u het behandeltraject van de jaarstukken SNN. 

Behandeling in 

Bijeenkomst Datum

Gedeputeerde Staten
(ter doorgeleiding naar PS)

9 april (Groningen, Fryslân en Drenthe)

Rekeningcommissie (ter advisering) 16 april

Statencommissies (ter behandeling) 8 mei (Fryslân) 22 mei (Groningen en Drenthe), 

Provinciale Staten (zienswijze geven) 22 (Fryslân) en 29 mei (Groningen en Drenthe)

Algemeen Bestuur (ter vaststelling) 25 juni 2013

Aanleveren jaarstukken bij Ministerie van Binnen landse Zaken en publicatie op www.snn.eu 15 juli 2013

mailto:communicatie@snn.eu
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