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Inleiding  

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft, na de decentralisatie van middelen  
voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) in 2012, voor het verstrekken van subsidies een 
juridisch kader nodig. Hiertoe heeft het SNN een verordening en een uitvoeringskader ontworpen. Per 
brief gedateerd 1 april 2014 (kenmerk UP-14-06007) ligt het concept daarvan ter vaststelling aan u 
voor. 
Het SNN, een Gemeenschappelijke Regeling, heeft tevens zijn Begroting 2015 en gewijzigde Be-
groting 2014 opgestuurd, alsmede zijn Jaarrekening en het bijbehorende Jaarverslag 2013. U wordt in 
de gelegenheid gesteld hierop uw visie/zienswijze te geven.  
In zijn begeleidende brieven heeft het Dagelijks Bestuur zijn toelichting gegeven op de Jaarstukken 
2013 (SNN-brief kenmerk UP-14-06129) en op de Begroting 2015 en gewijzigde Begroting 2014 
(SNN-kenmerk UP-14-06004). 

Advies  

1. De Verordening REP-SNN (met terugwerkende kracht) met ingang van 1 januari 2011 vaststellen. 
2. Het Jaarverslag 2013, de Jaarrekening 2013, alsmede de Begroting 2015 en de gewijzigde Begro-

ting 2014 van het SNN voor kennisgeving aannemen. 
3. Geen zienswijze geven op de Jaarstukken 2013 en de Begroting 2015 en gewijzigde Begroting 

2014. 

Beoogd effect 

Rekening houdend met de vaststelling van deze verordening met terugwerkende kracht en met een 
eventuele zienswijze van uw Staten op de Begroting 2015 kan het Algemeen Bestuur van het SNN de 
gewijzigde Begroting 2014 en de Jaarstukken 2013 definitief vaststellen alvorens deze naar het Minis-
terie van BZK op te sturen (verplicht vóór 15 juli 2014, Wet gemeenschappelijke regelingen). 

Argumenten 

1.1. De vaststelling van de REP-SNN-verordening per 1 januari 2011 
In december 2012 werd duidelijk dat het SNN de Management Autoriteit (MA) kreeg over de besteding 
van het totale (dus inclusief het rijksdeel) budget voor het REP in Noord-Nederland. Daarmee was de 
ministeriële regeling voor de besteding van dit geld niet meer van toepassing. Voor de besteding van 
het REP-SNN-budget heeft het SNN een door uw Staten vastgestelde verordening en uitvoeringska-
der nodig.  

Vooruitlopend hierop en onder voorwaarde van deze nog vast te stellen verordening, zijn inmiddels (in 
2013) bijdragen beschikbaar gesteld zoals voorgesteld door het Ministerie van Economische Zaken 
(ter waarde van € 45 miljoen). Van het resterende REP-budget van € 107 miljoen is door het SNN in 
2013 een tweetal projecten ondersteund (Wetsus en Dairy Campus). Een nieuwe aanvraag ad  
€ 14,5 miljoen ten behoeve van het project Energy Academy Europeis is inmiddels ontvangen.  
Resteert van het REP-SNN-budget nog een kleine € 40 miljoen. Hierop moeten de uitvoeringskosten 
van het SNN nog in mindering worden gebracht. 
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2.1. Het inhoudelijk en financieel Jaarverslag 2013 geeft een getrouw beeld van het gevoerde  
beleid en de bereikte resultaten. 

Een aantal ontwikkelingen heeft zijn invloed laten gelden op de cijfers van het jaar 2013.  
Zo werd het SNN eind 2012 aangewezen als de MA in Noord-Nederland voor het nieuwe Operatio-
neel Programma (OP) EFRO Noord-Nederland 2014-2020, met een budget van in totaal  
€ 122 miljoen. 
Deze aanwijzing heeft ook zijn gevolgen voor de financiering van de uitvoeringskosten in 2013. Er 
hoefde voor dat jaar geen gewijzigde begroting te worden opgesteld. Per 31 december 2013 bedraagt 
de voorziening ‘toekenningen uitvoeringskosten’ van het SNN in totaal € 14,7 miljoen (afgerond). Op 
basis van de verwachte inkomsten en uitgaven moet deze voorziening toereikend zijn om de thans 
nog lopende programma’s en regelingen geheel af te wikkelen. 
Het jaarverslag, de jaarrekening, de bijbehorende accountantsverklaring en het verslag van de SNN-
rekeningcommissie van het Algemeen Bestuur van het SNN kunnen voor kennisgeving worden aan-
genomen. 
Overigens: de inhoud en de vorm van het jaarverslag zijn dit jaar tot stand gekomen in samenwerking 
met interne en externe stakeholders, via de zogenaamde scrummethodiek. Na vaststelling van dit 
jaarverslag door het Algemeen Bestuur van het SNN op 24 juni 2014, kan het jaarverslag ook worden 
geraadpleegd in de vorm van een miniwebsite. 
 
2.2. De Begroting 2014 en 2015 zijn gewijzigd. 
De Begroting 2015 en gewijzigde Begroting 2014 bestaan uit de hoofdstukken Dienstverlening, Public 
Affairs en Staf.  
Bij het opstellen van de uitvoeringsbegroting voor de jaren 2015 en 2014 van het SNN is rekening 
gehouden met de bezuinigingen die de drie noordelijke provincies in 2011 hebben afgesproken. Deze 
uitvoering komt deels ten laste van de budgetten, deels ten laste van de bijdragen van de drie provin-
cies. 
De Begrotingen 2014 en 2015 zijn aangepast aan de gevolgen van de nieuw taak van het SNN als 
MA OP EFRO 2014-2020, met een budget van € 122 miljoen in totaal. Hiertoe is pas eind 2013 beslo-
ten, waarmee de oorspronkelijke en al eerder goedgekeurde Begroting 2014 niet meer voldoet. De 
uitvoering van de nieuwe, niet voorziene werkzaamheden kan worden gedekt uit de budgetten binnen 
het SNN die in 2014 en 2015 voor projecten nog beschikbaar zijn.  
 
Bij het maken van de Begroting 2015 is de voorziening voor toekenningen uitvoeringskosten opnieuw 
berekend. Een herziene Begroting 2015 wordt eind dit jaar tegemoet gezien. Deze moet afdoende zijn 
om het huidige programma 2007-2013 op 31 december 2017 af te ronden en het nieuwe OP EFRO 
Noord-Nederland 2014-2020 medio 2023. 
 
3.1. Deze aanpassingen van de Begrotingen 2014-2015 geven geen aanleiding tot het geven van 

een zienswijze.  
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Besluitvorming over de SNN-jaarstukken is als volgt gepland: 

• PS Drenthe kunnen de Verordening REP-SNN, de Jaarstukken 2013 en de Begroting 2014-
2015 behandelen in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 14 mei 
2014 en aansluitend in de statenvergadering van 28 mei 2014. 

• Het Algemeen Bestuur van het SNN kan, gehoord de visies van de drie noordelijke provinciale 
besturen, de Begroting 2015 en de gewijzigde Begroting 2014 vaststellen op 24 juni 2014. 
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• De Jaarstukken 2013, de Begroting 2015 en de gewijzigde Begroting 2014 moeten vóór 15 juli 
2014 (op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen) zijn voorgelegd aan de minister 
van BZK. 

Financiën 
Middelen bestaand programma 1. Samenwerkend Drenthe: bestuur, prioriteit 1.3. Goede belangenbe-
hartiging Drenthe.  
Begrotingspost provincie Drenthe 2014 en 2015 ad € 528.000,--  

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Provinciale Staten van Groningen en Provinciale Staten van Fryslân en de overige deelnemers aan de 
Gemeenschappelijke Regeling. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlag en  
1. Verzoek SNN om vaststelling van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma-SNN (brief 

met kenmerk UP-14-06007) 
2. Verzoek om zienswijze Jaarverslag en Jaarrekening SNN 2013 (brief UP-14-06129) 
3. Begroting 2015 en gewijzigde Begroting 2014 plus aanbiedingsbrief (UP-14-06004) 
4. Accountantsverslag PWC betreffende Jaarrekening, accountantsverslag en controleverklaring 

2013 (wordt nagezonden) 
5. Verslag Rekeningcommissie aan AB SNN 

 
Ter inzage in  kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 16 april 2014 
Kenmerk: 16/3.5/2014002425 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll.
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 april 2014, kenmerk 
16/3.5/2014002425; 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma-SNN (met terugwerkende kracht) met ingang 

van 1 januari 2011 vast te stellen; 
 

2. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013, alsmede de Begroting 2015 en de gewijzigde Begroting 
2014 van het SNN voor kennisgeving aan te nemen; 
 

3. geen zienswijze te geven op de Jaarstukken 2013, Begroting 2015 en gewijzigde Begroting 2014. 
 
 
Assen, 28 mei 2014 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 
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Aan de leden van Provinciale Staten
van de provincies Groningen, Fryslân
en Drenthe

Leeuwarden, 1 april 20t4

Behandeld door
Telefoonnum mer
E-mail
Ons kenmerk
Bijlage(n):
Onderwerp

: Luc Hulsman
: (050) 52 24 94s
: hulsman@snn.eu
: UP-14-06007
i Concept Verordening REP-SNN
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Geachte dames en heren,

Sinds 2009 wordt het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) uitgevoerd in Noord-Nederland, als
compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, Oorspronkelijk was het REP verdeeld in
een rijksdeel en een regionaal deel. In 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ)
besloten het resterende rijksdeel te decentraliseren, aan het SNN: het REP-SNN.

Omdat de REP-middelen nu gedecentraliseerd zijn, is de ministeriële regeling niet langer van
toepassing. Het SNN heeft daarom voor het verstrekken van REP-subsidies een wettelijk
voorschrift/juridisch kader nodig. Hiervoor zijn een verordening en een uitvoeringskader (formeel
onderdeel van de verordening) opgesteld. Bijgevoegde conceptverordening en uitvoeringskader zijn
opgesteld door een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van provincies, NG4 en SNN.
Formeel dient dit via het Dagelijks Bestuur van het SNN door de drie afzonderlijke Provinciale
Staten te worden vastgesteld.

Het totale budget van het REP-centraal bedroeg € 152,055.000. Hiervan is € 45.000.000 door EZ
belegd, De overige € 107.055,000 is aan het SNN gedecentraliseerd. Hiervan is inmiddels
e 53.000,000 vastgelegd (voor Wetsus en Dairy Campus). Daarnaast ligt er momenteel een
aanvraag voor Energy Academy Europe bij het SNN, waarvoorEZ reeds een principetoezegging
heeft gedaan, Dit betreft een aanvraag van € 14,500.000. Dit betekent dat ongeveer driekwart van
het budget is vastgelegd. Er ¡s nog e 39.555.000 aan budget beschikbaar, Hierop moeten de
uitvoeringskosten voor SNN nog in mindering worden gebracht.

De verordening REP-SNN en Uitvoeringskader REP-SNN treft u als bijlage aan. Wij vezoeken u
deze in uw Staten van mei 2014 vast te stellen, Na vaststelling zal de verordening gepubliceerd
worden,

Hoogachtend,

het Dagel Bestuur van het
Samenw rband Noord-Nederland,

l.A, l A.J
voo s



VERORDENING REP.SNN

Verordening van <datum PS besluit>, houdende regels betreffende de subsidiëring in het kader

van REP-middelqn (Verordening REP-SNN)

Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe;

Gelet op de brief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van

1 november 2or2, waarin de resterende REp-ZZL-middelen (Rijksdeel) worden gedecentraliseerd;

gelet op het voorstel van gedeputeerde staten van <datum GS besluit>;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

gelezen de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Noord-Nederland;

besluiten

vast te stellen de Verordening REP-SNN, als volgt'

Hoofdstuk I Algemene bePalingen

Artikel 1 BegriPsbePalingen
In deze verordening wordt verStaan onder:
a. DB: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
b. SIVIV: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
c. weï Algemene wet bestuursrecht;
d. projectþeriode: de periodetussen de startdatum en de einddatum van het project;

e. sta¡tdatum: de datum waarop de projectperiode van Start gaat''Deze datum kan door de

subsidieaanvrager worden gekozen, waarbij de gekozen datum niet voor de datum mag liggen

waarop de subsÌdieaanvraag door het SNN is ontvangen'
f. einddatum: de laatste dag:van de projectperiode
g. atgemene groepsvrijstettingsverordenlng: verordening (EG).nr. 800/2008 van de Conrmissie van
- 

dã furopeie Gemeánschafpen van 6 augustus 20Og waarbij bepaalde categorieën steun op

grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt
ierenigbaar worden verklàard (<<de algemene groepsvrijstellingsverorflening>) (Pb EU L2L4);

h. onderieming: iedere eenheid, òngeacht haar rèchtsvorm of wijze van financiering, die een

economische activiteit uitoe ent;
i. samenwerkingsverband.' een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten

minste twe€ niet in ããn groàp-verUonden deelnemêrs, dat is opgericht ten behoeve van de
' uitvoering van aÇtiv,itèiten;
j, pennoerd-e1 de door het samenwerkÍngsverband aangewezen persoon of organisatie, die- 

nurnens en voor.de partijen in het Samenwerkingsverband zo.rgt voor de administratieve relatie

met het sNlt;
k. groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

' a. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

1' meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

2. volledig aansprakelijk vennoot is van, of
3. overwe-gende zeggenschap heeft over eên of meer rechtsper'sonen of

' vennootschaPPen, en
b. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

k. energie: handel en distributie van aardgas¡ biandstoffen, productie van fossiele en niet-fossiele

"nãréi" 
en de productie van elektriciteit en warmte. Daarnaast valt hieronder ook de opslag

van ãnergie, balancering van energie en het op elkaar afstemmen van diverse bronnen van

energie.
L watertechnologie: alle technologieën en technieken ten behoeve van het bereiden,

" transporterenf leveren, verzamélen, behandelen en (her)gebruiken van dçinkwater,
proceswater en afualwater voor en van burgers, huishoud'ens, indÛstrie, land- en tuinbouw,

recreatie en toerisme, alsmede daaraan gelieerde applicatiekennis en kennis'en advies over

organisatie, beheer en financiering van watertechnologie'
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m. healthy ageing:de maatschappelijke uitdaging om langer gezond te leven en bij te dragen ¿¿¡
het beheersbaar houden van de (stijging van de) zorgkosten

n. agribusiness.'voedingstechnologie, agribusiness (verwerkende industrie inclusief producenten
van biomassa ten behoeve van biobrandstoften of andere nieuwe grondstoffen), biotechnologie
en nutrition (novel foods, functionalfoods, nutriceutals). Activiteiten binnen de primaire sector
zijn in deze definitie uitgesloten. Uitzondering hierop vormen initiatieven waarbij de primaire
sector onderdeel is van een ketg¡project en de verleende steun past binnen de geldende
(Europese) staatssteunregels.

o. biobased economy: de duurzame productie van hoogwaardige plantinhoudsstoffen (tuinbouw
en akkerbouw) en de verwerking van groene grondstoffen in halffabricaten dan wel
eindproducten (agribusiness, chemie, farmacie en energie).

p. sensortechnologie: technologie die het mogelijk maakt grote hoeveelheden gegevens van
fysische, chemische, biologische, meteorologische, medische of ecologische veranderingen in
korte tijd uiterst nauwkeurig te monitoren, registeren of verwerken en zonodig automatisch bij
te sturen.

q. UÌtvoeringskader REP-SNff.' Het als bijlage bij deze verordening gevoegde uitvoeringskader

Artikel 2 Subsidieplafond
1. Het DB stelt een subsidieplafond vast voor het verstrekken van subsidie op in een bepaalde

periode ontvangen aanvragen voor subsidiabele activiteiten-die bijdragen aan het
Uitvoeringskader REP-SN N.

2. Op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvraag wordt besloten.

Hoofdstuk II Verstrekken van subsidie

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die:
a. bijdragen aan de hoofddoelstelling'van het REP-SNN, zijnde het versterken van kansrijke

sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland, door het stimuleren van
kansrijke sectoren. Het stimuleren van de kansrijke sectoren vindt plaats door activiteiten te
ondersteunen die bijdraEeir aan onderzoek en innovatie, kennisontwikkelinþ en
ondernemerschap,

b. gericht zijn op versterking van één of meerdere van de volgende nationale topsectoren zoals
genoemd in hoofdstuk 4 van het Uitvoeringskader REP-SNN:
- Energie
- Water,specifiek'Wateftechnologie'
- Lifç Sciences and Health, specifiek'Healthy Ageing'
- Agro-food, waaronder'Biobased Economy'
- High Tech Materialen en Systemen,.vooral High Tech Sensorsystemen,
of bijdragen aan de versterking van één of meerdere van de andere vier nationale topsectoren
zoals genoemd in hoofdstuk 4 van het Uitvoeringskader REP-SNN, als wordt aangetoond dat het
project een bijzondere meerwaarde heeft voor de Noord-Nederlandse kenniseconomie. Dit
betreft .de volgende sectoren :

- Chemie
- Logistiek
- Creatieve Industrie
- Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Artikel 4 Aanvraag
1. Indien aanvragèrs van subsidie samenwerken in een samenwerkingsverband, dienen zij hun

aanvraag in via een penvoerder.
2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een door het SNN

opgesteld volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van de in
het aanvraagformulier genoemde documenten. De subsidieaanvraag dient volledige informatie
te bevatten met betrekking tot projectomschrijving, organisatie. begroting en financiering.
Hiervoor dient een door het SNN verstrekt format te worden gebruikt.
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Artikel 5 Afwijzing
Er wordt in ieder geval afwijzend beslist op een aanvraag om subsidie indien:
a. naar verwachting de beoogde effecten van het project niet in overwegende mate zullen

terechtkomen in één of meer van de drie noordelijke provincies;
b. het þroject geen substantiële bijdrage levert aan de doelstellingen van het REP-SNN;

c. de staftdatum en de einddatum niet eenduidig zijn Eefixeerd;
d. aannemelijk is dat de'activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke veftraging zullen

worden uitgevoerd;
e. de berekeni.ng van de kosten niet doorzichtig en verifieerbaar is;
f. de kosten waarvoor subsidie is aangevraagd niet doelmatig ziin of niet rechtstreeks zijn toe te

rekenen aan het desbetreffende project;
S. de aangevraagde vorm van subsidie niet de meest geëigende vorm is;
h. het een subsidieontvanger betreft die een ondernemer is tegen wie een bevel tot

teruEvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, zesde lid, onderdeel a, vah de algemene
g roepsvrijstel I i n gsve rordêni n g ;

i. een aanmerkelijke kans bestaat dat het verlenen van subsidie in strijd is met de nationale of
Europese regels;

j. de activiteiten behoren tot de reguliere (bedrijfs-)activiteiten enlof verantwoordelijkheden van
de aanvrager;

k, de aanvraag niet voldoet aan de overige bij of krachtens deze verordening gestelde regels.

Ït $5'rÍor'0," f SirnJåvan 
de subffian 

de subsídiabere kosten, met dien verstande oat vun
die subsidiabele kosten eerst de aan het project toe te rekenen inkomsten worden afgetrokken

2. Ten minste 209o van de totale projectkosten dient uit eigen middelen te worden gefinancierd.
3. Het totaal van de subsidie en de betreffende cofinanciering kan niet meer bedragen dan 1O0o/o

van de subsidiabele kosten van het project.

Artikel 7 Projectperiode
1. De projectperiode ligt binnen de qitvoeringsperiode van het programma (2011 tlm2022)
2. Indien de projectperiocie langer dan vijf jaren bedraagt, wordt vóór de afloop van de eerste

periode van vijf jaren beoordeeld of de subsidie die is verleend, voor de resterende
projectperiode (inclusief eventuele overgebleven middelen uit de eerste deelperiode),
gehandhaafd kan blijven.

Artikel 8' Subsidiabele kosten 
'1. Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die aantoonbaar en onlosmakelijk verbonden

zijn met de uitvoering van de te financieren activiteiten en die redelijk en billijk zijn.
2. Voor het bepalen van de subsidie worden de kosten. in aanmerking g€nomen met inbegrip van

omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet
in aftrek kan brengen of niet gecqmpenseerd wordt uit het BTW-compensatiefonds als genoemd
in artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds'

3. Verder komen voor subsidiéring in aanmerking:
a. Loonkosten;
b. Kosten ten behoeve van promotie en publiciteit;

å. î31[333 :[il3i:13 Yll 3.,i,?1";en en onroerende zaken, met inbesrip van de kosten voor
aankoop, belastingen, legeg en taxatiekosten;

e. Kosten van de voor het project aangèschaf[e machines en apparatuur en productiemiddelen;
f. Kosten van verbruikte materialen. en hulpmiddelen;
g. Kosten gebruik machines en apparatuur van deelnemers
ñ. Reis- en verblijfskosten voor binnenlandse en buitênlan.dse reizen, voor zover deze niet
. inbegrepen zijn in het integrale tarief;

i. Overige aan derden verschuldigde kosten.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten
In ieder geval geen subsidiabele kosten zijn:
a. de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte

a ppa ratu u r;
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b. kosten verbonden aan de oprichting van een privaatrechtelijk rechtspersoon;
c. rentekosten, boetes, kosten uit hoofde van financiële transacties en gerechtskosten;
d. kosten die verband houden met de uitgifte van aandelen;
e. kosten van verwerving ter zake van concessies en vergunntngen;
f. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
g. winstopslagen bij transacties binnen een groep. Transacties binnen een groep dienen op basis

van kostprijzen te worden verrekend,

Hoofdstuk III Standaardmethoden úan berekenen subsidiabele kosten

Artikel 1O Berekening loonkosten
1. Voor de berekening van de subsidiabele loonkosten kan de aanvrager kiezen uit:

a. de loonkosten-plus-overhead-systematiek, opgenomen in lid 2 ,:'",
b. de vaste-uurtaiief-systematiek, opgenorán in li¿ ¡, of "" ', ':
c. een andere door het Rijk, Rijksinstantie of de Euiopese Commissie aanvaarde en

gebruikelijke methode, opgenomen in lid 4. . "l
2. Indien de aanvrager kiest voor de loonkosten-plus-overhead-systematiek, worden de

subsidiabele kosten berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de
betrokken medewerkers, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een collectieve
arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt
uitgegaan van 1.650 productieve uren per jaar bij een voltijds dienstverband van 40 uren,
vermeerderd met een vaste opslag voor indirecte kosten van 30Vo,,
Per medewerker zijn jaarlijks maximaal 1.650 gedeclareerde uren subsidiabel.

3. Indien de aanvrager kiest'voor de vaste-uurLarief-systematiek, worden de subsidiabele kosten
berekend door het aantal uren dat de direct bij de subsidiabele activiteiten betrokken personen
ten behoeve van deze activiteiten hebben gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief

, van € 40,--, waaiin zowel de diiecte loonkosten als daaraan toegerekende indirecte kosten zijn
begrepen.

4. Indien de aanvrager kiest voor een door het Rijk, Rijksinstantie of de Europese Commissie
aanvaarde methode, dan dient de aanvrager bewijsstukken van aanvaarding te overleggen.

5. De loonkostqn per fte zijn, in voor komende gevallen, slechts subsidiabet voor zover deze
voldoen aan de 'wet normering bezoldiging topfunctionarissen'publieke en semipublieke sector'.

Artikel 11 Berekening overige kosten
1. De subsidiabele kosten worden berekend op basis van een voor de subsidieontvanger

gebruikelijke en controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen
en normen die in het maatscha,ppelijk verkeer als aanvaardbaär worden beschouwd en die de
subsidieontvanger stelsel'matig toepast.

2. Subsidie wordt verstrekt ovgr de aanschafwaarde van materiële vaste activa wanneer de
aanschaf van de betreffende materiele vaste activa het doel van het subsidieproject betreft of
wanneer deze aanschaf onderdeel uit maakt van het doel van het pioject. Wanneer materiële
vaste activa níet het doel van het pr:oject betreffen en zij worden ingezet c.q. aangeschaft om
dit doel te kunnen bereiken (rand voorwaardelijk) dan dienen de jaarlijkse exploitatiekosten
.(afschrijvingen) te worden toegerekend aan het project, rekening houdend met algemeen
aanvaarde bedrijfseconomische principes in deze en de mate van gebruik van de betreftende
materiële vaste activa voor het project.

3. De kosten voor aankoop of inbreng van grond zijn gebaseerd op de objectief aanÇetoonde
actuele marktwaarde, blijkend uit bij de aanvraag om subsidievaststelling gevoegde gegevens
en documenten en inclusief kosten voor de overdracht en taxatie,

4. De kosten voor aankoop of inbreng van gebouwen en onroerende zaken zijn gebaseerd op de
objectief aangetoonde actuele marktwaarde, blijkend uit bij de aanvraag om subsidievaststelling
gevoegde gegevens en documenten, als voor het gebouw of onroerende zaken in de afgelopen
10 jaar geen nationale of communautaire steun is verleend.
Het onroerend goed dient gedurende, minimaal vijf jaar na de datum van de definitieve
vaststelling van de subsidie, met uitzondering van gebouwen en onroerende zaken die als
onderdeel van het project worden gesloopt, voor de vastgestelde bestemming te worden
gebruikt. Elke wijziging in de bestemming van het onroerend goed binnen deze periode, die de
aard of de omstandigheden van de uitvoering van het project zou veranderen, dan wel de
wijziging in het eigendom van het onroerend goed, dient ter goedkeuring-aan het SNN te
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worden voorgelegd.
5. De kosten vai voor het project aangeschafte machines en apparatuur zijn gebaseerd op de

objectief aangetoonde marktwaarde, blijkend uit bij de aanvraag om subsidievaststelling
gevoegde gegevens en documenten en verminderd met de restwaarde.

6. óe toiten van verbruikte materialen en hulpmiddelen dienen te zijn gebaseerd op historische
aanschafprijzen

7. Dekostenvanhetgebruikvoorhetprojectvanrnachinesenapparatuurdieinhetbezitzijnvan
een deelnemer aan-het kennisproject of van derden dienen te zijn gebaseerd op de objectief
aangetoonde actuele marktwaarde, blijkend uit bij de aanvraag om subsidievaststelling
gevoegde gegevens en documenten.

Hoofdstuk IV Beslissing aanvraag

Artikel 12 Penvoerder
Indien de subsidie wordt verstre kt aan deelnemers in een samenwerkingsverband wordt de

beschikking aan de penvoerder gezonden

Artikel 13 UiWoering
1. Het project dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het bij'de subsidiêaanvraag ingediende

projectplan,. inclusief begroti ng en financieri ngspla n.
2. Wiizigingen in het projectplan dienen vooraf aan het SNN ter goedkeuring te worden

voórgelegd. De aanvrager c.q. subsidieontvanger doet onmiddellijk mededeling aan het SNN

zodra aannemelijk is dat:
a. het project niet, niet tijdig of niet geheel zal worden uitgevoerd;
b..- niet, niàt tiiOig, of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan;
c.-hij van plan ishet project ten opzichte van de aanvraag en de verleningsbeschikking te

wijzigen.
3. De aanvrager c.q. subsidieontvanger doet direct mededeling aan het SNN van de indiening bij

de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de Wet
. Schuldsanering Natuurlijke Personen, een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan

hem of een verzoek tot faillietverklaring van hem'

Artikel 14 Administratie
1. De subsidieontvanger voert eên zodanige administratie dat daaruit altijd op eenvoudige en

duidelijke wijze is af te leiden:
a. de aard, inhoud en vooÉgang van de verrichte werkzaamheden;
b. het aantal eenheden dat per'kostendrager is besteed aan activiteiten die voor subsidie in

aanmerking komen;
c. - het aantal uren dat per persoqn is besteed aan activiteiten die voor subsidie in aanmerking

komen;
d. - de specifiek ten behoeve van de activitei:en gemaakte'en betaalde kosten.

2. De door de subsidieontvanger bijgehouden administratie dient, behalve in de subsidiabele
kosten, ook inzicht te verschaffen in de niet-subsidiabele kbstenr voor zover hiervan sprake is

bij een project.
3. De administratie wordt tot en met 31 december 2025 bewaard.
4. De subsidieontvangerstelt de indicatoren, zoals deze in hoofdstuk 5 van het Uitvoeringskader

ftf p-SgV zijn opgenomen, beschikbaar voor de raming vooraf ên metingen tussent'tjds en

achteraf van de eftecten van het project. Er dient bij de raming vooraf en de metingen
tussentijds en achteraf een onderbouwing aangeleverd te worden van de (verwáchte)
uitkomsten op deze indiçatoren. Als er sprake is van verwachtingen dan dient dit duidelijk te
zun aan9egeven.

5. Oê suOsi¿¡ãontvanger djent minimaal één keer per jaar een rapportage in te dienen over de

inhoudelijke voortgang (een voortgangsverslag en rapportage over de gerealiseerde

indicatorenwaardenl en de financiële voortgang (de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten)
van het project. Gerapporteerd dient te worden in het daartoe door het SNN verstrekte format.

6. Indien subsidieontvangers samenwerken in een samenwerkingsverband, dienen zij hun

rapportages in via de penvoerder.
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Artikel 15 Voorschotten
1. Op aanvraag van de subsidieontvanger kan een eerste voorschot van 300/o van de subsidie van

de subsidie voor een in de verleningsbeschikking genoemde periode worden verleend, nadat
het SNN van de subsidieontvanger het volgende heeft ontvangen:
a. een schriftelijke verklaring dat met de uitvoering van het project is begonnen;
b. een schriftelijke verklaring omtrent de wijze waarop de financiering is zeker gesteld,

vergezeld van kopieën van de financieringsovereenkomsten;
c. indien sprake is van een project waarbij wordt samengewerkt door verschillende partners:

een afschrift van de getekende samenwerkingsovereenkomst;
d. bij aanbestedende diensten en daarmee gelijkgestelde diensten, een overzicht van de

lopende of reeds afgeronde aanbestedingsprocedures, inclusief de gevolgde
aanbestedingswijze;- e. de wijze waarop in voorkomende gevallen wordt voldaan aan gestelde aanvullende
voorwaarden, zoals dezezijn opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking.

2. Op aanvraag van de subsidieontvanger kan met behulp van het daaftoe ingevulde
declaratieformulier het tweede voorschot van 30Vo van de subsidie voor een in de
verleningsbeschikking genoemde periode verleend worden, indien aangetoond is dat 300/o van
de totalê subsidiabele kosten is gemaakt en betaald en voldaan is aan alle van toepassing
zijnde voorwaarden.

3. Op aanvraag van de subsidieontvanger van het project kan een derde voorschot van 20%o van
de subsidie voor de in de verleningsbeschikking genoemde periode verleend worden, indien
600/o van de totale subsidiabele kosten is gemaakt en betaald en voldaan is aan alle van
toepassing zijnde voorwaarden.

4. Op aanvraag van de subsidieontvanger kan indien de fìnanciële situatie van de projectindiener
daartoe noopt in uitzonderingsgevallen, met behulp van het daaftoe ingevulde
declaratieformulier, een vierde voorschot van 10o/o verstrekt worden, indien aangetoond is dat
80o/o van de totale subsidiabele kosten is gemaaR en betaald en voldaan is aan alle van
toepassing zijnde voorwaarden.

5. Indien de subsidie is verleend aan een door het Agentschap NL aangewezen Technologisch Top
Instituut (TTI) dan geldt, in afwijking op het hierboven in lid 1 tot en met 4 genoemde, een
apart bevoorschottingsschema. Dit schema wordt samen met de subsidieontvanger vastgesteld
op basis van het verwachte kasritme en zal tijdens de looptijd van het project telkens
geactualiseerd worden.

6. Elke subsidieontvanger kan door het SNN worden verzocht om bij een voorschotverzoek een
separate accourìtantsverklaring, conform het daar.toe vastgestelde model, te overleggen.

7. Indien subsidieontvangers samenwerken in een samenwerkingsverband, worden de
voorschotten verstrekt via'de penvoerder aan de subsidieontvanger. Deze betaling geldt als
betaling aan de subsidieontvanger.

Hoofdstuk V Intrekking

Artikel 16 Intrekkinglwijzigingsubsidieverlening
Onverminderd de artikelen 4:48 en 4:50 van de wet en artikel 14 van de Kaderverordening
subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 kan een besluit tot subsidieverlening
worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:
a. het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze verordening;
b. het project niet in overeenstemming is met het doel van deze verordening;

Artikel 17 Terugvordering
1. Betaling van een terugvordering geschiedt door bijschrijving op een rekening van de provincie

Groningen.
Z. Het DB heeft de mogelijkheid een geldschuld ten aanzien van een terugvordering te verrekenen

met nog te uit te keren subsidie.
3. Verleende subsidies en voorschotten worden niet uitgekeerd en reeds uitgekeerde voorschotten

en vastgestelde subsidies kunnen onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling worden
teruggevorderd:
a. zodra de subsidieontvanger is medegedeeld dat afwijzend is beslist op een verzoek om

vaststelling van de subsidie;
b. indien en voor zover de definitief vastgestelde subsidie lager is dan de som van de reeds

uitgekeerde voorschotten ;
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c. zodra de subsidieverleningsbeschikking is ingetrokken;
d. zodra, binnen een periode van vijf jaar na datum van de definitieve vaststelling van de

subsidie, blijkt dat de zaken waarvoor de subsidie is verleend buiten gebruik zijn gesteld,
van functie en/of eigenaar zijn veranderd, dan wel zijn verplaatst buiten het gebied waar
het subsidieprogramma van toepassing is, tenzij hiervoor expliciet door het SNN
toestemming is verleend.

Hoofdstuk VI Subsidievaststelling

Artikel 18 Aanvraag vaststelling
1. De subsidieontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling.in uiterlijk deftien weken na

de einddatum, het tijdstlp waarop de activiteiten moeten zijn voltooid.
2. De aanvraag wordt ingediend door middel van eeR door het SNN opgesteld formulier. De

aanvraag gaat, overeenkomstig in het formulier is vermeld, vergezeld van de in het formulier
aangegeven documenten, waaronder een inhoudelijk eindverslag conform het daaftoe door het
SNN verstrekt fOrmat.

3. Indien de subsidie is verleend aan een door het Agentschap NL aangewezen Technologisch Top
Instituut (TTI) dan dient de aanvraag om subsidievaststelling, in afwijking op het hierboven in
lid 1 genoemde, uiterlijk 6 maanden na de einddatum te worden ingediend.

Artikel 19 Penvoerder
1. Indien subsidieontvangers samertwerken in een samenwerkin.gsverband, dienen zij hun

aanvraag tot subsidievaststelling in via de penvoerder
2. Indien subsidieontvangers samenwerken in een samenwerkingsverband, wordt het

subsidiebedrag aan de penvoerder betaald. Deze betalirrg geldt als betaling aan de
subsidieontvangers.

Artikel 2O Vaststelling
1, Projectkosten zijn alleen subsÌdiabel indie,n zij binnen de pr:ojectperiode zijn gemaakt en zijn

betaald vóór het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, met uitzondering van
kosten ten behoeve van eventuele accountantswerkzaamheden die verricht worden ten
behoeve van (het verzoek tot) vaststelling.

2. Het subsidiebedrag zal naar evenredigheid worden verlaagd indien de werkelijke subsidiabele
: kosten lager worden vastgesteld dan de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen

begrote subsidiabele kosten of wanneer de werkelijke inkomsten hoger zijn dan geraamd in de
projectbeg roting en/of de subsidieverleni ngsbeschikking.

3. Indien met een project inkomsten worden gegenereerd, dan worden de inkomsten van de
subsidiabele kosten afgetrokken.

4: Indien spräke is van een subsidie in een exploitatietekort dan geldt hetvolgende:
a. indien de subsidie is vedeend op basis van een aandeel in het exploitatietekort, dan is de

verleende subsidie een aandeelfinanciering ten opzichte van de overige partijen die het
project financÌeren. De verhouding tussen de financiers in de subsidieverleningsbeschikking
zal þehandhaafd worden in de definitieve vaststelling;

b. ten opzichte van bijdragen of inkomsten van onbekenden, zoals verwachte inkomsten uit
de markt, is d.e verstrekte.subsidie èen restfinanciering en zal ook bij de definitieve
vaststelling op die wijze vastgesteld worden;

c, bij een gemengde financiering met deels bijdragen van projectparticipanten en deels
verwachte inkomsten uit de markt, wordt het tekortvan,het project bij de vaststelling als
geheel bepaald en vervolgens naar rato aan de financieringsparticipanten toegerekend op
basis van de in de subsidieverleningsbeschikking vermelde financiering.

5. De subsidie kan in elk geval lager of op nihil worden vastgesteld of worden ingetfokken, indien:
a. de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming gezien de rentabiliteit

en de aard van de onderneming niet aanvaardbaar is of indien gerede twijfel bestaat
omtrent het vootbestaan van de onderneming;

b. op de subsidieontvanger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is
verklaard, aan de subsidieontvanger surseance van betaling is verleend of de
subsidieontvanger failliet is verklaard ;

c. de activiteiten in strijd met nationale of Europese regelgeving zijn uitgevoerd,
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Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Artikel 21 Publiciteit
1. In alle externe communicatie omtrent een project dient te worden vermeld dat het project

mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van het SNN, waarbij in elk geval het logo van
SNN dient te worden getoond. Indien ook gebruik gemaakt wordt van een tekst dan dient deze
te luiden; "dit project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-
N ed e rl a n d ( S N N ), Ru i m te I ij k Eco no m i sch Prog ra m m a ".

2. In geval van infrastructuur- en (ver)bouwprojecten gelden de volgende aanvullende
voorwaarden:
a. tijdens de uitvoering van het project dient een informatiebord te worden geplaatst op een

voor het publiek zichtbare plaats. Hierop dienen in elk geval te worden vermeld: de titel
van het project, het SNN-togo (in kleur) en de tekst "dit project wordt medegefinancÌerd
door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch
Programma". Het logo en bijbehorende teksten dienen voldoende leesbaar te zijn;

b. Het informatiebord dient maximaal 6 maanden na realisatie van het project te worden
verwijderd;

c. b'rj permanent voor het publiek toegankelijke projecten dient na realisatie van het project
een permanent gedenkbord/plaquette te worden aangebracht op e€n voor het publiek
zichtbare plaats. Hierop dienen in elk geval te worden vermeld: de titel van het project, het
SNN-logo (in kleur) en de tekst "dit project is medegefinancierd door het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma".
Het logo en bijbehorende teksten dienen voldoende leesbaar te zijn.

Artikel 22 Toezichthouders
1. Ten behoeve van de uitvoering van deze verordening kunnen toezichthouders als bedoeld in

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen door het DB.
2. De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de

in of krachtens de Algemène wet bestuursrecht en in of krachtens deze verordening gegeven
voorschriften.

Artikel 23 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het Provinciaal Blad en werkt
terug tot 1 januari 2011.

Artikel 24 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening REP-SNN

Artikel 27 Middelen I&M
Deze verordening is ook van toepassing op subsidiemiddelen die vanuit het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu (I&M) aan het SNN zijn gedecentraliseerd ten behoeve van TTI Wetsus
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Toelichting op de verordening REP-SNN

Arti kelsgewijze toelichti ng

Artikel 3
In aftikel 3 is opgenomen dat subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die
bijdragen aan de hoofddoelstelling van het REP-SNN en die één of meerdere van de vijf nationale
topsectoren Energie, Water, Life-sciences and Health, Agro-food (waaronder Biobased Economy)
en High Tech Materialen en Systemen versterken. Deze vijf nationale topsectoren zijn ook
belangrijke economische clusters in Noord-Nederland. Als uitzondering hierop kan ook subsidie
.worden verstrekt voor projecten die één of meerdere van de overige vier nationale topsectoren
ondersteunen, mits het gaat om projecten die aantoonbaar een meerwaarde voor de Noord-
Nederlandse kenniseconomie hebben. De subsidieaanvrager dient dit in voldoende mate aan te
tonen bij de aanvraag.

Artikel 4 Ld 2
Voor het indienen van een subsidieaanvraag stelt het SNN vaste formats ter beschikking. De
aanvrager is verplicht om deze fo¡.mats te gebruiken. Het betreft onder andere formats voor het
subsidieaanvraagformulier, projectplan, kostenbegroting, financieringsplan en staatssteunanalyse.

Artikel 5 sub i
Uit artikel 5 aanhef en sub i blijkt dat de aanvraag wordt afgewezen indien een aanmerkelijke kans
bestaat dat het verlenen van subsidie in strijd is met de nationale of Europese regels. Dat kan het
geval zijn indien er een aanmerkelijke kans bestaat dat het verlenen van subsidie zal leiden tot het
verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie.

Staatssteun
Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht v¡n de Europese Unie blijkt dat er
sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie indien aan vier voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet een
voordeel door de overheid worden verleend, Ten tweede moet het voordeel worden verleend aan
ondernemingen, Ten derde moet dit voordeel selectief zijn. Ten slotte moet het voordeel de
mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen en een invloed op de handel tussen lidstaten
hebben. In het kader van deze regeling wordt altijd aan de eerste en aan de laatste voorwaarde
voldaan. Aan de derde voorwaarde wordt gezien deze regeling ook bijna altijd voldaan.

Ook kan de conclusie zijn dat de Verlening van subsidie aan het project niet leidt tot staatssteun,
omdat de subsidie als De-minimrs is te verstrekken conform Verordening (EU) nr. l4O7/2OI3 van
de Commissie van 18 december 2OL3 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU 2013, L

352), indien de aanvrager heeft verklaard te kunnen voldoen aan de betreffende voorwaarden.

Indien het dagelijks bestuur van het SNN op basis van het projectplan tot het oordeel komt dat de
verstrekking van subsidie aan het project leidt tot stãatssteun in de zin van artikel 107, Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking ten aanzien van de in het projectplan
opgenomen uit te voeien activiteiten.en subsidie voor de betreffende activiteiten ook niet als
geoorloofde staatssteun kan worden aangemerkt, zal de aanvraag worden afgewezen.

Voor het bepalen of een activiteit geoorloofde staatssteun bevat wordt verwezen naar de
regelgeving van de Europese commissie en door de Europese commissie goedgekeurde nationale
regelgeving en dan het bijzonder naar:
. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (thans verordening (EG) Nr. 800/2008 van de

Commissie van 6 augustus 2008);
. De Omnibus Decentraal-regeling, op basis waarvan steun kan worden verleend voor onderzoek,

ontwikkeling en innovatie (OO&I);
. De mogelijkheid dat een project specifiek bij beschikking van de Europese commissie is

goedgekeurd.

9



Artikel 6li:d 2
Onder "eigen middelen" wordt verstaan de eigen bijdrage in de projectkosten van de
subsidieontvanger en de overige projectpartners (indien van toepassing). Dit kan een eigen
bijdrage in 'cash' en/of in natura zijn.

Artikel 7 Ld L
31 december 2022 is de einddatum van het programma. Dit betekent dat alle projecten uiterlijk op
deze datum dienen te zijn afgerond.

Artikel 10 l¡d 1 sub c
Een voorbeeld van een door het Rijk aanvaarde methode is de Integrale Kosten Systematiek (IKS)
van Agentschap NL, Hiervoor dient een goedkeuringsverklaring van Agentschap NL te worden
overlegd.

Artikel 14 l¡d 5
Per jaar dient minimaal één keer een vooftgangsrapportage te worden ingediend. Voor ieder
project afzonderlijk worden in de subsidieverleningsbeschikking nadere voorwaarden opgenomen
over de periode waarop de jaarlijkse rapportage betrekking moet hebben en wanneer deze uiterlijk
moet worden ingediend.

Artikel 18 ¡¡d 2
Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling stelt het SNN vaste formats ter
beschikking. De aanvrager is verplicht om deze formats te gebruiken. Het betreft onder andere
formats voor het vaststellingsformulier en het eindverslag.

Artikel 20 l¡d 5 sub c
Uit artikel 21 lid 5 aanhef en sub c blijkt dat de subsidie lager kan worden vastgesteld, indien de
activiteiten in strijd met de nationale of Europese regelgeving zijn uitgevoerd. Hierbij kan men
denken aan staatssteun of aan de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot
aanbesteden.

Aanbesteding
Wanneer een eindbegunstigde of subsidieontvanger een aanbestedende dienst is en sprake is van
verstrekking van opdrachten voor infrastructurele werken, leveringen of diensten of als de
eindbegunstigde of subsidieontvanger in het project een opdracht plaatst die voor meer dan 50%o
rechtstreeks door aanbestedende diensten wordt gesubsidieerd dan dient voldaan te worden aan
de regelgeving voor aanbesteden, waarbij de geldende drempels en procedures gevolgd dienen te
worden.

Artikel 21
Het SNN-logo kan worden gedownload van de website www.snn.eu.
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Bijlage: Uitvoeringskader REP-SNN

1. Inleidino

Op23 juni 2008 is tussen het Rijk en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) het
convenant'Regio-specifiek Pakket Zu iderzeel ijn' (RSP-ZZL) getekend.

Het convenant is voortgevloeid uit het Rijksbesluit af te zien van de aanleg van een snelle
spoorverbinding naar Noord-Nederland. In het convenant zijn afspraken gemaakt over een alternatief
samenhangend pakket van maatregelen, gericht op versterking van de infrastructuur en economische
structuur van Noord-Nederland.

Het regio-specifiek pakket bestaat uit een drietal onderdelen

a. Concrete bereikbaarheidsprojecten
b. Regionaal mobiliteitsfonds
c. Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

De onderdelen a en b hebben ten doel de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De projecten zijn
infrastructureel van aard. Onderdeel c. - het REP - is gericht op het versterken van de kansrijke
sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Nooid-Nederland.

Binnen het REP is onderscheid gemaakt in een rijksdeel en een regionaal deel. Het rijksdeel betreft
grotere projecten binnen de kaders die ook in het Pieken in de Delta beleid - en later het
Topsectorenbeleid - van het ministerie vanEZ zijn benoemd.

Voor het regionale deel heeft de regio in 2008 de zeggenschap gekregen over de selectie en uitvoering
van projecten, binnen de scope van het REP.

Op 18 januari 2012 heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken (EZ) in een Bestuurlijk
overleg over de Landsdelige Agenda Noord/Topsectoren toegezegd ook het rijksdeel van het REP (de
nog niet door het ministerie belegde middelen) te decentraliseren aan de regio, specifiek het SNN. Het
gaat om een bedrag van in totaal € 107,055 miljoen. Deze toezegging is op 1 november 2012 door
het ministerie per brief bekrachtigd in, hier genoemd, de "Decentralisatiebrief" (kenmerk DGNR-
RRE/12346621).

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Het verstrekken van de
zogenoemde REP-SNN middelen zal niet geschieden op basis van een ministeriële regeling, nu deze
middelen als "eigen" geld kunnen worden beschouwd. Daartoe is een verordening opgesteld: de
verordening REP-SNN. De verordening REP-SNN geeft de spelregels weer waaronder de REP-middelen,
de nog niet door EZ belegde middelen van het voormalige rijksdeel ("REP-Rijk"), als subsidies in
Noord-Nederland worden ingezet.

Dit Uitvoeringskader maakt onderdeel uit van de Verordening REP-SNN en omvat een
programmagedeelte (inhoudelijk kader) en een omschrijving van de organisatiestructuur.

2. Schets onderliooénde beleidskaders REP-SNN

Dit uitvoeringskader is opgesteld met als belangrijkste input bovengenoemd convenant en de
Decentralisatiebrief. In de Decentralisatiebrief zijn voorwaarden opgenomen die aan decentralisatie
van de Rijksmiddelen zijn verbonden.

Eén van de belangrijkste voorwaarden heeft betrekking op de inhoudelijke afbakening. Met de
uitvoering van het REP dient het SNN aan te sluiten bij de agenda's van het nationale
topsectorenbeleid. Hiermee vormt het topsectorenbeleid één van de belangrijkste inhoudelijke pijlers
onder het REP-SNN.

Via het Topsectorenbeleid wil het Rijk een negental sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, de
zogeheten "topsectoren", nog sterker maken. Het gaat om de sectoren Energie, Water, Life Sciences
and Health, Agro-Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Materialen en Systemen,
Logistiek, Creatieve Industrie en Chemie. Om versterking van deze topsectoren te bereiken, stimuleert
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het Rijk activiteiten waarbij overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken
aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten.

Behalve het Rijkskader van de Topsectoren zijn er verschillende andere kaders die bijdragen aan de
inhoudelijke afbakening van het REP-SNN.

Allereerst zijn er de uitvoeringskaders die voor het regionale deel van het REP ("REP-regio") zijn
opgesteld. Deze regionale kaders vormen feitelijk een uitwerking van de Convenantsafspraken uit
2008.

Verder is er de ruimtelijk-economische visie van het SNN. Voor de periode 2OO7-2013 is deze visie
uiteengezet in de Strategische Agenda. Kern van deze agenda is dat de economische kansen voor
Noord-Nederland met name liggen in een verdichting van de bedrijvigheid en in een vergroting van de
innovativiteit en het stuwende karakter van de economte.

De Strategische Agenda is onder meer tot uitvoering gebracht via de programma's Koers Noord -
Pieken in de Delta en het Operationeel Programma (EFRO) 2OO7-2OI3. Vanuit deze programma's is
primair ingezet op de versterking van vijf economische clusters; Energie, Water, Sensortechnologie,
Agribusiness en Life Sciences / Healthy Ageing. Onderzoek heeft de laatste jaren uitgewezen dat deze
aanpak heeft gewerkt.

ln 2OI4 gaat er een nieuwe Europese programmaperiode van start. Een periode die in het teken staat
van'Europa 2020'. Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie (EU) voor de periode 2010-
2020. De EU moet een'slimme, duurzame en inclusieve'economie worden in een snel veranderende
wereld. Om dit te bereiken, heeft de Europese Commissie (EC) ambitieuze doelstellingen vastgesteld
voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en klimaat/energie.

Om in de nieuwe programmaperiode in aanmerking te komen voor steun vanuit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor regionaal innovatiebeleid heeft de Europese Commissie
(EC) het opstellen van een 'Research and Innovation Strategy'voor Slimme Specialisatie (RIS3)
verplicht gesteld. Kern van de strategie is te kiezen voor slimme specialisaties waarop de inzet wordt
geconcentreerd.

De kern van de RIS3 wordt gevormd door vier specifieke maatschappelijke uitdagingen: goede
gezondheid, gezond voedsel, schoon water en duuzaam energiegebruik. De RIS3 wordt ingezet om te
komen tot innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen. Met de RIS3 wordt dus niet op voorhand
een keuze gemaakt tussen sectoren en niches. Er wordt een inhoudelijke norm gesteld, gevormd door
maatschappelijke uitdagingen en de weg daar naar toe. Dit neemt overigens niet weg dat de vijf
speerpuntclusters een stevige basis leggen onder de RIS3.

Kenmerkend voor de RIS3 is verder dat niet alleen wordt gestreefd naar het bedenken en ontwikkelen
van innovaties, maar ook naar het toepassen ervan. Noord-Nederland ziet zichzelf als valorisatie en
proeftuinregio ('living lab'regio). Een ander belangrijk focuspunt van de RIS3 is het bevorderen van
samenwerking tussen sectoren en organisaties om te komen tot innovatieve oplossingen: het
bevorderen van zogeheten'crossovers'.

Noord-Nederland gaat met haar RIS3 verder dan de formele vraag van de EC. Het kiest ervoor de
RIS3 in de periode 2AV-2020 niet alleen van invloed te laten zijn op de inhoud van het toekomstige
EFRO programma, maar ook op regionaal en nationaal beleid en op andere (Europees gefinancierde)
programma's. Het ligt dus voor de hand de 'p¡5'-gedachte ook van invloed te laten zijn op het
uitvoeringskader voor het REP-SNN.

3. Inhoudeliik kader REP-SNN

Doe I stel I i ng e n en strateg i e
Het REP-SNN is een omvangrijk investeringsprogramma met een looptijd die meerdere
beleidsperioden beslaat (2007-2073 en20L4-2020). Om het mogelijk te maken dat het programma
zoveel mogelijk in afstemming met andere programma's wordt uitgevoerd, vormt het uitvoeringskader
voor het REP-SNN een combinatie van elementen, uit de huidige en nieuwe beleidsperioden. De
achterliggende gedachte is het'behouden van het goede'en het'omarmen van het nieuwe'.

Met het REP-SNN beoogt het SNN de economische structuur van Noord-Nederland te versterken en de
verdere ontwikkeling van de meest kansrijke clusters te stimuleren. Het gaat om de clusters: Energie,
Water (Watertechnologie), Life Sciences en Health (Healthy Ageing), Agro-Food (Agribusiness),
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waaronder Biobased Economy en High Tech Materialen en systemen (High Tech Sensorsystemen). Met
het stimuleren van deze clusters wordt ingespeeld op de vier voor Noord-Nederland belangrijkste
maatschappelijke uitdagingen: goede gezondheid, gezond voedsel, schoon water en duurzaam
energiegebruik.

Bij het stimuleren van de meest kansrijke clusters gaat het om clusters met een (inter-)nationale
betekenis. Alleen regionale betekenis is niet voldoende. Met het REP-SNN wil Noord-Nederland
expliciet bijdragen aan de strategie van het Rijk, om sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt,
nog sterker te maken.

Het stimuleren van de clusters vindt plaats door in te zetten op onderzoek en innovatie,
kennisontwikkeling en ondernemerschap. Centraal bij het REP-SNN staat het stimuleren van
activiteiten waarbij overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan
kennis en innovatie.

Met het REP-SNN wordt ingezet op het bereiken van 'kritische massa', op het leveren van een
substantiële bijdrage aan de groei van de topsectoren. Dit betekent dat alleen majeure projecten voor
ondersteuning vanuit het REP-SNN in aanmerking komen. Projecten zijn majeur als ze een betekenis
hebben die de regio overstijgt. Het REP-SNN is voor kwalitatíef hoogstaande, (inter-)nationaal
aansprekende initiatieven.

REP-SNN versus OP 2014-2020
Het REP-SNN wordt voor een groot deel parallel in de tijd uitgevoerd met het Operationeel Programma
2Ot4-2020 (OP 2074-2020). Het REP-SNN en het OP 2OL4-2020 werken in dit verband zoveel
mogelijk aansluitend en versterkend, in plaats van overlappend. Bij het OP staan
toepassingsgerichtheid en betrokkenheid van het bedrijfsleven nog meer centraal dan bij het REP-
SNN. Het OP richt zich meer dan het REP-SNN op de latere schakels in de innovatieketên
('valorisatie').

Om specifiek te duiden op welk deel van de innovatieketen het OP 2OL4-2020 betrekking heeft, is in
dit programma gebruik gemaakt van het TRl-model. TRL staat voor'Technology Readiness Levels'.
Het model kent negen niveaus, van fundamenteel onderzoek tot marktintroductie van een product of
dienst (zie figuur f )

Het zwaartepunt van het OP ligt op TRL's 5 tot en met 7: van validatie tot demonstratie. Met het REP-
SNN wordt ingestoken op lagere niveaus. Het zwaartepunt binnen het REP-SNN ligt op TRL's 2 tot en
met 4: van toegepast onderzoek tot implementatie en test prototypes.

In termen van het valorisatiepad van de RIS3 kan worden gesteld dat de balans tussen 'Koopman,
Koöperatie en Kennis'bij het OP meer beweegt in de richting van'Koopman'; bij het REP-SNN meer in
de richting van'Kennis'.
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Figuur f TRL-model
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Deze afbakening in termen van het TRl-model en het valorisatiepad is niet absoluut en dogmatisch,
maar wel richtinggevend.

REP-SN N ("REP-Rijk") versus REP-Regio
Sinds 2009 is in Noord-Nederland het regionale deel van het REP in uitvoering. Inhoudelijk vullen REP-
Regio en REP-SNN elkaar aan.

In het convenant zijn er dertien programmalijnen onderscheiden: Energie (A), Watertechnologie (B),
Sensoftechnologie (C), Lifesciences (D), Agribusiness (E), Chemie (F), Toerisme (G), Metaal en
scheepsbouw (H), Algemeen MKB-beleid (I), Arbeidspotentieel (J), Bereikbaarheid (K),
Vestigingslocaties (L) en Woon- en leefklimaat (M). In de regionale uitvoeringskaders zijn deze
uitgewerkt tot vier opgaven en twaalf programmalíjnen. De uitwerking is, met uitzondering van
'bereikbaarheid', identiek aan de keuzes in het convenant.

Met het REP-SNN wordt zoals aangegeven ingezet op de meest kansrijke clusters (de'kennispieken').
REP-Regio is gericht op regionaal belangrijke clusters (zoals toerisme en metaal/scheepsbouw) en op
zogenoemde flankerende/voorwaardenscheppende maatregelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
maatregelen ter versterking van het arbeidspotentieel en woon- en leefklimaat.

Ook bij REP-SNN en REP-Regio is het inhoudelijke onderscheid niet absoluut: er is enige ruimte voor
overlap.

Koopman
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4. Prooramma-indelino REP-SNN

Thema's REP-S/V/V
De hoofddoelstelling van het REP-SNN is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van
Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Centraal bij het REP-SNN staat het stimuleren van activiteiten waarbij overheid, bedrijfsleven,
universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie. Het gaat hierbij om
grootschalige activiteiten op de volgende gebieden: fundamenteel onderzoek (kennis), toegepast
onderzoek (kunde) en valorisatie (kassa, de beschikbare kennis verzilveren).

De activiteiten die vanuit het REP-SNN worden ondersteund dienen te zijn gericht op versterking van
één of meerdere van de volgende topsectoren (thema's):

. Energie

. Water,specifiekWatertechnologie

. Life Sciences and Health, specifiek'Healthy Ageing'

. Agro-Food en Biobased Economy

. High Tech Materialen en Systemen, vooral High Tech Sensorsystemen

De kracht van de clusters ligt vooral in de samenhang en de kruisbestuiving die er tussen plaatsvindt.
Activiteiten die zijn gericht op de samenwerking tussen bovengenoemde sectoren ('cross-overs')
hebben daarom bij de beoordeling een pré.

Binnen of tussen bovengenoemde sectoren worden vanuit het REP-SNN primair activiteiten
ondersteund, die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken (uitdagingen),
zoals die zijn geformuleerd in de RIS3:

Gezondheid, demografie en welzijn,
Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie,
Zekere, schone en efficiënte energie,
Schone, veilige watervoorziening.

Bij wijze van uitzondering is ondersteuning van activiteiten mogelíjk die bijdragen aan versterking van
één of meerdere van de andere vier topsectoren:

a

a

Chemie

Logistiek

Creatieve Industrie

. Tuinbouw en ultgangsmaterialen

Ook voor deze topsectoren geldt dat vanuit het REP-SNN primair activiteiten worden ondersteund die
bijdragen aan het oplossen van bovengenoemde maatschappelijke vraagstukken (uitdagingen).
Bovendien moet voldoende zijn aangetoond dat de te ondersteunen activiteiten een bijzondere
meerwaarde hebben voor de Noord-Nederlandse kennrseconomre.

U itwerking Thema's REP-SNN

Enerqie

Onder'Energie'wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen, centrale en
decentrale productie van fossiele en niet-fossiele energie en de productie van elektriciteit en warmte.
Daarnaast valt hieronder ook slimme energie-infrastructuur waarin de opslag van energie, balancering
van energie en het op elkaar afstemmen van diverse bronnen van energie mogelijk wordt gemaakt.

a
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Binnen het thema Energie zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten gericht op:

- energie-systeemintegratie : het zogenoemde "energiesysteem 2.0".
Het gaat hierbij om projecten die gericht zijn op het realiseren en integreren van energieproductie
uit verschillende energiebronnen en het schakelen tussen gebruik, opslag, balancering, levering aan
het openbare net, lokaal gebruik, waarbij ook aandacht is voor de institutionele innovaties die
hiervoor nodig zijn. Ook het overzetten van (duurzame) energie in andere energiedragers valt
onder energiesysteem 2.0. Slimme infrastructuur is hiervoor noodzakelijk.

- Smaft grids op lokaal, industrieel als landelijk gebied. Specifiek voor aardgas worden
ondersteuningsmogelijkheden geboden voor het vergroenen van de gasvoorziening, gas als
balanceerfunctie, (bio)LNG, Power to Gas (P2G), synthetische gassen voor b.v. chemietoepassing,
vergassingstechnieken en/of andere bio-based toepassrngen..

Daarnaast zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het gebied van:

- Energiebesparing gebouwde omgeving
Het gaat om projecten gericht op het verminderen van het energieverbruik in huishoudens, het
faciliteren van duurzame energieopwekking door huishoudens en het integreren van
(slimme)systemen in huishoudens

- Energiebesparing industrie
Het gaat hierbij om procesoptimalisatie door nieuwe technieken, het benutten andere grond- c.q.
reststromen en halffabricaten in het proces en / of het gebruik maken van duurzame grond-,
reststromen en halffabricaten

- Wind op zee
het gaat hierbij om de bundeling van kabelinfra5tructuur op zee, het faciliteren van productie-,
assemblage en vervoer ten behoeve van het ontwikkelen van windparken op zee, het stimuleren
van testlocaties voor vernieuwende windmolens en het ondersteunen van opslagsystemen voor
geproduceerde elektriciteit

- Solar Energy
- Bio-energy en bio-raffinage.

Het gaat hierbij omhogere toegevoegde waarde creatie uit biomassa alvorens ook energie te
produceren.

Tot slot zijn er, op het vlak van het versterken van de onderzoeks-, onderwijs en kennisinfrastructuur,
mogelijkheden voor projecten die bijdragen aan het creëren van doorlôpende leerlijn op het gebied
van energie en het toepassen van onderzoek en innovatie ten behoeve van (nieuwe) ondernemers
door kennisdeling en toepassing van kennis in nieuwe markten, zoals bijvoorbeeld via Energy
Colleges en de Energy Academy wordt opgepakt.

Water

Binnen het thema 'Water' wordt de inzet specifiek gericht op watertechnologie.

Onder watertechnologie wordt verstaan: alle technologieën en technieken ten behoeve van het
bereiden, transporteren, leveren, verzamelen, behandelen en (her)gebruiken van drinkwater,
proceswater en afualwater voor en van burgers, huishoudens, industrie, land- en tuinbouw, recreatie
en toerisme, alsmede daaraan gelieerde applicatiekennis en kennis en advies over organisatie, beheer
en financiering van watertechnologie.

Binnen wateftechnologie zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het
gebied van:
- Waterveiligheid en energieopwekking in dijken
- Water for All: toekomstvaste productie van drink- en industriewater en geavanceerde

afvalwaterzuivering
- More Crop per Drop: zoetwatervoorziening voor voedselproductie en resource efficiency
- Water & Energie: verduurzaming processen energie-producerende industrie; nieuwe vormen van

energie op basis van watertechnologie
- Water & ICT: sensing & monitoring voor waterkwaliteit en efficiënte waterbehandeling (winning,

reiniging, transport)
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Life Sciences and Health. specifiek'Healthv Aqeing'

Binnen het thema'Life Sciences and Health'wordt de inzet specifiek gericht op Healthy Ageing'.

Healthy Ageing is het noordelijk thema dat zich richt op het bijdragen aan de maatschappelijke
uitdaging om langer gezond te leven en bij te dragen aan het beheersbaar houden van de (stijging
van de) zorgkosten. Healthy Ageing is een cross sectoraal thema met verbindingen met de
topsectoren Life sciences & Health LSH), Agrofood, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en
Creatieve Industrie. De grootste inhoudelijke link is er met de topsector LSH.

Binnen 'Healthy Ageing'zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het gebied
van:
- Molecular diagnostics;
- Imaging & image guided therapies, bijvoorbeeld voor doelmatigere kankerbehandeling;
- Home care & self management voor langere zelfstandigheid en vermindering van ziekenhuisbezoek;
- Regenerative medicines, bijvoorbeeld gericht op hart- of botaandoeningen;
- Pharmacotherapy;
- One health, met bijzondere aandacht voor van dier naar mens overdraagbare ziekten;
- Specialized nutrition, health & disease, gericht op preventie van ziekten en invloed van dieet;
- Health Technology Assessment & quality of life;
- Enabling technologies & infrastructure;
- Solutions to neglected diseases en armoede gerelateerde ziekten

Aoro-Food en Biobased Economv

Grondstoffen die op land (en in water) worden geproduceerd kunnen worden ingezet voor food en
feed. Deze hele keten kan worden samengevat onder de Agro Food keten. Dit gebeurt al sinds
mensenheugenis maar op steeds hoogwaardiger ntveau.

Als dezelfde groene grondstoften worden ingezet voor industriële doeleinden dan heet het met een
moderne term Biobased Economy: deze economie is niet meer gebaseerd op petrochemische
g rondstoffen.

Samen vormen AgroFood en BBE de nieuwe bio-economie, een economie waarbij vele industriële
sectoren (primaire landbouw, Agribusiness, energie, chemie, farmacie, etc.) veel meer met elkaar
verweven zullen zijn dan nu het geval is.

Daarom wordt bij de Biobased Economy de inzet gericht op alle (cross-sectorale) initiatieven die
bijdragen aan de transformatie van de economie richting een economie die gebaseerd is op het
gebruik van biomassa in plaats van fossiele grondstoffen.

Binnen Agro-Food zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het gebied van:

- Meer met minder': duurzame innovatieve voedselsystemen.
Het gaat om efficiëntieslagen, duurzame veehouderij, valorisatie van reststromen/mest en markt-
en keteninnovaties.

- Hogere toegevoegde waarde: innovatiefocus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak.
Onder deze lijn vallen onderwerpen als gezond ouder worden, gewichtsbeheersing, hart- en
vaatgezondheid, zoutreductie , grondstofflexibiliteit, eiwitinnovaties, verpak en bewaartechnologie

- Internationaal leiderschap: export van producten en geÏntegreerde systeemoplossingen.

Binnen Biobased Economy zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het
gebied van:

- bouwen met eiwitten en koolhydraten;
- groene bouwblokken voor chemie;
- nieuwe toepassingen van vezels en biopolymeren;
- bio-energie (integratie energieprojecten met hogere waarden toepassingen)
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High Tech Materialen en Svstemen

Bij High Tech Materialen en Systemen gaat het vooral om High Tech Sensorsystemen
(sensortechnologie).

Onder sensoftechnologie wordt verstaan: technologie die het mogelijk maakt grote hoeveelheden
gegevens van fysische, chemische, biologische, meteorologische, medische of ecologische
veranderingen in kofte tijd uiterst nauwkeurig te monitoren, registeren of verwerken en zo nodig
automatisch bij te sturen.

De wereldwijde markt voor High tech materialen is een snelgroeiende high added value market die
internationaal concurrerend is en hoogwaardige arbeid en kennis vereist. Binnen de topsector HTSM
benadrukken de roadmaps'High Tech Materials'en'Aerospace'beide de behoefte aan meer kennis en
innovatie op het vlak van nieuwe materialen en productieprocessen (en onderhoud en reparatie
hiervan) om te voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van een groener en slimmer
Europa in 2020.

Binnen HTSM zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten op het gebied van:
- Het versterken van de positie van Noord-Nederland als toplocatie voor onderzoek naar en

toepassing van sensortechnologie, door het aantrekken van bestaande of het ondersteunen van
nieuwe ondernemers en onderzoeksorganisaties actief op het gebied van sensoftechnologie, of door
het versterken van het cluster sensortechnologie in Noord-Nederland.

- de toepassing en de opbrengsten van kennis op het gebied van sensortechnologie te versterken,
door versterkte kennisdeling tussen ondernemers en onderzoeksorganisaties, door toepassing van
de technologie op nieuwe markten, door het betrekken van een bredere kring partijen die de
techniek in hun producten of diensten kunnen incorporeren, of door het maken van plannen voor
commerciële toepassing van de ontwikkelde technologie.

- het opzetten van opleidingen of het bieden van hoogwaardige onderwijsfaciliteiten in Noord-
Nederland voor kenniswerkers op het gebied van sensortechnologie.
Onderzoek naar en ontwikkeling van (biobased) High Tech Materials en toepassingen

- Onderzoek naar en ontwikkeling van Advanced manufacturing and processing/Automatisering en
digitalisering van het productieproces

- Versterking van de infrastructuur voor composieten, bijvoorbeeld door: de ontwikkeling en uitrol
van een Supply Chain programma tussen bedrijven, de ontwikkeling en uitrol van een programma
voor toeleveren en uitbesteden, ontwikkeling van nieuwe curricula, programma gericht op
uitwisseling van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Chemie

Bij Chemie gaat het om de transitie naar een groene chemie.
Onder (Groene) Chemie wordt verstaan de inzet die de komende jaren geleverd gaat worden op
volgende grote thema's:
- Garens/vezels: PlA-vezels en eiwitgarens (hernieuwbaar)
- Polyester, groene kunststoffen: Bio- & R-PET keten (partieel hernieuwbaaren volledig recyclebaar):

polymere materialen nu nog afkomstig van olie maar in toenemende mate van hernieuwbare
(biobased) grondstoffen en benodigde additieven;

- Composiettoepassingen;
- Processen voor productie, verwerking en hergebruik van deze materialen;
- Toepassingen van deze materialen in kunststoffen, coatings, drukinkten en lijmen, composieten,

textiel, tapijt, papier, rubber of halffabricaten en producten binnen veel sectoren zoals
verpakkingen, transport, bouw, medical, hightech systemen en personal care.

Daarmee draagt Chemie bij aan Biobased Economy en ook aan de topsector High Tech Systems en
Materials. Verder ligt er een link en crossovers met de topsectoren AGRO en
Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. De Topsector Chemie is leidend bij het ontwikkelen van de Biobased
Economy.

Binnen de (Groene) Chemie zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor innovatieve projecten in Noord
Nederland op het gebied van:
- Ontwikkeling van en onderzoek naar groene bouwblokken voor chemie;
- Ontwikkeling van en onderzoek naar nieuwe toepassingen van vezels en biopolymeren;
- Het versnellen van innovatie door zich te richten op: faciliteren in de commercial risk fase,
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valoriseren van (excellent) onderzoek op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en
composieten;

- Versterking van de infrastructuur voor (groene) chemie, bijvoorbeeld door de ontwikkeling en uitrol
van een Supply Chain programma tussen bedrijven, de ontwikkeling en uitrol van een programma
voor toeleveren en uitbesteden, ontwikkeling van nieuwe curricula, ontwikkeling van
programma's/projecten gericht op uitwisseling van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Voor alle thema's geldt dat het van belang is de sterke positie van Noord-Nederland voor onderwijs,
onderzoek naar en toepassing van innovatie uit te bouwen. Het gaat niet alleen om genereren van
kennis, maar ook om het laten stromen van kennis en leggen van goede matches met kennis.
Daarom zijn er financieringsmogelijkheden in het REP gerealiseerd voor voorwaardenscheppende
projecten:
. het creëren van doorlopende leerlijnen (via opleiding, onderwijs) en
. het effectief kunnen toepassen van onderzoek en innovatie ten behoeve van (nieuwe)

ondernemers door kennisdeling en toepassing van kennis in nieuwe markten.

5. Indicatoren REP-SNN

Voor het bepalen van de indicatoren die gebruikt worden voor het REP wordt aangesloten bij de
systematiek die de Europese Commissie hanteeft in de periode20T4-2020.
Resultaatindicatoren worden in deze methodiek niet meer gemeten op projectniveau, maar zijn
vervangen door indicatoren op'meso-' en 'macro'-niveau.
Dit vanuit de gedachte dat:
- het efFect van een programma niet gelijk is aan de optelling van de eftecten van individuele

projecten;
- er behoefte is aan indicatoren die specifieker de resultaten van programma's meten dan

indicatoren als bruto gecreëerde werkgelegenheid en uitgelokte private vervolginvesteringen.
Voor op kennisbevordering en innovatie gerichte indicatoren gaat het bijvoorbeeld om indicatoren
als private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, het omzetaandeel van nieuwe of
vernieuwde producten of het percentage bedrijven dat'in-house' innoveert;

- het via indicatoren als bruto gecreëerde werkgelegenheid en uitgelokte private
vervolginvesteringen bepalen van de effecten van projecten, vaak problemen oplevert op het
gebied van meetbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit

Voor het REP, is voor de meting op projectniveau onderstaande set (output-)indicatoren vastgesteld.
De lijst is gebaseerd op de lijst'Common indicators'van de Europese Commissie en de set
outputindicatoren die is opgesteld voor het Operationeel Programma EFRO 2OL4-2O20 .:

1. Aantal
2. Aantal
3. Aantal
4. Aantal
5. Aantal
6. Aantal
7. Aantal
8. Aantal
9. Aantal
10. Aantal
11. Aantal

ondernemingen dat steun ontvangt
ondernemingen dat subsidie ontvangt
ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
nieuwe onderzoekers bij o ndersteu nde onderzoeksi nstell i ngen
onderzoekers werkzaam bij verbeterde onderzoeksinfrastructuur faciliteiten
ondernemingen dat samenwerkt met ondersteunde onderzoeksinstellingen
ken nisuitwisselingstrajecten tussen bed rijven en kennisinstelli ngen
ondersteunde i n novatietrajecten
samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderwijsinstelli ngen
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende sectoren (crossovers)
nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten (living labs)

Voor het bepalen van de effecten op programmaniveau wordt (ter vervanging van de traditionele set
resultaatindicatoren) een lijst indicatoren samengesteld in lijn met bovengenoemde u¡tgangspunten.

9



6. Oroanisatiestructuur REP-SNN

Proced u re met betrekki ng tot p rojecta a nvra gen :

Stao 1:

De provincies vervullen namens het SNN de loketfunctie voor het REP-SNN. Dit betekent dat
aanvragen bij één van de provincies worden ingediend, die deze vervolgens ter besluitvorming
doorgeleiden naar het SNN.
De aanvraag bestaat uit een brief, een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend
aanvraagformulier, vergezeld van de in het aanvraagformulier genoemde documenten. De
subsidieaanvraag dient volledige informatie te bevatten met betrekking tot projectomschrijving,
organisatie, begroting en financiering. Hiervoor dient een door het SNN opgesteld format te worden
gebruikt.
De provincie stuurt binnen .. weken na de ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging.
Indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en rechtsgeldig ondeftekend en volledige informatie
bevat m.b.t. projectomschrijving, organisatie, begroting en financiering, ontvangt de indiener een
brief waarin het volgende wordt gemeld: "indien uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd met subsidie
vanuit het REP-SNN, geldt (datum) als staftdatum van de projectperiode. Dat betekent dat u
de vrijheid heeft om, vooruitlopend op de subsidieverlening, voor eigen rekening en risico van start te
gaan met de uitvoering van het project".
Indien de aanvraag niet volledig is, wordt in de brief aangegeven dat de aanvraagprocedure (tijdelijk)
is bevroren en dat de projectperiode nog niet van start gaat (en dat eventueel gemaakte kosten
daarmee niet subsidiabel zijn). De indiener wordt in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen ..
weken te completeren te vullen.
Behalve de loketfunctie hebben de provincies ook taken op het gebied van projectadvies en
projectbegeleiding. Voorafgaand aan doorgeleiding naar het SNN zorgen de provincies voor ambtelijke
afstemming met het SNN (Programmasecretariaat) en het Ministerie van Economische Zaken. De
provincies spannen zich er voor in, aanvragen die ambtelijk niet door het Ministerie worden
ondersteund, niet door te geleiden naar het SNN.

Stao 2:
Indien de aanvraag door de betreffende provincie behandelrijp wordt bevonden, wordt deze doorgeleid
naar het SNN. Het programmasecretariaat beoordeelt de aanvraag op (subsidie-)technische
inpasbaarheid en verenigbaarheid met staatssteunregels en schrijft een ambtelijk advies voor het
Dagelijks Bestuur van het SNN (DB SNN).

Stao 3:
Het DB SNN (gemandateerd aan de Bestuurscommissie Economische Zaken) beoordeelt het project
en kent een REP-SNN bijdrage toe, wijst de aanvraag af, of houdt deze aan met de vraag om nadere
informatie.
Indien er voorafgaand aan behandeling door het DB SNN geen ambtelijke overeenstemming is bereikt
met EZ ovei toekenning van een REP-SNN subsidie, dan houdt het DB-SNN de aanvraag eveneens aan
(of neemt deze niet in behandeling) en wordt deze geagendeerd voor een bestuurlijk overleg tussen
het SNN en EZ.
De beschikking wordt afgegeven op het moment dat het project obstakelvrij is.
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7, Liist van uitqesloten sectoren

De volgende sectoren zijn in principe uitgesloten van directe steunverleninq vanuit het REP-SNN als
(finale) begunstigde:

BIK-code

A Landbouw, jacht en bosbouw
Geheel uitgesloten

B Visserij
Geheel uitgesloten

G Reparatie van consumentenartikelen en handel
Alleen de volgende codes zijn uitgesloten:
502 Handel in en reparatie van auto's (2)
5030.3 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessotres
5040.2 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan
505 Benzi neservicestations
521 Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assoftiment
522 Winkels gespecialiseerd in voedings- en genotmiddelen
523 Winkels in farmaceutische en medische artikelen, parfums en cosmetica
524 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen
525 Winkels in tweedehands goederen en antiek
5262 Markthandel
5263 Straathandel, colportage e.d.
527 Reparatie van consumentenartikelen (geen auto's en motofietsen)
526 1 Postorderbedrijven

H Horeca
Alleen de volgende codes zijn uitgesloten:
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d.
554 Cafés e.d.
555 Kantines en catering

J Financiële instellingen
Geheel uitgesloten

K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende
goederen en zakelijke dienstverlening
Alleen de volgende codes zijn uitgesloten:
70 Verhuur van en handel in onroerend goed
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van
overige roerende goederen

O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
Alleen de volgende codes zijn uitgesloten:
923 Overig amusement en kunst *
925 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen *
92629 Overig buitensport *
92642 Roei- kano- zeil en surfsport x
92724 Recreatie n.e.g. '*

P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Geheel uitgesloten

x Binnen deze codes zijn alleen ondernemingen uitgesloten die behoren tot de categorie micro-ondernemingen
(minder dan 10 werkzame personen, minder dan € 2 miljoen aan omzet) en die niet gevestigd zijn in
woonkernen groter dan 30.000 inwoners.
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Aan de leden van Provinciale Staten van
de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Leeuwarden, 1 april 2014

Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail
Ons kenmerk
Bijlage(n):
Onderwerp

: H,H. van Voorn
: 050 5224 933
: vanvoorn@snn.eu
: UP-14-06129
z2
: Verzoek om zienswijze jaarverslag en jaarrekening SNN 2013

N
voo R D E illOo t{t-r tìt_tJ lfl:
ECON OM I F

Geachte Statenleden,

Hierbij zenden wij u de jaarrekening toe alsmede de link naar het digitale jaarverslag SNN 2013.
Met deze brief willen wij beide documenten toelichten en u vragen om een zienswijze uit te
brengen. Tevens is heÈ stroomschema (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 12 november jl.)
voor de behandeling van de jaarstukken bijgevoegd.

Jaarrekening 2O13
Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de geconsolideerde cijfers, De navolgende hoofdstukken bieden meer
gedetailleerde informatie over alle programma's en regelingen die bij het SNN in uitvoering zijn.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de lopende programma's en regelingen (hoofdstuk 2 tot en
met 6), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 7) en de regelingen en werkzaamheden die het SNN voor
de provincies en gemeenten uitvoert (hoofdstuk 8), In de bijlagen van de jaarrekening zijn
gegevens over de kosten van SER Noord-Nederland opgenomen, een lijst van veelgebruikte
afkortingen en CBS-verantwoordingsinformatie. Eveneens is de bijlage'Verantwoording uit hoofde
van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector'toegevoegd.

Bijzonderheden in jaarrekening 2O13
In 2013 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over het jaar 2013. Deze
worden hierna nader toegelicht.

Níeuw Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2O74-2O2O
Kort voor balansdatum werd bekend dat SNN voor het nieuw Operationeel Programma (OP) Efro
2OL4-2O2O de Management Autoriteit voor Noord-Nederland zal zijn. In een kamerbrief heeft de
staatssecretaris van MEZ bekend gemaakt dat SNN van het totale budget voor Nederland van €
508 miljoen 20,47o/o zal ontvangen. Dat betekent een bedrag van € 103,5 miljoen. Daarnaast stelt
het ministerie een bedrag aan cofinanciering beschikbaar, dat op dezelfde wijze als het Europese
geld over de regio's zal worden verdeeld. Voor Noord-Nederland betekent dat een bedrag van €
18,5 miljoen, Aangezien de formele toezegging van deze middelen in2OI4 zal plaatsvinden, zal in
dat jaar verantwoording in de jaarrekening plaatsvinden, Voor de beoordeling van de hoogte van
de noodzakelijke voorziening toekenningen uitvoeringskosten is het echter van belang rekening te
houden met de aanwijzing van SNN als Managementautoriteit voor het OP 20t4-2020.

Voorzien î ng toeken n i ng e n u itvoeri n g skosten
In het verslagjaarbedragen de uitvoeringskosten van hetSNN € 7.429,OO0. Daarmee vallen de
kosten bijna € 100.000 lager uit ten opzichte van 20t2. De werkelijke kosten zijn in 2013 afgerond
€ 200.000 hoger dan begroot, maar daar staan ook veel hogere inkomsten voor het uitvoeren van
regelingen voor derden tegenover. Per saldo viel de onttrekking aan de voorziening voor dekking
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van de kosten afgerond € 100,000 lager uit dan begroot. Aangezien deze ontwikkeling in de loop
van 2013 alzichtbaarwerd, hoefde er in 2013 geen gewijzigde begroting te worden opgesteld.

Het feit dat SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP 20L4-202O betekent ook
dat de horizon voor de vooziening toekenningen uitvoeringskosten verlengd moet worden tot
medio 2023.In dat jaarzal immers de eindafrekening van het nieuwe OP plaatsvinden. Het nieuwe
programma is geringer van omvang dan vorige programma's. De verwachting is dat door een
gerichte inzet van deze middelen een even betekenisvolle bijdrage kan worden geleverd aan de
ontwikkeling van Noord-Nederland dan in de afgelopen programmaperiode.

Per 31 december 2013 bedraagt de voorziening toekenningen uitvoeringskosten € 14.678.00O. Op
basis van de verwachte inkomsten en uitgaven moet deze vooziening toereikend zijn om de thans
nog lopende programma's en regelingen geheel af te wikkelen.

Voor een uitgebreide toelichting wordt venryezen naar hoofdstuk 0.1 van de jaarrekening,
Hoofdstuk 0.3 gaat in op het weerstandsvermogen, de risico's en financiering.

Teksten jaarverslag SNN 2013
De inhoud en vorm van het jaarverslag is dit jaargezamenlijk met interne en externe stakeholders
tot stand gebracht via de zgn. scrummethodiek. U kunt de teksten (PDF) raadplegen via deze link:
www. sn n. eu /jaa rve rs lag.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal het jaarverslag in de vorm van een miniwebsite
gepresenteerd worden.

Procedure
Op I april a,s, worden de jaarrekening en de teksten voor het jaarverslag besproken in de
rekeningcommissie, in het bijzijn van de controlerend accountant. De rekeningcommissie stelt een
advies op voor het AB, Dit advies en tevens het accountantsrapport en de accountantsverklaring
worden nagezonden aan Provinciale Staten, zodat deze stukken bij het opstellen van de eventuele
zienswijze betrokken kunnen worden. De Staten vergaderen op 21 mei (Fryslân en Groningen) en
28 mei (Drenthe). De jaarstukken worden op 24 juni ter vaststelling voorgelegd aan het AB.
Uiterlijk 15 juli moeten de jaarstukken bij het ministerie van BZK binnen zijn,

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd en wij zien uw zienswijzen
graag tegemoet.

Hoogachte

het Da r van het
nd Noord-Nederland,Sam

J.A.
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Samenvatting voorstel

Hierbij treft u de conceptjaarrekening 2013 aan. In het afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen

geweest, die van invloed zijn op de jaarrekening 2013.

Kort voor balansdatum 2013 werd bekend dat SNN Management Autoriteit voor het nieuwe

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2OL4-202O zal worden. Hoewel de formele

toezegging in2O74 zal plaatsvinden en dan in de jaarrekening zal worden verwerkt, is deze

aanwijzing van belang voor het op het vereiste niveau brengen van de voorziening toekenningen

uitvoeringskosten ultimo 2013.

In deze jaarrekening zijn de laatste onderdelen van de EZ Kompasperiode 2000-2006

administratief afgesloten,

Advies

In te stemmen met de jaarrekening 2013 en met het voorstel resultaatbestemming waarbij

geconsolideerd een bedrag van €1.709.000 aan de reserves wordt onttrokken. Van dit bedrag

wordt € 1.600.000 aan de reserves onttrokken om te worden toegevoegd aan de voorziening

toekenningen uitvoeringskosten. Deze toevoeging is noodzakelijk om de voorziening op het

vereiste niveau te brengen voor uitvoering van het nieuwe OP EFRO-programma 2OL4-2O2O.

Het resterende deel ad € 109.000 wordt aangewend om de kosten van een extra lobbyist in Den

Haag en secretariële ondersteuning van de lobby in 2013 te financieren.

Aanwezige stukken

1. Conceptjaarrekening 2013, financieel verslag
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O. Inleiding

0.1 Algemeen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengt elk jaar een jaarverslag en
een jaarrekening uit. Het jaarverslag geeft de activiteiten en resultaten weer die door
noordelijke samenwerking zijn bereikt, de jaarrekening bevat de geconsolideerde balans
per 31 december 2013 en de geconsolideerde resultatenrekening over 2013, Dit betekent
dat alle afzonderlijke programma's, regelingen en de uitvoeringskosten hierin zijn
samengevoegd.

Sinds de Wet Dualisering Provinciebestuur (2003) dienen alle Gemeenschappelijke
Regelingen voor hettoezichtregime op de financiële stukken te voldoen aan het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). Het jaarverslag gaat conform de BBV-voorschriften
in op het onderdeel bedrijfsvoering. De jaarrekening bevat informatie over het
weerstandsvermogen, de risi copa ragraaf en de fi nancieri n g.

Hoofdstuk 1geeft inzicht in de geconsolideerde cijfers, De navolgende hoofdstukken
bieden meer gedetailleerde informatie over alle programma's en regelingen die bij het
SNN in uitvoering zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de lopende programma's
en regelingen (hoofdstuk 2 tot en met 6), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 7) en de
regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de provincies en gemeenten uitvoeft
(hoofdstuk 8), In de bijlagen zijn gegevens over de kosten van SER Noord-Nederland
opgenomen, een lijst van veelgebruikte afkortingen en CBS-verantwoordingsinformatie.

Bijzonderheden in jaarrekening 2013
In 2013 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over het jaar
2073. Deze worden hierna nader toegelicht.

NÍeuw Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2O74-2O2O
Kort voor balansdatum werd bekend dat SNN voor het nieuw Operationeel Programma
(OP) Efro 2014-2020 de Management Autoriteit voor Noord-Nederland zal zijn, In een
kamerbrief heeft de staatssecretaris van MEZ bekend gemaakt dat SNN van het totale
budget voor Nederland van € 508 miljoen 20,47o/o zal ontvangen. Dat betekent een
bedrag van € 103,5 miljoen. Daarnaast stelt het Ministerie een bedrag aan cofinanciering
beschikbaar, dat op dezelfde wijze als het Europese geld over de regio's zal worden
verdeeld, Voor Noord-Nederland betekent dat een bedrag van € 18,5 miljoen, Aangezien
de formele toezegging van deze middelen in2OL4 zal plaatsvinden, zal in dat jaar
verantwoording in de jaarrekening plaatsvinden. Voor de beoordeling van de hoogte van
de noodzakelijke voorziening toekenningen uitvoeringskosten is het echter van belang
rekening te houden met de aanwijzing van SNN als Managementautoriteit voor het OP
20t4-2020.

Voorzìening toekenningen uitvoeringskosten
In het verslagjaar bedragen de uitvoeringskosten van het SNN € 7.429.OOO. Daarmee
vallen de kosten bijna € 100,000 lager uit ten opzichte van 2012, De werkelijke kosten
zijn in 2OI3 afgerond € 200.000 hoger dan begroot, maar daar staan ook veel hogere
inkomsten voor het uitvoeren van regelingen voor derden tegenover. Per saldo viel de
onttrekking aan de voorziening voor dekking van de kosten afgerond C 100,000 lager uit
dan begroot, Aangezien deze ontwikkeling in de loop van 2013 al zichtbaar werd, hoefde
er in 2013 geen gewijzigde begroting te worden opgesteld.

Het feit dat SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP 2014-2020
betekent ook dat de horizon voor de voorziening toekenningen uitvoeringskosten
verlengt moet worden tot medio 2023.In dat jaar zal immers de eindafrekening van het
nieuwe OP plaatsvinden. Het nieuwe programma is geringer van omvang dan vorige
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programma's. De verwachting is dat door een gerichte inzet van deze middelen een even
betekenisvolle bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van Noord-Nederland
dan in de afgelopen programmaperiode.

In de Kompas programma periode 2000-2006 kon SNN over een budget van EC en MEZ
beschikken van in totaal € 781 miljoen, Daarvan was€ 31 miljoen beschikbaarvoor
uitvoeringskosten. De drie provincies droegen in die periode € 2,3 miljoen bij.
In de Koers Noord periode 2OO7-20L3 daalde het beschikbare budget naar € 369 miljoen
waarvan € 14 miljoen voor uitvoeringskosten. De bijdrage van de drie provincies en vier
gemeenten moest geheel worden aangewend voor de algemene kosten van het SNN en
de kosten van de SER Noord-Nederland. Voor de niet gedekte kosten bij zowel de
uitvoeringsorganisatie als SNN Algemeen/SER Noord-Nederland is in 2009 een bedrag
van € 17 miljoen onttrokken aan de (toen) omvangrijke reserves van het SNN,

Voor de OP periode 2074-2020 bedraagt het budget € I22 miljoen. Standaard is daarvan
4% beschikbaar voor uitvoeringskosten en dat levert een bijdrage op van € 4,8 miljoen.
In een tijd waarin door toenemende controle eisen de kosten onder druk staan, is er dus
veel minder geld voor uitvoeringskosten beschikbaar. Andere MA's kennen dat probleem
ook, maar daar voegen de betrokken overheden eveneens 4o/o van het budget toe als
bijdrage in de uitvoeringskosten,
Het SNN is met de directies van de drie provincies in overleg over de toekomstige taken
en de financiering van de daarbij behorende kosten. De provincies hanteren daarbij als
uitgangspunt dat de provinciale bijdragen op het huidige niveau gehandhaafd blijven met
een jaarlijkse verhoging van 3,5%o voor salarisaanpassingen en kostenstijgingen, Om de
voorziening voortoekenningen uitvoeringskosten op het vereiste niveau te krijgen is voor
de jaarrekening 2013 met de provinciale directies afgesproken dat 60lo van de REP-SNN
middelen wordt toegevoegd aan de voorziening. Naast de in 2013 toegezegde bijdragen
voor de nieuwe NIOF regeling en een bijdrage voor de afwikkeling van het resterende
Transitiemiddelen budget, is overeengekomen dat een bedrag van € 2 miljoen aan de
vrije reserves kan worden onttrokken voor dekking van toekomstige kosten. Aangezien
van genoemd bedrag van € 2 miljoen ultimo 2013 al € 1,6 miljoen aan vrije reserves
aanwezig was, is dit bedrag via een voorstel van winstbestemming toegevoegd aan de
voorziening.

Per 31 december 2013 bedraagt de voorziening toekenningen uitvoeringskosten
€ L4.678.000, Op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven moet deze voorziening

toereikend zijn om de thans nog lopende programma's en regelingen geheel af te
wikkelen.
Voor de toekomst van het SNN zijn diverse scenario's momenteel onderwerp van
gesprek, Van de daarbij behorende kosten en inkomsten tot medio 2023is een zo
realistisch mogelijke inschatti ng gemaakt.
Op basis van de thans beschikbare informatie ziet het toekomstig verloop van de
voorziening er als volgt uit:

* € I.OOO

Voorziening 31 december 2013
nog in te zetten vrije reserves SNN

4o/o vên EFRO budg et 2Ol4-2O20

Beschi kbare voorziening
Kosten 2OI4 tlm 2018 minus jaarlijkse inkomsten
Kosten 2019 tot medio 2023 minus jaarlijkse
inkomsten

4.8L4

15.865

74.678

s.274

L9.892

19.819

400

Overschot per 3O juni 2023
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Bij het geraamde overschot wordt aangetekend, dat er geen rekening is gehouden rnet
mogelijke wachtgeld verplichtingen voor personeelsleden. Met de drie provincies is
afgesproken dat vanaf 2Ol4 bezien wordt of toekomstige vrij besteedbare reserves
aangewend kunnen worden om een wachtgeldvoorziening te vormen. Dit is mede
afhankelijk van de wijze waarop provincies en steden besluiten de economische
ontwikkeling van Noord-Nederland in de komende jaren te ondersteunen.

Administratieve afsluitìng EZ Kompas progtamma en Kompasregelingen
Op 15 juni 2012 heeft het SNN de einddeclaratie van het EZ-Kompas programma 2000-
2006 bij het ministerie van Economische Zaken (MEZ) ingediend. In 2013 is het laatste
project uit dit programma met begunstigde afgerekend zodat het programma nu ook
administratief kan worden afgesloten.
Bij het sluiten van de'package deal'met MEZ in 2010 is afgesproken, dat de niet bestede
middelen mogen worden ingezet voor het Koers Noord programma, mits deze gelden
uiterlijk 31 december 2013 aan begunstigden zijn gecommitteerd. Aangezien aan deze
voorwaarde is voldaan, kunnen in deze jaarrekening alle vrijgevallen EZ Kompas
middelen ad. € 10.693,000 worden toegevoegd aan het budget van het
Transitieprogramma, onderdeel van het Koers Noord programma en Operationeel
Programma.
Bij het afsluiten van het EZ programma wordt via een voorstel van resultaatbestemming
de algemene reserve van € 1.984.000 eveneens overgeheveld naar het
Transitieprogramma, Binnen dat programma kan dit deel van de reserve uitsluitend aan
projecten worden besteed, omdat MEZ destijds uitdrukkelijk heeft bepaald, dat de uit
rentebaten opgebouwde reserve niet voor uitvoeringskosten mag worden aangewend.

In 2013 zijn de laatste EZ Kompas subsidieregelingen (IPR, NIOF en KITS) ook
administratief afgesloten, De nog niet afgewikkelde terugvorderingen van subsidies, die
overigens voor 1007o voorzien zijn vanwege het risico van oninbaarheid, zijn
overgeboekt naar de uitvoeringskosten. Daar zal de afwikkeling van de vorderingen
verder worden bewaakt. Bij genoemde drie regelingen resteren algemene reserves van
per saldo € 455.000. Deze vrij aan te wenden reserves worden via een voorstel van
resultaatbestemming overgeheveld naar de algemene reserve van de uitvoeringskosten.

Resultaatbestemming
De afgelopen jaren zijn diverse einddeclaraties van regelingen en programma's bij de
geldverstrekkers ingediend. Zoals hiervoor aangegeven zijn de laatste onderdelen uit de
EZ Kompasperiode (2000-2006) in 2013 administratief afgesloten. De resterende
reserves zijn overgeboekt zoals hiervoor vermeld.

In de geconsolideerde balans en resultatenrekening vallen de hiervoor genoemde
mutaties van reserves per saldo tegen elkaar weg.
Onder resultaatbestemming resteert een onttrekking aan de reserves van € 1.709.000,
Deze bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste gedeelte, groot€ 1.600.000 is de hiervoor bij voorziening toekenning
uitvoeringskosten besproken dotatie aan de voorziening om toekomstige
uitvoeri ngskosten te fina ncieren.
De andere onttrekking betreft een bedrag van € 109,000 en dient ter dekking van de
extra kosten voor de lobby in 2013. Het Dagelijks Bestuur SNN heeft besloten om de
lobby te Den Haag en de secretariële ondersteuning van de lobby tijdelijk uit te breiden
en de extra kosten in 2OL2 en 2013 te financieren uit de reserves.

Ru imtel ij k Econom isch Prog ra m ma - Sa menwerki ngsverband Noord-Nederland
(REP - S^r^r)
In aanvulling op de vorig jaar genoemde decentralisatie van € IO7 miljoen REP middelen
door het Ministerie van Economische Zaken, heeft het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (I&M) een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan het budget voor een specifiek
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REP project. I & M is in 2013 al gestart met de gefaseerde uitbetaling van het bedrag
van € 2,000,000 via het provinciefonds aan de provincie Groningen. Zoals bekend treedt
deze provincie als kassier op voor het SNN,

IJsland
Sinds oktober 2008 wordt risico gelopen over een deel van een vordering van € 10
miljoen van de provincie Groningen op Landsbanki te lJsland. De provincie Groningen,
die ook de tijdelijk overtollige SNN middelen belegt, had oorspronkelijk een vordering op
Landsbanki van € 10.540.898. Het aandeel van het SNN in deze vordering bedroeg
32,38o/o dus € 3.4t3.t43. Ultimo 2008 is voor het risico van mogelijke oninbaarheid van
deze vordering een voorziening van 100%o getroffen. Deze voorziening is in 2011 echter
volledig vrijgevallen, omdat toen duidelijk werd dat nagenoeg gehele terugbetaling van
de vordering mogelijk is. Het SNN volgt daarmee de handelswijze van de provincie
Groni ngen.

De provincie Groningen heeft sinds 2008 tezamen met het Rijk en de landsadvocaat
getracht de vordering terug te ontvangen, Op 16 december 2011 heeft een zitting bij de
Ilslandse rechtbank plaatsgevonden waarbij de claim van de provincie Groningen
inclusief gedefde interest is vastgesteld op afgerond € 10,8 miljoen. Op 29 december
2011 heeft een eerste interim betaling op deze vordering plaatsgevonden van circa 30%o
in 2OL2 en 2013 hebben betalingen plaatsgevonden. Cumulatief is nu € 6 miljoen door de
provincie Groningen ontvangen.

Daar er nog onzekerheid is over het tijdstip van terugbetaling van de resterende 460/o, is
er nog een gering risico ten aanzien van de rente. De provincie Groningen heeft het SNN
altijd rente vergoed over de rekening-courantstanden zonder aftrek van de getroffen
voorziening voor de lJslandse tegoeden, Bij definitieve terugbetaling van de deposito's in
2OI4 of later zal moeten blijken of de terugontvangen rente toereikend is om de aan het
SNN vergoede rente te compenseren,
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O.2 Grondslagen consolidatie en waardering

Deze paragraaf gaat in op de grondslagen van consolidatie en waardering en op de
inhoud van de balans en resultatenrekening.

Grondslagen consolidatie
De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie betrokken:
¡ Ruimtelijk Economisch Programma - Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-

sNN)
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland programma's
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland regelingen
o Kompas programma's
¡ Kompas regelingen
. Uitvoeringskosten
. Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten

De volgende regelingen en werkzaamheden worden voor rekening en risico van
provincies en gemeenten uitgevoerd :

. STINAF Fryslân

. STINAG Groningen

. STINAT Drenthe
r SEBB 2009 provincie Drenthe
o SEBB 2009 gemeente Assen
. SEBB 2009 provincie Groningen
. SEBB 2010 provincie Fryslân
. SEBB 2010 gemeente Schiermonnikoog
¡ SEBB 2010 gemeente Vlieland
. SEBB 2010 gemeente Terschelling
. Subsidieregeling energiebesparing De Wolden
. SIEBB provincie Drenthe
¡ SIEBB provincie Fryslân
. SIEBB provincie Groningen
. IEBB provincie Drenthe
. IAD Drenthe provincie Drenthe
¡ STINAF II Fryslân
. Friese Energiepremie 2013-2015
. Subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen
. Optreden als fondsbeheerder voor het RSP Mobiliteitsfonds

Bij de consolidatie van de groepsbalansen zijn de onderlinge vorderingen en schulden
geëlimineerd, Dat geldt ook voor de resultatenrekeningen.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld zijn de posten in de balans en resultatenrekening tegen
nominale waarde opgenomen,
Hierna volgt per post van de jaarrekening een beknopte beschrijving en indien van
toepassing een uiteenzetting over de waardering of wijze van resultaatbepaling.

BALANS

Materiële activa
In de jaren 2005 t/m 2OtO zijn uitgaven gedaan voor een nieuw automatiseringssysteem
voor de regioprogramma's en de subsidieregelingen, De gemaakte kosten worden vanaf
het moment van ingebruikname in vijf jaar afgeschreven,
In de jaren 2008 en 2009 zijn investeringen gedaan in kantoorinventaris, Deze kosten
worden eveneens vanaf het moment van ingebruikname in vijf jaar afgeschreven.
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Vorderingen
De post Vorderingen bevat de vorderingen op het ministerie van Economische Zaken, de
nog te ontvangen bijdragen van de Europese Commissie en te ontvangen bedragen van
provincies en gemeenten. Onder de overige vorderingen zijn vooruitbetaalde kosten en
de compensabele BTW opgenomen. De vorderingen uit hoofde van terug te ontvangen
subsidies worden in de balans afzonderlijk gewaardeerd, waarbij een inschatting wordt
gemaakt van het risico van mogelijke oninbaarheid.

Rekenin g-courant Groningen
De provincie Groningen treedt als kasbeheerder op voor het SNN, Per onderdeel wordt
een rekening-courantverhouding aangehouden.

Bank reken¡ng-courant
Voor het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds is een bankrekening geopend.

Algemene reserves
Per instrument wordt een algemene reserve aangehouden. Deze reserve bestaat uit de
jaarlijkse toevoegingen van rentebaten onder aftrek van eventuele rentelasten. De
reserve heeft als doel tekoften op te vangen op projecten en uitvoeringskosten, die niet
op een andere wijze worden gedekt.

Voorziening toekenn¡ngen
Voor de uitvoeringskosten wordt een voorziening toekenningen aangehouden, bestaande
uit het saldo van door de overheden beschikbare gestelde middelen en dotaties uit de
algemene reserves, verminderd met de reeds gedane toekenningen aan
u itvoeringskosten.

Vooruitontva ngen bedragen
De door de overheden beschikbaar gestelde middelen worden als vooruitontvangen
bedragen onder de lang lopende schulden opgenomen. De vooruitontvangen bedragen
worden verminderd met de reeds gedane toekenningen aan derden en regelingen.
Vrijgevallen middelen die ontstaan, doordat projecten niet doorgaan of minder middelen
vragen dan oorspronkelijk geraamd, worden aan de vooruitontvangen bedragen
toegevoegd.

Openstaande toekenningen
Betreft de verplichtingen aan derden. Het saldo bestaat uit toekenningen verminderd met
de uitbetaalde bedragen en vrijgevallen middelen.

Schuld aan derden wegens u¡tvoer¡ng regelingen
Gemeenten en provincies stellen voorschotbedragen beschikbaar voor de uitvoering van
diverse regelingen. Het SNN voeft de regeling uit en verstrekt uitkeringen aan
begunstigden. Het saldo van de ontvangen voorschotten en de nog niet aan
begunstigden uitbetaalde bedragen is ultimo 2013 opgenomen onder schuld aan derden
wegens uitvoering regelingen.

Crediteuren
Betreft verplichtingen aan leveranciers en nog te betalen kosten. Bij de crediteuren zijn
ook de schulden uit hoofde van het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds
opgenomen,
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RESULTATENREKENING

Projecten

Beschikbare budgetten
Betreft de toegekende financiering voor het REP-SNN programma, het Koers Noord
programma en het Operationeel Programma Noord-Nederland, De financiers zijn het Rijk,
de Europese Commissie, provincies, gemeenten en ovenge,

Toekenningen aan projecten
Betreft verleende subsidieverleningsbeschikkingen (committeringen) aan derden en
uitvoeringskosten SNN. De volledige toezegging wordt in het jaarvan toezegging als last
in de exploitatie verantwoord.

Vrijval op toekenningen
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor
gecreëerde vrijval als bate verantwoord. Dit geld is in principe, mits de regelgeving dit
toelaat, weer opnieuw beschikbaar. De vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de
balanspost vooruitontvangen bedragen.

Teruggevorderde bed ragen
Betreft de vorderingen die geen oninbaarheidsvoorziening behoeven. De teruggevorderde
bedragen worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd,

M utaties vooruitontvangen bedragen
Het niet gebruikte deel van de (jaarlijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde
vrijval op projecten worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Hieruit
worden bedragen onttrokken, indien er niet bestede (jaar-)budgetten van vorige jaren
beschikbaar zijn, dan wel als er geanticipeerd wordt op toekomstige budgetten en/of
verwachte vrijval (de zogenoemde overcommittering).

Algemeen

Bijdragen in uitvoeringskosten
Betreft de bijdragen in de uitvoeringskosten van het Rijk, de Europese Commissie,
provincies, gemeenten en overige financiers.

Kosten
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse subsidie-
instrumenten, het beheer van SNN Algemeen en SER Noord-Nederland. De kosten
worden doorberekend aan de uitgevoerde instrumenten op basis van een
kostenverdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het urenregistratiesysteem. De
kosten worden gedekt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, de
Europese Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten,

Rente
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per instrument wordt
een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente wordt berekend.

Mutaties voorzieningen
Hieronder zijn twee soorten mutaties opgenomen, In de eerste plaats mutaties in de
voorziening voor de uitvoeringskosten van het REP-SNN programma, het Koers Noord
programma en het Operationeel Programma Noord - Nederland. Als de bijdrage aan
uitvoeringskosten hoger is dan de gerealiseerde kosten wordt de overfinanciering gestort
(last) in de voorziening uitvoeringskosten.
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O.3 Weerstandsvermogen, risico's en financiering

Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen, de risico's en de financiering van
het SNN.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico's, die
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2013 bedraagt de
geconsolideerde algemene reserve €7.544.OO0. Als interne gedragslijn geldt dat
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke
(subsidie)doelen. In 2013 is het EZ Kompasprogramma administratief afgesloten en is de
algemene reserve ad € 1.984.000 overgeboekt naar de reserve van de Transitiemiddelen
van het Koers Noord programma. Voor deze overgeboekte reserve is expliciet bepaald,
dat deze niet voor de dekking van uitvoeringskosten mag worden aangewend.

Risico's
Tegenover de algemene reserve staan risico's die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden.

In december 2006 heeft een werkgroep op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het
SNN de risico's, die ten laste van de reserves kunnen komen, in kaart gebracht. Hierbij
zijn risicocategorieën onderscheiden, die hierna koft worden genoemd.

. Inhoudelijkerisico's
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering
van de programma's afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers, op nihil ingeschat.

. Procedurele risico's
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen Administratieve
Organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen, Op dit moment speelt er een
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor Fraudebestrijding
(OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt Oostwand te
Groningen. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet naleven van
de aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het onderzoek is nog
niets bekend.

. Risico's verbonden aan financiering en uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023is een voorziening gevormd. Ultimo 2013 is
deze voorziening voldoende om de werkzaamheden voor het huidige programma 2OO7-
2013 en het nieuwe programma 2O[4-2O2O volledig af te ronden mits er minimaal nog
een bedrag van € 400.000 uit toekomstige vrij te besteden rentebaten beschikbaar komt
om aan de voorziening toe te voegen. Bij de beoordeling van de voorziening is rekening
gehouden met inkomsten en uitgaven op basis van het nu meest realistische
toekomstscenario van het SNN, Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen
heeft gehad, mede omdat bewaking van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft,
wordt het financieringsrisico op nihil geschat. Het SNN loopt nog een gering renterisico
ten aanzien van de deposito gelden die de provincie Groningen uit lJsland terug moet
ontvangen. Het SNN heeft jaarlijks rente vergoed gekregen over de r/c verhoudingen
met de provincie Groningen zonder rekening te houden met de getroffen voorziening
voor mogelijke oninbaarheid van de vordering op Landsbanki. Na ontvangst van de
laatste termijn van Landsbanki zal de teveel ontvangen rente met de provincie Groningen
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verrekend worden. Ervan uitgaande dat de afrekening in2OL4 zal plaatsvinden, wordt dit
risico op € 27l.OOO geraamd.

. Budgettaire risico's
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma's treedt bij
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.

Voor alle lopende regelingen en programma's, met uitzondering van Koers Noord 2OO7-
2010 PiD, zijn zogeheten 'overcommitteringspercentages'vastgesteld. Indien de
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt
periodiek vergeleken met de prognoses, Op basis van de meest recente gegevens is er
ultimo 2013 geen direct risico. Daarbij moet worden opgemerkt dat van de projecten van
het Operationeel Programma Noord-Nederland ultimo 2013 nog maar een gering
gedeelte van de projecten een eindafrekening heeft ingediend. Hierdoor is er nog te
weinig inzicht in de vermoedelijke werkelijke vrijval van dit programma en verdient het
aanbeveling om de ultimo 2013 aanwezige reserves voor eventuele tegenvallers achter
de hand te houden. In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een
bedrag van € 2.400.000 aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit
programma. Daarbij is als voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatievan € 2,4
miljoen, tekorten ontstaan doordat de vrijval bij hetTransitieprogramma lager uitvalt, de
reserves van het SNN zullen worden aangesproken. Ultímo 2013 is daarvoor binnen het
Transitieprogramma een reserve van € 3.742.000 aanwezig.

Voor het Operationeel Programma 2OO7-2073 is, conform de EC-gedragslijn uit het
verleden, het systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2
regel) een extra aandachtspunt, Ultimo 2013 heeft het SNN voldoende subsidiabele
kosten bij de Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.

Recapitulatie
Ultimo 2013 bedraagt het eigen vermogen € 7,5 miljoen. Daar staat ultimo 2013 alleen
een renterisico van circa € 27I.OOO tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's
en onzekerheden.

Financiering
De uitgaven van het REP-SNN programma, Koers Noord programma en het Operationeel
Programma Efro Noord Nederland worden gedekt uit middelen die door externe
geldgevers als Rijksoverheid, Europese Commissie en provincies ter beschikking worden
gesteld. De Koers Noord- Operationeel Programma Noord-Nederland regelingen worden
als project gefinancierd vanuit de programmamiddelen, EZ-Kompas en EFRO.

Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten. De provincie Groningen
treedt op als kassier voor het SNN. Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het
statuut geeft in overeenstemming met de Wet FIDO de bestuurlijke kaders aan
waarbinnen het Dagelijks Bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden,
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico's kan besturen en beheersen.

Door middel van een actief treasurybeleid streeft de treasurer van de provincie
Groningen ernaar de financiële kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de
opbrengsten zo hoog mogelijk te krijgen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten voor
het risicoprofiel van het SNN:
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het uitgangspunt voor het financieel risico ls defensief en risicomijdend;
de lange termijnrisico's worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm,
zoals die is opgenomen in de Wet FIDO;
de korte termijnrisico's worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals
die is opgenomen in de Wet FIDO.

Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren viermaal per
jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen waarvoor de provincie de
treasury functie vervult, Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van
Groningen worden verstrekt, Het Dagelijks Bestuurvan het SNN ontvangt periodiek een
verslag van het overleg.

De renterisiconorm voor het jaar 2013 is op basis van de oorspronkelijke begroting
vastgesteld op € 9.566.000, Deze norm is verder niet van belang, omdat het SNN geen
vaste schulden heeft.

Gezien de renteontwikkeling in 2013 en door de invoering van verplicht
"schatkistbankieren" voor decentrale overheden in december 2Ol3 zijn vrijgekomen
middelen kortlopend weggezet. De overige middelen zijn belegd in obligaties,
onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke rentebaten vallen lager
uit als de tegoeden waarover rente wordt vergoed lager zijn dan verwacht en/of als een
lager rentepercentage wordt vergoed dan oorspronkelijk werd begroot, Dat laatste was in
2013 nadrukkelijk het geval,

In 2013 is per einde van de maand de liquiditeitspositie als volgt:

(bedragen x € 1.000)
januari I2L.969
februari t50.227
maart t56.225
april 153.846

mei
lunr
juli
augustus

t49.492
146.918
146.158
I4L.734

september
oktober
november
december

t46.328
t44.228
L40.757
140.015

In het jaar 2Ol3 is er geen sprake geweest van liquiditeitstekorten
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1.O GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(bedragen in € 1.OOO,-)
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-197

7-71!l

8.166

8.166

107.859

107.459

22t.762

5.676
754

22a-192

351.936

9.253
-1.70q

7_844

t4.678

L4.678,

73.r33

73.133

2t4.256
5.509

828

22fl-593

315.948

Totaa I I a n o looe n de schu lde n

Kortlooende schulden:
- Openstaande toekenningen
- Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen
- Crediteuren

totaa I kortlooende schulden

Totaal Dassiva

Totaal eiaen vermoaen

Totaal voorzieninoen

Eioen vermooent
- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemming

Voo¡zíeninqen:
- Toekenningen

Lanølooende schulden
- Vooruitontvangen bedragen

206

206

229.LAS

t22.st0
35

351-730

351-936

50

50

175.883

139.980

35

315.494

315-944

Vloltende activa:
- Vorderingen
- Rekeningen-courant Groningen
- R/c ABN Amro
- Kas SNN - UO

Totaal activa

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

Vaste activa:
- Immateriële activa
- Materiële activa
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1.O.1. Toelichting op de geconsolideerde balans per
31 december 2OL3

Algemeen
Bij de consolidatie van de balansen van de verschillende programma's en regelingen
zijn de onderlinge vorderingen en schulden (openstaande toekenningen) geëlimineerd.
In totaal is op 31 december 2013 een bedrag van € 29.867.000 geëlimineerd en per
31 december 2OI2 € 28.480.000,

Vaste activa

Materiële activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte
economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven.
De materiële vaste activa betreffen de kosten van een nieuw geautomatiseerd
systeem en kantoorinventaris. Het grootste deel van de investeringen heeft in 2008 en
2009 plaatsgevonden.

Het verloop van de materiële vaste activa in 2013 is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2013
Af: Afschrijvingen 2013
Boekwaarde per 31 december 2O13

Vlottende activa

Vorderingen
De specificatie per balansdatum is als volgt:

Ministerie van Economische Zaken
- REP - SNN - programma
- EZ Koers Noord 2OO7-2OLO PiD
- Rijkscofinanciering in OP EFRO
Totaal EZ

Europese Commissie
- oP EFRO 2007-2013
Totaal EC

Bijdragen provincies, gemeenten en
REP - SNN in kosten

Terug te ontvangen subsidies
Af: Voorziening oninbare vorderingen

* € l.OOO
Totaal

* € 1.OOO
geauto-

matiseerd
systeem

!77
130
47

3t-I2-20I2
€ 1.000

98.562
15,850
24.356

138.768

88.038
88.038

t67

3.549
3.542

7

* € 1.OOO
kantoor-

inventaris

29
26
3

206
156
50

31-12-2013
x € 1.ooo

84.219
15,850
t7.876

LL7.945

51.718
51.718

5.569

2.745
2.745

0
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BTW Compensatiefonds

Nog te ontvangen bijdragen
Vooru itbetaa lde u itvoeri n gskosten

Kosten EZ Rijkscofinanciering in OP EFRO
Kosten EC in OP EFRO

485

146
20

166

0

52t

37
222
259

457
968

7.425

0

0

Totaal vorderingen 175.883 229.185

De terug te ontvangen subsidies zijn geheel voorzien voor mogelijke oninbaarheid.
Afboekingen van uitstaande vorderingen vinden plaats als van de curator een
defi nitieve uitdeli n gsl ijst wordt ontvan gen.

Op 1 januari 2003 is het BTW Compensatiefonds in werking getreden. Het SNN heeft
op basis van evenredigheid de vordering over het jaar 2013 ad € 485.000 bij de drie
Noordelijke provincies ingediend,

De post 'Nog te ontvangen bijdragen' bestaat voornamelijk uit bijdragen van de
provincie Fryslân voor de ontwikkeling van de regeling Fries Innovatiepotentieel en
voor een afgehandeld WOB-verzoek in het kader van de STINAF, terug te ontvangen
premies WIA/WAO, aan de drie noordelijke provincies doorbelaste onderzoekskosten
en een nog te ontvangen bijdrage voor het G2G-project Agro Valley.

De post'Vooruitbetaalde uitvoeringskosten'bestaat uit een aantal kleine posten op het
gebied van hLrur, contributies en verzekeringen.

Rekeningen-courant Groningen
De provincie Groningen verricht de kassiersfunctie voor het SNN. Alle betalingen en
ontvangsten verlopen via de rekening van de provincie Groningen, Over het
uitstaande saldo wordt ieder kwartaal rente berekend. Deze rente is gebaseerd op de
door de provincie gegenereerde rente op uitgezette gelden. Over het jaar 2013
bedraagt de rente gemiddeld t,060/o tegen 7,55o/oin2OL2. Bij het opstellen van de
begroting voor 2013 is rekening gehouden met 2,2Oo/o rente,
Voor alle programma's en regelingen wordt een aparte rekening-courantverhouding
met de provincie bijgehouden. Daarnaast zijn er twee rekening-courantverhoudingen
voor de uitvoeringskosten.

Het verloop van de rekening-courant Groningen in 2013 is als volgt:
* € 1.OOO

Stand r/c Groningen per 1 januari 2013 722.510
Bij: mutaties 2013 t7.471
Eindstand per 31 december 2013 139.981

Stand r/c ABN Amro
De stand per 31 december 2013 op de rekening-courant rekening voor het RSP
Mobiliteitsfonds bedraagt € 35.000.
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Eigen vermogen

Algemene reserves
De algemene reserves zijn ontstaan doordat jaarlijks de rentebaten onder aftrek van
rentelasten aan de reserve worden toegevoegd. De reserves kunnen worden
aangewend om tekorten op projecten op te vangen, alsmede voor uitvoeringskosten
die niet op andere wijze worden gedekt.
Er wordt per regioprogramma en subsidieregeling een algemene reserye
aangehouden, Daarnaast zijn er algemene reserves voor de uitvoeringskosten. Het
negatieve resultaat voor bestemming is voornamelijk ontstaan door het op het
vereiste niveau brengen van de voorziening toekenningen uitvoeringskosten.

Geconsolideerd laat het eigen vermogen over het jaar 2013 het volgende verloop zien.

* € 1.OOO
7.7t9Stand 1 januari 2013

Sa ldo rentebaten/lasten
Af: oninbare te veel betaalde subsidie

1.536
2

109

1.600

Algemene reserve voor resultaat voor bestemming

Af: onttrekking in verband met
financiering van de lobby

Af: onttrekking in verband met aanvullen
voorzien i n g uitvoeri n gskosten

Stand per 31 december 2013

1.534
9.253

-/- 7.709
7.544

3I-r2-20L2
x € 1.000

I4

4.189

286
L.879

455
557

338
7.7L8

Het eigen vermogen per balansdatum (na verwerking van het resultaat voor
bestemming) kan als volgt gespecificeerd worden:

31-12-2013
* € 1.OOO

REP - SNN - programma 166
Koers Noord en
Operationeel Programma Noord - Nederland 7.346
Koers Noord en Operationeel Programma
Noord - Nederland regelingen 0
Kompas programma's 0
Kompas regelingen 0
Uitvoeringskosten 32
Regelingen en werkzaamheden
voor provincies en gemeenten 0
Totaal 7.544
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Voorzieningen

Voorziening toekenningen
Betreft het saldo van de door de overheden beschikbaar gestelde middelen,
verminderd met de reeds gedane toekenningen aan uitvoeringskosten. Het verloop
van de voorziening toekenningen uitvoeringskosten is in 2013 als volgt:

Stand per 1 januari 2073
* € 1.OOO

8.166

Bij: regulier beschikbaar gestelde bedragen in 2013:
provincies 2.083
gemeenten 416
SER T45
vrijval uit reserve voor financiering lobby 109
diversen 5

2.758

7.429

Af: saldo regulier beschikbaar gestelde bedragen
minus uitvoeringskosten in 2013 4.67t

3.495

Af: uitvoeringskosten in 2013

Bij: eenmalig beschikbaar gestelde bedragen in 2013:
REP - SNN
Tra nsitiemiddelen
NIOF-regelingen
Middelen uit algemene reserve:
Algemene reserve regelingen voor derden 401
Algemene reserve IPR 2008/2009 118
Algemene reserve NIOF 2008/2OLO/20L3 95
Algemene reserve HRM 2009/2010 59
Algemene reserve uitvoeringskosten 927
Totaal middelen uit algemene reserve:

6,543
2.400

640

1.600

Stand per 31 december 2013
1 1.183

L4.67f¡

De voorziening toekenningen uitvoeringskosten ad € 14.678.000 bestaat ultimo 2013
uit de uitvoeringskosten ten behoeve van de uitte voeren programma's en regelingen
inclusief REP - SNN. Op basis van een prognose van de te verwachten kosten tot
medio 2023is de voorziening ultimo 2013 voldoende om aan de verplichtingen te
voldoen.

In 2013 waren de kosten iets hoger dan begroot, De baten zijn daarentegen
aanzienlijk hoger dan het begroot. Dit is te verklaren door de beschikbaar gestelde
bedragen voor de uitvoering van de REP - SNN en de NIOF en de uit de reserves aan
de voorziening toegevoegde bedragen.

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedra gen
De balanspost vooruitontvangen bedragen is als volgt samengesteld:

REP-SNN-programma
Koers Noord Operationeel Programma
Noord - Nederland - programma's

* e 1.ooo
93.L87

-/- 26.676
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Koers Noord Operationeel Programma
Noord - Nederland - regelingen
Totaal

6.562
73.133

De stand van de vooruitontvangen bedragen is bij drie programma's negatief. Bij het
Operationeel Programma Noord - Nederland heeft het OP EFRO 2007-2073
programma een negatief saldo van € 14,2 miljoen door overcommittering, Hetzelfde
doet zich voor bij de Cofinanciering rijksmiddelen in OP EFRO en Transitie met
respectievelijk€7,3 miljoen en € 5,2 miljoen. In alle gevallen is de overcommittering
nog onder de afgesproken grenzen,

Het verloop van de balanspost vooruitontvangen bedragen is in 2013 als volgt:

projecten en
reoelinoen
* € 1.OOO

Stand per 1 januari 2013 107.859
Bij: beschikbaar gestelde middelen 9.360

vrijgevallen toekenningen projecten 13.430
130,650

Af : uitvoeringskosten
aangegane verplichtingen derden

Af: mutatie interne toezeggingen
Stand per 31 december 2013

8.943
48.574

-/- 57.5r7
Stand per 31 december 2013 73.L33

Kortlopende schulden
Openstaande toekennin gen
Onder deze balanspost zijn de verplichtingen aan derden opgenomen. Het verloop in
het jaar 2013 is als volgt:

* € 1.OOO
Stand per 1 januari 2Ot3 22L.762
Bij: verplichtingen lopend jaar 48.574

270.336
Af: betalingen 2013 41-263

vrijval 2013 (inclusief vrijval
voorziening debiteuren) 13,430

Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen
Het SNN voert voor rekening en risico van de drie noordelijke provincies en een aantal
gemeenten regelingen en werkzaamheden uit. De omvangrijkste zijn de toeristische
regelingen. Daarnaast voert het SNN een aantal regelingen uit op het gebied van
energiebesparende maatregelen en op het gebied van innovatieve energieprojecten
voor bestaande bouw. Ten slotte wordt het IAD uitgevoerd. Het SNN ontvangt voor
deze regelingen voorschotten. Voor zover deze nog niet aan eindbegunstigden zijn
uitgekeerd wordt het restant van de voorschotten als schuld in de balans opgenomen.

De schulden aan derden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
* € 1.OOO

Schuld Fryslân, drie gemeentes inzake STINAF,
SEBB Fryslân, SIEBB Fryslân en FEP 2.388
Schuld Groningen inzake STINAG en SIEBB Groningen 1.054
Schuld Drenthe en Assen inzake STINAT, SEBB Drenthe,
SIEBB Drenthe en IAD 2.053
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Schuld gemeente De Wolden
Schuld gemeente Hoogeveen
Totaal

Crediteuren
De crediteuren bestaan per 31 december 2013 uit

Te betalen kosten en te verrekenen bedragen:
. Af te dragen sociale lasten over december 2013
. Accountantskosten projecten en jaarrekening 2013
. Personeelskostenlobby
. Externe opdrachten en onderzoeken
. Kosten uitzendbureau
. Reiskosten
. Automatiseringskosten
¡ Vooruitontvangen bedragen (SIEBB en IAD,

prijs l23subsidie)
. Overige
. Nog te verrekenen rente mobiliteitsfonds
Totaal crediteuren

* € I.OOO
272
136

85
83
30
I

42

-34
48

5.509

79
58
35

828

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Voor de huur van het pand van de uitvoeringsorganisatie van het SNN is een
overeenkomst afgesloten van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. De
huurverplichting tot en met eind 2074 bedraagt € 195.514,

Voor de huur van het pand in Den Haag loopt een overeenkomst tot 31 december
20L4. De huurverplichting bedraagt € 13.051.

Voor het schoonmaakcontract, afgesloten van l juni 2013 tot en met 31 december
2OL4, bedraagt de verplichting € 18.405.

Voorts zijn er langlopende contracten voor de huur van kopieer- en faxapparaten tot
en met 31 december 2OL4 afgesloten, waarmee vanaf 1 januari 2012 een
totaalbedrag van € 47.320 is gemoeid.

Tot slot is er met de lCT-dienstverlener een contract afgesloten tot 13-12-2014. De
verplichting hiervan bedraagt e 53.879.

Ultimo boekjaar wordt overeenkomstig de BBV voorschriften geen balanspost meer
opgenomen voor de nog niet opgenomen vakantiedagen van de personeelsleden. De
verplichting vertegenwoordigt ultimo 2013 een waarde van € 335,000 tegen vorig jaar
€ 467,000,

Gebeurtenissen na balansdatum
Kort voor balansdatum werd bekend dat SNN voor het nieuw Operationeel Programma
Efro Noord-Nederland 2Ol4-2O20 Management Autoriteit zal zijn. Van het totale
budget voor Nederland verhoogd met cofinanciering door MEZzal SNN 20,41olo
ontvangen. Dat betekent een bedrag van € 122 miljoen. Aangezien de formele
toezegging van deze middelen in 2OL4 zal plaatsvinden, zal in dat jaar verantwoording
in de jaarrekening plaatsvinden.
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1.1 Geconsolideerde resultatenrekening 2O13

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
toekenningen aan projecten
vrijval op toekenningen

Teru ggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2OL3
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ol2
Lasten Baten Saldo

40.574
0
0

-7.858

0
t3.43L

0
26.868

-40.574
73.437

0
34.726

26.000
0
0

t2.390

7.232

45.622

2.209

47.43L

0

47.A31

0
17.590

0
20.800

-26.000
77.590

0
8.410

-7.232
0

2.209
4.770

28.816
23

0
to7.a29

7.528
7

163
7.776

9.474

L46.L42

3.306

L49.448

0

t49.448

107.055
0
0

0
10.029

4
19.580

0
0

2.385
6.563

1'-.492

148,160

1.091

!49.25L

t97

107.055
0
0

-28.816
10.006

4
-44.249

o

-7.528
-7

2.222
4.787

2.o18

2.O18

-2.275

-197

t97

0

0
0
0

2.000 2.000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
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subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten :

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemmi n g, onttrekki ng reserve

32.7t6 42.299 9.583

0
0

2.083
476
150

-7.429
-2

1.536
-6.512

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

2.083
476
150

0
0

7.790
395
t29

0
0

1.790
395
729

0
0

1.983
383
t7a

0
0

1.983
383
t78

38.390 38.390

0
0

2.209
4.770

o r36.668 136.668

7.429
2

110
8.1 15

0
0

1..646
1.603

0
0
0

2327

15.656 5.898 -9.758

4A372 48.L97 -175

4.008 2.474 -1.534

52,380 50.671 -'-.7lJ9

0 1.709 7.709

52.380 52.380 0

9.293 2.061

47.6,83 2.061

748 -2.067

47.83L

0

47.831

o

0

0

t\)
NJ

o
l
!
{D

Resultaat na bestemming r49.448,



1.1.1 Toelichting op de geconsolideerde
resultatenrekening 2013

De geconsolideerde resultatenrekening bestaat uit de exploitaties van alle groepen
instrumenten die bij de uitvoeringsorganisatie van het SNN in beheer zijn met de daarbij
behorende uitvoeringskosten. De toelichting op de afzonderlijke groepen en
afzonderlijke instrumenten is weergegeven in het beheersdeel van deze jaarrekening, De
consolidatie is onder te verdelen in de volgende groepen:

- Ruimtelijk Economisch Programma - SNN;
- Koers Noord en Operationeel Programma Noord programma's;
- Koers Noord en Operationeel Programma Noord regelingen;
- Kompasregioprogramma's;
- Kompassubsidieregelingen;
- uitvoeringskosten;
- regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten.

Projecten 2013 2Ot2

Beschikbare budgetten: Rijk € 2.OOO € 107,055
In 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bedrag van € 2.000.000
toegezegd voor een project van het REP-SNN, In totaal is er een budget van € 109,055
miljoen beschikbaar voor het REP-SNN.

Beschikbarebudgetten:overige eO €0
Geconsolideerd zijn er, na eliminatie van onderlinge mutaties tussen programma's en
regelingen, geen budgetten beschikbaar gekomen.
In 2013 zijn na het administratief afsluiten van het EZ-Kompasprogramma en de
resterende Kompas regelingen (IPR 2000 Vestiging en IPR 2000 Uitbreiding) de
resterende beschikbare middelen overgeboekt naar het Transitie programma van Koers
Noord. Tevens is er vanuit het beschikbare budget van het Transitieprogramma
€ 2.400.000 overgeboekt naar de uitvoeringskosten. Daarnaast is besloten om vanuit
het Transitie programma extra budget beschikbaar te stellen voor de NIOF, In totaal is
er een bedrag van € 7,360.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten.

* € 1.OOO
Extra budget NIOF 2013 7.360
Overboeking Transitie naar uitvoering -/- 2.4OO
Subtotaal 4.960
Af: eliminatieposten -/- .4.960
Totaal O

Toekenningen aan projecten e 40'574 e 28.816
Binnen zowel de afdeling Regioprogramma's als de afdeling Subsidieregelingen worden
de verleningsbeschikkingen geboekt als toekenningen aan projecten, De toekenningen
aan projecten bedragen in 2013 € 40.574.000.
Binnen het REP-SNN is voor een bedrag van € 9.325.000 subsidie aan een project
verleend. Bij het Koers Noord programma en het Operationeel Programma is een bedrag
van € 25,8 miljoen toegekend aan projecten en bij regelingen van Koers en het
Operationeel programma is een bedrag van € 5,5 miljoen toegekend aan projecten,

Instrumenten
REP-SNN
Koers Noord en Operationeel Programma
Koers Noord en Operationeel Programma
regelingen
Totaal

2lJt3
* € 1.OOO

9.325
25.764

5,485
40.574

20t2
* € 1.000

L6.029

L2.787
28.816
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In 2013 is bijna € 12 miljoen meer toegekend aan projecten dan in 2OL2. Deze toename
wordt voornamelijk verklaard door een tweetal zaken:

1, Binnen het REP-SNN is voor het eerst subsidie ad € 9,325.000 aan een project
verleend.

2. Binnen het Transitie programma van Koers Noord is via de tender van 2013 aan
27 projecten een bedrag ad €10 miljoen aan subsidie verleend. Naast de tender
is vanuit het resterende budget van Transitie nog een bedrag van € 19,2 miljoen
aan projecten verleend.

Verder zijn er binnen het Operationeel Programma Noord-Nederland aan twee projecten
nieuwe beschikkingen afgegeven en twee beschikkingen zijn herzien. Het budget van
zowel de Rijkscofinanciering als het Pieken in de Delta (van het Koers Noord
programma) is uitgeput. Eén project met Rijkscofinanciering is herzien.

Aan de subsidieregelingen zijn minder subsidies verleend. De budgetten van de IPR
2OO8/2OO9 en HRM+ 2OO9/2OLO zijn uitgeput. De verleende bedragen bij deze
regelingen hebben enkel betrekking op wijzigingen van reeds verleende projecten.
Binnen de NIOF 2013 is een bedrag van bijna € 5,5 miljoen aan projecten verleend. Dit
is circa € 7 miljoen minder dan vorig jaar. Er is aan 295 NIOF-projecten subsidie
toegekend. Vorig jaar waren dit 502 projecten.

Vrijval op toekenningen € 13.431 € 10.006
Vrijval ontstaat als de kosten van projecten bij de eindafrekening lager blijken uit te
vallen dan begroot of indien subsidies in het geheel niet tot uitbetaling komen, Op de
begroting van de projecten is destijds de bijdrage toegekend. Het verschil tussen de
toegekende bijdrage en de definitieve vaststelling wordt als vrijval geboekt, De vrijval in
2013 bestaat uit:

2013 2072
Instrumenten *€1.OOO x€1.000
Koers Noord en Operationeel Programma 5.692 2.466
Koers Noord en Operationeel Programma
regelingen 7.739 6.216
Kompas regioprogramma's 0 688
Kompas subsidieregelingen 0 636
Totaal 13.431 10.006

Bij het Koers Noord en het Operationeel Programma is een vrijval gerealiseerd van bijna
€ 5,7 miljoen, Deze vrijval is het gevolg van projecten die niet op het maximaal
verleende bedrag zijn vastgesteld, De verdeling van de vrijval over de programma's
Pieken in de Delta, OP EFRO, Rijkscofinanciering OP EFRO en Transitie is respectievelijk
€ 0, € 4.959.000, € 606.000 en € 127.000,

Bij de regelingen van Koers Noord en het Operationeel Programma is een vrijval
gerealiseerd van afgerond € 7 ,7 miljoen, Deze vrijval is als volgt over de regelingen
verdeeld: bij de IPR 2008/2009 is een vrijval van iets meer dan € 3,7 miljoen
gerealiseerd, bij de NIOF 2008/2O|O/20L3 een vrijval van bijna € 3,7 miljoen en bij de
HRM 2009/2010 een vrijval van bijna € 340.000.

Mutaties vooruitontvangen € 34.726 e 88.249
bedragen
De onttrekking aan de vooruitontvangen bedragen is de som van de gerealiseerde vrijval
op toekenningen minus de toekenningen aan projecten minus het saldo van de
beschikbare budgetten. Koftom, de nog niet bestede budgetten.

Mutaties vooruitontvanoen bedragen :

Toevoegi ng vooruitontvangen bedragen
Onttrekking vooruitontvangen bedragen
Totaal

2013
* € 1.OOO
-/- 7.Bs8

26.868
34.726

2012
* € 1.000

t07.829
-/- 19.580
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De onttrekkingen en toevoegingen aan de vooruitontvangen bedragen zijn na eliminatie
als volgt onder te verdelen naar de diverse instrumenten.

Instru menten :

REP-SNN
Koers Noord en Operationeel Programma
Koers Noord en Operationeel Programma
regelingen
Kompas regioprogramma's
Kompas subsidieregelingen
Totaal

2013
* € 1.OOO

1 3.868
22.472

-/- 7.6L4
0
0

34.726

2072
* € 1.000

-/- to7.oss
13.563

6.57L
-/- 688
-/- 640

-l- aa.249

Per instrument kunnen de mutaties van de vooruitontvangen bedragen als volgt kort
worden samengevat.

Binnen de REP-SNN zijn de toekenningen aan projecten ad € 9.325.000 en de bijdrage
voor de uitvoeringskosten ad € 6.543.300 in mindering gebracht op de vooruitontvangen
bedragen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft€ 2 miljoen aan budget
beschikbaar gesteld. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de vooruitontvangen
bedragen, Per saldo bedraagt de onttrekking aan de vooruitontvangen bedragen
€ 13,868.000.

Binnen Koers Noord en het Operationeel Programma Noord-Nederland zijn de
toekenningen aan projecten ten bedrage van € 25.764.OOO en de bijdrage aan de
uitvoeringskosten ad € 2,400.000 minus de vrijval op toekenningen ad € 5,692.000
onttrokken aan de vooruitontvangen bedragen. Per saldo wordt C22.472.000 onttrokken
aan de vooruitontvangen bedragen.

Bij de regelingen van Koers Noord en het Operationeel Programma Noord-Nederland zijn
de toekenningen aan projecten ad € 5.485.000 en het voor uitvoeringskosten
beschikbaar gestelde budget ad € 640,000 lager dan de vrijval op toekenningen ad
€ 7.739.O00, waardoor € 1.614.000 wordt toegevoegd aan de vooruitontvangen
bed ragen.

Algemeen 2Ol3 2OI2

Bijdragen in uitvoeringskosten
De financiering van de kosten bestaan uit de financieringsbronnen Rijk, Europese
Commissie, provincies, gemeenten en overige, Indien de financiering niet voldoende is
om de kosten te dekken wordt het tekort onttrokken aan de voorziening
u itvoeringskosten,

Provincies €2.083 €1,983
De jaarlijkse bijdrage per provincie bedraagt € 533.000 geïndexeerd met 2,99 o/o per
jaar en verminderd met de afgesproken bezuinigingspercentages (5olo voor 2013),

x € l.ooo
Totaal jaarlijkse bijdrage 1,566
Bijdrage toeristische regelingen van provincies 2lO
Bijdrage energie regelingen van provincie 2IO
Bijdrage IAD Drenthe 82
Bijdrage uitvoering Mobiliteitsfonds 15
Totaal 2.083
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De bijdragen voor de specifieke diensten zijn hoger uitgevallen dan vorig jaar als
begroot voor 2013, Dit wordt grotendeels verklaard door de bijdrage die het SNN
ontvangt voor de uitvoering van nieuwe toeristische regelingen (de STINAF II en de
Friese Energiepremie 2013-2015).

Gemeenten e4I6 €383
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een
forfaitaire bijdrage in de uitvoeringskosten van het Koers Noord programma en het
Operationeel Programma afgesproken met een indexatie van 3,5%o per jaar.
Verder hebben twee gemeenten een bijdrage van in totaal € 25,000 betaald voor de
uitvoering van de SEBB-regeling.

Overige €15O €178
De overige bijdragen bestaan uit de jaarlijkse bijdrage voor de SER Noord-Nederland
(€ 145.000) en overig (€ 5,000).

Kosten 2013 2OL2

Uitvoeringskosten C7.429 €7.528
Sinds 2007 worden de kosten van het SNN, bestaande uit de kosten van de
uitvoeringsorganisatie, algemeen en de SER Noord-Nederland, als een geheel
gepresenteerd.
De kosten zijn hoger dan de begrote kosten van 2013 (€ 7.323.000) en lager dan de
gerealiseerde kosten van 2OL2 (€ 7.528.000), De kostendaling ten opzichte van 2072 ad
€ 99.000 is grotendeels te verklaren door een daling van de kosten voor externe
opdrachtverlening (van € 933,000 in 2Ol2 naar € 789.000 in 2013). De overige
kostenposten (personeelskosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten,
kantoorkosten, eenmalige kosten en algemene kosten) vertonen slechts een kleine
daling of geringe toename,
In hoofdstukT zijn de kosten nader gespecificeerd en toegelicht. Voor de belangrijkste
kostenposten worden daar ook materiële verschillen tussen werkelijke cijfers, begroting
2013 en cijfers van 2072 nader uiteengezet.
In bijlage 1 is een specificatie van de kosten van SER Noord-Nederland opgenomen om
richting subsidieverstrekker SER verantwoording af te leggen,

Overige kosten C 2
Kosten van een te hoge subsidie uitbetaling, die niet teruggevorderd kon worden.

€7

Rente €1.536 €2.222
Per instrument heeft de provincie Groningen een apafte rekeningcourant. Van het saldo
van ontvangsten en uitgaven wordt de rentestand bijgehouden. De rentelasten en baten
komen ten gunste of ten laste van ieder specifiek instrument,

Baten
Lasten
Saldo

2013
* € 1.OOO

t.646
110

1.536

20L2
x € 1.000

2.385
163

2.222
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De samenstelling van de rentebaten en - lasten is als volgt:

lnstru menten
REP-SNN
Koers Noord en Operationeel Programma
Koers Noord en Operationeel Programma
regelingen
Kompas regioprogramma's
Kompas subsidieregelingen
U itvoeringskosten
Regelingen en werkzaamheden voor
provincies en gemeenten.
Totaal

Onttrekkingen voorzienin gen
Dotatie voorzieningen
Totaal

2013
* € I.OOO

t52
t.774

-/- 14
105

0
56

63
1.536

2013
* e 1.ooo

1.603
8.1 15
6.512

20L2
x € 1.000

L4
1.780

25
257

-/- 40
91

103
2.222

In vergelijking met 2072 zijn de rentebaten met € 686.000 afgenomen, Ten opzichte
van de begroting zijn de rentebaten € 673.000 lager.
De lagere rentebaten zijn als volgtte verklaren, Ondanks dat in 2013 de gemiddelde
saldo's op de rekening-couranten hoger zijn dan begroot, wordt dit positieve effect
tenietgedaan door het lager gerealiseerde rentepercentage, Het gerealiseerde
rentepercentage van t,060/o is t,L4o/o-punt lager dan begroot.

Mutaties voorzieningen € 6.512 € 4.787
Het saldo van de werkelijke uitvoeringskosten en de ontvangen bijdragen is toegevoegd
aan de voorziening toekenningen uitvoeringskosten.

20L2
x € 1.000

6,563
t.776
4.787

De voornaamste reden van het positieve saldo van € 6,512,000 zijn de eenmalig
ontvangen bijdragen. In 2013 is voor de uitvoering van het REP-SNN een bedrag van
€ 6.543.000 ontvangen. Voor de uitvoering van de NIOF 2013 is € 640.000 ontvangen.
Vanuit het Transitie programma is € 2.400.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering.
Verder zijn de opgebouwde algemene reserves van de regelingen (Koers Noord, het
Operationeel Programma en voor provincies en gemeenten), de uitvoeringskosten en
Algemeen/SER Noord-Nederland ten bedrage van in totaal € 1.600.000 naar de
voorziening uitvoeringskosten overgeboekt. In totaal bedragen deze eenmalige bijdragen
€ 11,183.000.
De reguliere bijdragen van de provincies, gemeenten, SER, de financiering van de
lobbyisten en diversen bedragen in totaal € 2,758.000.
Het totaal van de eenmalige bijdragen en de reguliere bijdragen ad € 13.941.000 wordt
verminderd met de uitvoeringskosten ad€7.429.000, Per saldo wordt een bedrag van
€ 6,512.000 toegevoegd aan de voorziening toekenningen uitvoeringskosten.

Mutaties reserves € 1.534 C 2.275
Het positieve saldo van de rentebaten en -lasten ad € 1.536.000 is aan de reserves
toegevoegd. Daarnaast is er een bedrag van € 2.000 aan de reserves onttrokken voor
overige kosten, die niet op andere wijze gedekt konden worden.

Resultaatbestemming, onttrekking € 1.709 € t97
reserve
De extra kosten van de lobbyist in Den Haag en de secretariële ondersteuning voor alle
lobbyisten ad € 109,000 zijn onttrokken aan de reserve. Daarnaast is € 927.000
onttrokken aan de reserve van de uitvoeringskosten en toegevoegd aan de voorziening
u itvoeringskosten.
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2.O Ruimtelijk Economisch Programma - SNN: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,- Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Projecten
Besch ikba re budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooru itontvangen bedragen

4.543

9.325

13.468

o

13.868

t52

1,4.O2fJ

-4.543
0
0

-9.325
0
0

13.868

o

13.868

13.a6a

L52

t5z

14.O20

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

o o

Realisatie 2lJ12
Lasten Baten Saldo

107.055 tO70
0
0

0
0
0
0

o

.055
0
0

0
0
0

-107.055

c)o
l
o
ID
E

OJo
-
IDño
f.
(o
N)

(,

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Over¡ge

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

0
0
0
0
0

0
0

r52
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

o

o

0

o

0

o

107.055

107.055

o

107.055

L4

107.069

107.O55

t4

107.069

0
0
0
0
0

0
0

T4 t4
0

L4

1,4

-14

o

0

o

ts2

152

-752

o

0

o

o

o

o

o

14.020

14.020 1,4.020

o

o

o

o

to7.069

107.069 LO7.069
¡J
\o

0
f
!
(D



2.O.1 REP.SNN
Toelichting op de resultatenrekening 2OL3

Projecten 2Ol3 2OL2

Beschikbare budgetten e 4.543 € 107.055
ln 2Ol2 heeft het ministerie van Economische Zaken de resterende REP-ZZL-middelen
ad € 107,055 miljoen gedecentraliseerd aan het SNN.
In 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bedrag van € 2.000.000
toegezegd voor de uitvoering van een specifiek project. In totaal is er een budget van
€ 109,055 miljoen beschikbaar. Dit budget is inclusief een bijdrage voor de
uitvoeringskosten. Van dit budget wordt, na overleg met de drie provincies, 6%o

aangewend voor uitvoeringskosten tot en met 2023, Deze bijdrage ad € 6.543.000
wordt toegevoegd aan de voorziening uitvoeringskosten. In 2013 is derhalve per saldo
€ 4.543,000 aan het budget onttrokken.

Toekenningen aan projecten € 9.325 € 12.787
In 2013 is aan één project subsidie toegekend, Het verleende bedrag is € 9.325.000.

Mutaties vooruitontvangen € 13.868 € 107,055
bedragen
De toekenningen aan projecten en de bijdrage voor de uitvoeringskosten zijn in
mindering gebracht op de vooruitontvangen bedragen,

Algemeen 2lJ1.3 20L2

€14Rente € 152
Betreft de ontvangen rente over het bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
courant tegoed.

Mutaties reserves e L52
De ontvangen rente wordt aan de algemene reserve toegevoegd

€L4
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2.L Ruimtelijk Economisch Programrltâ -
SNN

Balans per 31 december 2013

0

0

0

0

0 o

84.2L9
18.459

0

LO2,678 LO2.67A

Vaste activa:
- Immateriële activa
- Materiële activa

Activa:

Totaal activa LO2.67A 102.678

166

166

0

166

166
0

0 0

o o

93.187
0

0

L87
0

0

93

93.t47 93.187

9 25

0

0

0

93

9.325 9.325

Eisen vermoøen:
- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemming

- Toekenningen uitvoeringskosten

- Toekenningen REP

- Toekenningen Koers Noord
- Toekenningen Kompas

- Openstaande toekenningen
- Crediteuren
- Rekening-courant
- Overige schulden

Passiva:

Totaal oassiva LO2.67A IfJ2.67A
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
2.L.I Ruimtelijk Economisch Programma - SNN

82.809
1.410

98.562
0

44.21984.219 98.562

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

o 0 o

84.219 84.219 98.562

I
11
-1

.507

.t20

.168

0
8.507

o

lsterle van Economlsche Za
lsterie van Infrastructuur en Milieu

eboekte onlnbare vordering

Saldo mutatles
Overboeklng naar uitvoerlngskosten

ngen

¡do

o 1 Januari
rzienlng

vorderlngen

utatie voorziening
o 31 december

1 Januari

14.459 18.459 8.507

0
T4

0
o

14
752

t4
152

166 166
0 0

t4

107.055 107.055
0

0
0

107.055

-9.325

-6.543
2,000

-6.543
2.000

0
0

-9.325
0
0

107.O55

.055
0
0
0
0
0

to7

93.147 93.187 107.O55

93.187 93.187
c

107.055
0

93.147 93.147 107.O55

9.325
0

o
0

325
0
0

0

0

0

0

Pass¡va

Aloemene reserve
Saldo 1 januari
BU: rente baten/lasten
Af: projecten
Af: overboeking

Sa¡do 31 december

VooÌaî¿ontvanoen bedrcoen
foekenningen REP-ZZL
Saldo 1 januari beschlkbare middelen
Saldo 1 Januar[ vrfgevallen toezegglngen

Saldo 1 januari

Mutat¡es 2073:
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschlkbaar gestelde mlddelen Rljk en Europa
Overhevellng van middelen
feruggevorderde bedragen
Aangegane verplichtingen
Beschikbaar voor uitvoeringskosten
Vrijgevallen toezeg gingen

Saldo 3l december

Specificatie:
Beschlkbare middelen
úrljgevallen toezeg glngen

'-oekenn'tnøen 
REP-ZZL

O o en sta a n d e toeken n i n o en
Saldo 1 januari
f lj: verpllchtingen
\f : betallngen projecten
\f: vrijval projecten

Seldo 31 december 9.325 9.325 0
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3.O Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - programma's: resultatenrekening 2O13

bedragen in C 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooruitontvangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

R¡jk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
M utaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reseryes

Resultaat voor bestemming

Resu ltaatbestemming, toevoegi ng reserve

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

0
0

8.299

33.764
0
0

t.227

0
5.692

0
21.000

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8.29

0
0
9

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

o

0

o

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

-33.764
5.692

0
79.773

13.500
0
0

10.200

o

23.700

1.870

25.57f¡

0

25.570

0
11.800

0
1 1.900

1.870

25.570

0

25.57l¡

0

25.570

16.029
0
0

86

o

16.115

7.780

17.895

632

14.527

0
2.466

0
73.649

0
0

L.780
0

1.780

17.895

632

ta.s27

0

18.527

-13.500
11.800

0
1.700

-16.029
2.466

0
13.563

34.991 34.991 o

1.174 1.172

36.165 1.172

2 -3.156

36.167

t.944

38.151

-1.984

1.984

23.700 23.7ofJ o

1.870

1.47lJ

-t.470

0
0

I.7AO
0
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o
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3.O.1 Koers Noord en Operationeel Programma
Noord - Nederland
Toelichting op de resultatenrekening 20L3

Projecten 2013 2012

Beschikbare budgetten: overige € 8.299 € 0
Vanuit het beschikbare budget van het Transitieprogramma is er € 2,400.000
overgeboekt naar de uitvoeringskosten voor de afwikkeling van het Transitie programma
Daarnaast is € 10.699.618 ontvangen vanuit de EZ-Kompas middelen.

Toekenningen aan projecten e33.764 € 16,029
In 2013 zijn vanuit de EFRO-middelen voor een bedrag van € 3.732.L70 twee nieuwe
projecten toegekend en twee projecten herzien (op bestaande toekenningen). Vanuit de
Rijkscofinancieringsmiddelen zijn twee subsidies toegekend ten bedrage van € 852.830.
Met betrekking tot de Transitiemiddelen zijn gedurende 2013 in het kader van de Tender
aan achtentwintig projecten subsidies toegekend en daarnaast in het kader van reguliere
projecten aan vijf projecten. Tevens heeft er voor een project een herziening van de
subsidie plaatsgevonden. In totaal is er voor een totaalbedrag van € 29.t78.783 aan
Tendermiddelen verleend. Voor wat betreft Pieken in de Delta zijn er in 2013 geen
toekenningen geweest.

Vrijval op toekenningen € 5.692
De vrijval is als volgt over de over de vier geldstromen verdeeld

* e 1.000
Pieken in de Delta 0
oP EFRO 4.959
Cofinanciering Rijksmiddelen 606
Transitie !27
Totaal 5.692

c 2.466

De vrijval van alle programma's is het gevolg van projecten die niet op het maximaal
verleende bedrag zijn vastgesteld. De gerealiseerde vrijval blijft achter bij de begrote
vrijval. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de economische situatie waardoor projecten
minder snel afgerond en afgerekend worden. Anderzijds worden voor het inschatten
voor de vrijvalcijfers bepaalde aannames gemaakt met betrekking tot
vrijvalpercentages.

Mutaties vooruitontvangen e L9.773 € 13.563
bedragen
Het saldo van toekenningen aan projecten en het voor de uitvoeringskosten beschikbaar
gestelde budget minus vrijval op toekenningen wordt onttrokken aan de mutaties
vooruitontvangen bedragen,

De onttrekking bestaat uit:
Toekenningen aan projecten
Overgeboekt naar uitvoeri ngskosten
voor het Transitie programma

Overgeboekte Kompas middelen
Vrijval op toekenningen

x € 1.ooo
33.764

2.400

-/-LO.6e9
-/- s.6e2

36.164

391
Per saldo onttrokken

Concept jaarrekening 2013
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Algemeen 2013 2012

Overigekosten C2 €0
Voortwee projecten is een te hoge subsidie uitbetaald. Dit bedrag van € 2,000 kan niet
meerteruggevorderd worden. Deze kosten worden ten laste van de reserve gebracht,

Rente Cl.l74 €1.780
Dit betreft de ontvangen rente over het bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
courant tegoed, Het rentepercentage is lager dan begroot, waardoor een lagere rente is
ontva ngen.

Mutaties reserves e 3.158 C 1,148
De mutatie van de algemene reserve bestaat uit de ontvangen rente van € 1.174.000 en
de toevoeging aan de reserve van € 1.984.000 verminderd met de te veel betaalde
subsidie van € 2.000. De toevoeging aan de reserve wordt bij onderstaande post nader
toegelicht.

Resultaatbestemming, toevoeging € 1.984 -/- € 632
reserve
Bij de Kompasprogramma's heeft voor het onderdeel EZ-kompas de eindafrekening
plaatsgevonden. Daarom is dit programmaonderdeel nu ook administratief afgesloten.
De resterende positieve reserve van € 1,984.000 wordttoegevoegd aan de reserve van
de Transitiemiddelen.
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3.L EZ Koers Noord 2OO7 - 2O1O PiD: resultatenrekening 2O13

bedragen in € 1.000,- Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooru¡tontvangen bedragen

subtotaal projecten o o

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
M utaties voorzieningen

227

Subtotaal algemeen

0
0
0

0
0
0
0

o

0
0
0
0
0

0
0

227
0

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ot2
Lasten Baten Saldo

86

86

468

46E

554

2.200

2.2o0

0

2.2of¡

360

2.560

2.200

2.2o0

360

360

2.560

0
2.200

0
-2.ZOO

o

0
0
0

0
0
0
0
0

86

86

0
0
0

0
86

0
-86

0
0
0
0
0

0
0

464
0

r)
loo
E

oi
OJ

o-o
=.l
c
f!o
a

554

o

468

468

-468

o

0

o

0
0

360
0

c¡r

o
f
!
\Ô

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, toevoeging reserye

o

o

227

227

227

227

227

227

227

-227

0

0

0

360

360

-360

o

86

468

5542.560 o

0

0Resultaat na bestemming 227 227 2.560 2.560 554 554



3.2 Transitie 2OO7 - 2O1O: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikbare budgetten :

RUk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooru itonfuangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

R[k
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voozieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemm¡ng

Resultaatbestemming, toevoeging reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

13.500

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

7.44929.t79

29.179

1

29.180

2.46L

31.64L

31.641

8.299

727

20.753

29.179

477

477

29.656

1

29.657

7.984

31.641

0
0

8.299

-29.t79
L27

0
20.753

476,

476,

-2.460

-1.984

1.984

o

13.500

o

13.500

1.030

14.530

1.600

11.900

13.500

1.030

1.030

14.530

-13.500
1.600

0
11.900

o

1.O30

1.O30

-1.030

7.449

o

7.449

743

4.192

632

4.824

r.4t4

6.035

7.449

743

743

8.192

632

E.824

4.424

-7.449
t.4I4

0
6.035

o

743

743

-111

632

-632

o

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

r')
o
fô
oE

o
o.i

ao-o
1.
J(o
NJ
O
U

0
-1

477
0

0
0

1.030
0

0
0
0
0
0

0
0

743
0

14.530

14.530 14.530

o

0

o
(J
\j

O
f
\l
(.c)



3.3 OP EFRO 2OO7 - 2O13: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikba re budgetten :

Rrjk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitonwangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voozieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, toevoeging reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ol-2
Lasten Baten Saldo

5.030

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.732

r.227

4.959

1

4.960

204

5.164

4.959

4.959

204

204

5.163

1

5.164

-3.732
4.959

0
-1.227

203

203

-203

o

0

o

5.500

5.500

o

s.500

260

5.76l¡

5.500

5.500

260

26lJ

s.760

0
5.500

0
-5.500

o

260

260

-260

o

0

o

5.030

o

5.O30

764

5.194

946

4.O84

5.030

164

164

5.194

-5.030
946

0
4.O84

o

164

16,4

-164

o

0

o

o

1

o
f
oo
!

OJ
OJ

-o-o
=.l

(O

N
O
a

0
0
0
0
0

0
0

L64
0

0
0
0
0
0

0
0

260
0

0
0
0
0
0

0
-1

204
0

5.164 5.164

5.76l¡

5.750 5.760

5.194

5.194 5.194
U
00

o
f
!
rO



3.4 Cofinanciering rijksmiddelen in OP EFRO: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,- Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooru itontvangen bedragen

Subtotaal projecten 853 o

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten :

RUK

Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

266

Subtotaal algemeen

-853
606

0
247

0
2.500

0
-2.500

-3.550
20

0
3.530

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

2.500

2.500

2.500 2.500

Realisatie 2Ot2
Lasten Baten Saldo

3.550

3.550

20

3.530

3.550

405

853

o

853

266

1.119

606

247

853

266

1.119

o

2.500

220

2.720

2zlJ

2.720

o

3.550

405

3.955

405

3.955

o

405

405

-405

o

0

o

266,

266,

-266

o

0

o

220

22lJ

-220

o

0

o

o

oo
lô
oE

o
OJ

1o-o
l.

=(o
NJ
O

U

0
0
0
0
0

0
0

266
0

220

0
0
0
0
0

0
0

405
0

0
0
0
0
0

0
0

220
0

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, toevoeging reserve

Resultaat na bestemming

1.119

1.119 1.119

2.720

2.720 2.72lJ

3.955

3.955 3.955
(!
\o

o
f
!
\o



0

0

0

0

0

c

c

o o 0 n0

15.850
17,44C

n

0

49.944
c

51.718
20.803

0

17.87t
22.80ê

c

85.444
110.995

¡

1î-Ãeâ13-290 /¡9.944 72,t2L 196-4!9

'rr_s2'- 40-644

Vaste aêt¡ve!
- lmmateriële act¡va
- Mater¡êle activa

Íoìaal vãÊte actlvã

tetøLlefiÊDíHsris.

Activa:

fôteãl ãctivã

- Vorder¡ngen
- Rekening-courant
- R/c ABN Amro

33.290 49,944 196.439

736 1.06I 5.362
I qA¿

1.803

c

1.758
1.984

?-71U 736 1.O6S 7-4161,803

r0

o o jo o

0

-L4.234
0

-7.324
n

c

-26.61É
r

0

169

0

0

-5.231

-E-2tt -11-244 -a-126 -26_616169

433
0

0

o

19

0

0

86051 46 939

c

c

c

c

2L5 70918

0

0

0

31 3

îl -?1n st _¿31 46.o19 46.939 21S-70S

É¡oen ve¡ñoøen:
- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemmlng

Íotãal e¡oed veÌñoøed

voonleninden
- Toekenn jngen uiWoer¡ngskosten

l:otaal vøodienlnden

Voo ¡u i ¡ontvd n d e n b ed ra ø e n
. Toekenn¡ngen REP

- Toekenningen Koers Noord
. Toekenningen Kompas

l:oaÐãt lddo tooedde schulden

- Openstaande toekenninqen
. Crediteuren
. Rekening-courant
.Overige schulden

f|oÌeat korltopendê schulden

fotâãl nâ<a¡vâ

Passiva:

33-29d 49.944 72,521 4l),6ê4 196.43S

3.5 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - Programma's
Balans per 31 december 2013
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Toelichting op de balans per 31 december 2O13
3.5,1 Koers Noord programma én Operationeel Þrogramma Noord-Nederland - Programma's

15,85(

51,718

15 850
c

s1 718

15.A50
a

8&038

4a-rat lr.t a

t
c

C

I
-!

C

c

-1

I L43
-1 143

0
10

-10
0

1 141

aa,aat

24.272
-6.832

42,21C
7,734

-1.017
21,420

24.33!
-1,521

89,800
21,195

115.89:
-26.09:

Saldo 1 jånuar¡
sâldo mutatles
overboeking

r¡ldn ll dr.¡ñhrr

Acl¡E

Tot¡.1

Vooden¡nq

s.ldo

fñl w.dê¡¡næn

¡e-tôt

1.576
221

1.2A2
417

533
204

t
79t
264

4.190
1.r71

3.04:
1.7At

14.106 -L4.737 -7-O9) -11.641 4.34t

tm ts,s22 -15.461

0
.853

-r.o72 -6.U2

-6.¡a!

82 -6.774 -22.469 -37,10€ -11,641

-)6 61¿

36,378
0

-7 060

Mèñ.na Êætfr
Saldo 1 Jônuad
&_J: refts båten/lasten
Af: prcjecten
Bljr overboekLng l.v.m. aßlulHng Kompasprogramma

en Op
fitddElèn
toseqgingen

en Europa

EE¡ri

taldo 3t dê6mb.r

!tlta Ei.¿ll a6-olq a6.e!t 2t5.td!

Concept jaarrekening 2013 4L van 79



4.O Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - regelingen: resultatenrekening 2O13

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

RUK

Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooru itonWangen bedra gen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uiWoeringskosten

R¡jk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resu ltaatbestemm¡ng, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

5.485
0
0

9.674

15.099 15.099

2E9 3

15.102

T7

15.119

272

15.391

15.384

3

15.391

0

15.391

0
7.739

0
0

12.500
0
0

2.L90

0
5.790

0
8.900

14.690 14.690

0
0

2.850

0
6.216

0
6.654

1s.720 15.72fJ

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

7.360

0
0

7.360

0
0

2.933

0
0

-83

-5.485
7.739

0
-9.674

o

-2A6

-2A6

I4

-272

272

o

-12.500
5.790

0
6.7tO

o

tt4
Lt4

-774

78L2 7
0
0
0

-12.787
6.2t6

0
6.654

t,o
f
oE

oo
o
Fo
=.
l(o
N)
O
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0
0

t7
272

0
0

-14
-272

0
0

LL4
0

0
0

rt4
0

0
0
0
0
0

0
0
3
0

o

0
0
0
0
0

0
0

25
0

25

25

-25

o

14.690

IL4

t4.ao4

0

14.804

tL4

14.aO4

0

t4.ao4

0

14.804

2

15.722

27

15.749

0

Ls.749
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0

27

15.747

2

15.749

0
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o

o

0

o
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4.O.1 Koers Noord en Operationeel Programma
Noord - Nederland - regelingen
Toelichting op de resultatenrekening 2013

Projecten 2013 20L2

Beschikbare budgetten: overige e736O C 83
Vanwege het succes van de NIOF is in 2013 besloten om vanuit de Transitiemiddelen
extra budget beschikbaar te stellen voor de NIOF. In totaal is er een bedrag van
€ 8.000.000 beschikbaar gesteld voor de NIOF 2013. Hiervan is € 7.360.00 beschikbaar
voor projecten en een bedrag ad € 640,000 is beschikbaar voor de uitvoeringskosten.

Toekenningen aan projecten € 5.485
In 2013 zijn voor de regelingen de volgende bedragen gecommitteerd:

€ t2.787

rPR 2008/2009
NroF 2008/2OtO/2073
HRM + 2OO9/2O[O
Totaal

Vrijval op toekenningen
De vrijval is als volgt samengesteld:

rPR 2008/2009
NIOF 2010/2OLO/20L3
HRM + 2OO9/2OLO
Totaal

De toevoeging bestaat uit:
Beschikbare budgetten
Bij: vrijval op toekenningen
Af: toekenningen aan projecten
Per saldo toegevoegd

Algemeen

x € 1.ooo
106

5.360
19

5.485

c7.739

x € 1.ooo
3.720
3.680

339
7.739

c 6.216

20L2

€25

c25

Mutaties vooruitontvangen € 9.614 C 6.654
bedragen
Het som van de beschikbare budgetten en de vrijval op toekenningen wordt verminderd
met de toekenningen aan projecten. Dit saldo is toegevoegd aan de vooruitontvangen
bedragen.

x € 1.ooo
7.360
7.739
5.485
9.6L4

2fJL3

Rente eL4
In 2013 bedragen de rentelasten over de drie rekening-courant saldo's € 14.000.

Mutaties voorzieningen e 272
Betreft de dotatie aan de voorziening uitvoeringskosten ter waarde van € 272.000.

Mutaties reserves e L4
De betaalde rente wordt onttrokken aan de algemene reserve,

0
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Resultaat bestemming, onttrekking e 272
reseFue
Aan de reserves zijn bedragen onttrokken en toegevoegd aan de voorziening
u itvoeringskosten.

De onttrekking bestaat uit:
rPR 2oo8/2009
NroF 2010/2OLO|2O73
HRM + 2O09/20t0
Totaal
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4.1 IPR 2OOAl2OO9: resultatenrekening 2O13

(l

lôoE

o,
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-
ID-o
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l
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N
o
ts
IJ

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen I

Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooru itonWangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Prov¡ncies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resu ltaatbestem ming, onttrekkin g reserye

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ol2
Lasten Baten Saldo

106

3.614

3.720

4
118

1,22

3.442

3.8,42

3.842

3.720

3.720

o

3.72lJ

4

3.724

118

3.842

-106
3.720

0
-3.614

o

0
1.900

0
-1.900

0
0

-2.933

-L476
1.666

0
2.743

o

0
0
0

0
0
0

o

0

o

0
0
0
0
0

0
0

-4

1.900

1.900

1.900 1.900

o

1.900

94

L.994

94

94

1.994

1.994

t.994 1.994

0
0

-2
0

-2

-2

2

o

0

o

2

o

0
0
0
0
0

0
0

94
0

94

94

-94

2.933

L.476

4.409

1.666

2.743

4.409

2 o

4,4l¡9

2

4.4t1

4.4t1
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4.2 NIOF zOOa | 2OIO / 2OL3= resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikba re budgetten :

RUk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitonwangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten :

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voozieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutat¡es in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2OL3
Lasten Baten Saldo

12.500

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

7.360

3.680

11.O40

o

11.040

13
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0
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4.3 HRM+ 2OO9l2OLO: resultatenrekening 2013

bedraqen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikbare budgetten :

RUK

Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooru itontvangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

RUK

Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voozieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestem m¡ng

Resultaatbestemm¡ ng, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

19

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ol2
Lasten Baten Saldo

540

9A7

0
0
0

0
0

540
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0
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4.4 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland -
Regelingen

Balans per 31 december 2O13

0
0

0

0

o 0 0 0

782
s2

0

27.577
-1.920

0

a.972 15.845 834 25.651

løtedl vastê dct¡va

Toteal ective

Activai

4.972 15.845 834 25.651

118
-118

95
-95

59

-59
272

-272

o oo 0

0 0

o o

4.r22
0

0

2.364
0

c

7t
c

c

6,562
c

2-164 7â 6.5624.122

4.850
0

0

0

4.450

0

0

0

13 481

13.481

758
0

0

758,

19 089

c

c

c

19.OaS

- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemming

Vooñ¡eninoên
- Toekenningen uitvoeringskosten

Vooru ìto nava n a e n hed tdøen
- Toekenningen REP

- Toekenningen Koers Noord
- Toekenningen Kompas

KoÌìlopende schuldé'n:
- Openstaande toekenningen
- crediteuren
- Rekening-cÒurant
- Overige schulden

Totaal oassiva 4.972 15.a45 a34 25.6sr
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
4.4.1 Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-Nederland - Regelings¡

391
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0
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5.485
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-7.7L

33.00t
72.?8'j

-10.52(
-6 ))t

Pãss¡úa

AlaeE'ÊnÊ-fgÊEgÊ.
Saldo 1 januarl
B¡j: rente baten/lasten
Af: projecten
Af: overboeklng naar uitvoer¡ngskosten

saldo 3l december

Voo ru ito n tva n a e n bed ra oe n
Toekenningen Koers Noord en OP
Sãldo 1 januari beschikbare mjddelen
saldo 1 januari vrijgevallen toezeqgingen

sðldo 1 januari

Mutat¡es 201i
Aanqewend voor uitvoerìngskosten
Beschikbaar gestelde m¡ddelen R¡jk en Europa
Overhevel¡ng van m¡ddelen
Teru ggevorderde bedragen
Aangegane verplichtin gen
Beschikbaar voor uitvoer¡ngskosten
Vr¡Jgevallen toezegg¡ngen

Saldo l1 december

Spec¡ficat¡e:
Beschlkbare middelen
Vr¡jgevallen toe2egg¡ngen

Toekennlnden KoeÉ Noord ên OP

ooenstaa nde toe ke n n i noe n
saldo 1 januar¡ projecten
Bij i verplicht¡ngen proj€cten
Afi betalinqen projecten
Af: vrijval projecten

¿ atñ t? ¿¡t 75F tq nÂq tq ñÁñ
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5.O Kompas - Programma's (EZ-Kompas): resultatenrekening 2O13

bedragen in C 1.000,- Realisatie 2OL3
Lasten Baten Saldo

Projecten
Beschikbare budgetten :

R¡jk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooru itonfuangen bedragen

10.693

10.693

o

10,693

10.693

7.984

L2.677

0
0

-10.693

105

105

t.879

1.984

-1.984

o

8.013

8.O13

260

26fJ

4.273

0
8.013

0
-8.01310.693

10.693

105

105

10.798

t.879

L2.677
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8.013
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0.1

0
0
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Begroting 2013
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Realisatie 2OL2
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0
0
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0

o

Subtotaal projecten
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Bijdragen in uitvoeringskosten
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Gemeenten
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Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

R.esultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemmi ng, onttrekkin g reserve

Resultaat na bestemming
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5.O.1 Kompas - programma's
Toelichting op de resultatenrekening 2Ot3

In 2013 is het laatste project van het EZ-Kompasprogramma vastgesteld. Na de
afronding van dit project is het EZ-Kompasprogramma administratief afgesloten, De
overige Kompasprogramma's (EFRO 2000-2006, EFRO Phasing Out, Leader+ en
UILNN) zijn in 2Ot2 afgesloten.

Projecten 2013 2OI2

Beschikbare budgetten: overige € 10.693 € 0
De resterende beschikbare middelen zijn conform de destijds met het ministerie van
EZ gesloten package deal overgeboekt naar het Transitie programma van Koers
Noord.

Mutaties vooruitontvangen € 10.693 € 8.013
bedragen
De naar het Transitie programma overgehevelde middelen zijn onttrokken aan de
vooruitontvangen bedragen,

Algemeen 2013 20L2

Rente €105 €251
Dit betreft de rente over het bij de provincie Groningen uitstaande rekening-courant
saldo, De rente bedraagt voor het EZ-Kompasprogramma € 105.000.

Mutaties reserves
De mutaties reserves bestaan uit:

€ 1.879 c876

* € l.OOO
105

-/- L.984
'l- LaTe

Rente
Af: overboeking EZ-Kompasreserve
Totaal

Resultaatbestemming, onttrekking € 1.984 € 62
reserve
Het EZ-Kompasprogramma is administratief afgesloten en de positieve algemene
reserve (€ 1.984.000) is overgeboekt naar de reserve van hetTransitie programma
van Koers Noord.
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5.1 Kompas - Programma's
Balans per 31 december 2O13

0

0

0

0
0

0

o o o

0
0

0

0

0
0

0

0

0

o o o

oTotaal activa

Activa:

o o

0

0

0 0 o

0

o

0

o

0

o

0
0
0

0

0

0

0

0
o

0 o o

0

0

0

0

o

0

0
0
0

o

0

0

0

0

0

Eiaen vermoøen:
- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemming

Voorzleninsen
- Toekenningen uitvoeringskosten

- Toekenningen REP

- Toekenningen Koers Noord
- Toekenningen Kompas

Totaal lanø looende schulden

Kortlooende schulden¡
- Openstaande toekenningen
- Crediteuren
- Rekening-courant
- Overige schulden

Totaa I ko rtl ooend e sch u íden

Passiva:

Totaal oassiva o 0 0
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Toelichting op de balans per 31 december 2O13
5.1.1 Kompas - Programma's

0
0

o 0 0
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0
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vorderingen
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voorzrenrnq

o 1 januar¡
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1.9A4 o 1.944 l.È79

-34.984
45.677

-34.984
45.671

c
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Pass¡va

Ãloemene reserue
Saldo 1 januari
Blj: rente baten/lasten
Af: projecten
Af: overboek¡ng naar uitvoeringskosten

Saldo 31 december

Vooru¡tontvanoen bedraoen
foekennlngen Kompas
Saldo 1 januari beschikbare middelen
Saldo I januari vrijgevallen toezeggingen

saldo I januar¡

tvlutaties 2013
Aangewend voor uitvoer¡ngskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa
Cverheveling van middelen naar Transitie
feruggevorderde bedragen
Aangegane verplichtingen
Beschikbaar voor uiWoer¡ngskosten
úrijgevallen toezeggingen

Saldo 31 december

tpec¡f¡cat¡e:
Beschlkbare mlddelen
úr¡jgevallen toezegg¡ngen

foekenninoen Komnas

O De nsta a nd e toe ke n n i n o en
Saldo 1 januari projecten
B¡j : verplichtingen projecten
Af: betallngen projecten
Af: vrijval projecten

Sãldo 31 december 0

* De resterende vorderingen, d¡e voor 1000/0 z¡jn voouien, zljn overgeboekt naar de u¡tvoer¡ngskosten.
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6.O Kompas - Regelingen: resultatenrekening 2O13

bedragen ¡n € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rrjk
Europese Commissie
Over¡ge

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
M utaties vooruitontvangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen ¡n u¡tvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Over¡ge

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutat¡es in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

Realisatie 2Ol-2
Lasten Baten Saldo
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6.0.1 Kompas - regelingen
Toelichting op de resultatenrekening 2Ot3

De regelingen IPR 2000 Vestiging, IPR 2000 Uitbreiding, KITS 2000 en NIOF 2000 zijn in
2Ot2 afgerekend en in 2013 administratief afgerond. Voorgesteld wordt om de
resterende algemene reserves ten gunste te laten komen van de algemene reserve van
de uitvoeringskosten. De resterende terugvorderingen op begunstigden worden onder
aftrek van de gevormde voorziening voor oninbaarheid overgeboekt naar de
uitvoeringskosten, Daar wordt de financiële afwikkeling verder bewaakt.

Projecten 2013 20L2

Beschikbarebudgetten:overige €6 €0
Het saldo van de resterende beschikbare middelen van de IPR 2000 Vestiging
(€ 122.000) en de IPR 2000 Uitbreiding (€ 116,000) zijn overgeboekt naar hetTransitie
programma van Koers Noord.

Mutatiesvooruitontvangen €6 €6.685
bedragen
De gerestitueerde budgetten zijn onttrokken aan de vooruitontvangen bedragen.

Algemeen 2013 2072

Rente €O €40
Betreft het saldo van de betaalde rente ad € 656 en ontvangen rente ad€744 over de
rekening-courant saldo's bij de provincie Groningen.

Mutaties reserves € 455 e 287
Betreft het positieve totaal van de overgeboekte reserves van de IPR 2000 Vestiging,
IPR 2000 Uitbreiding, KITS 2000 en NIOF 2000 alsmede de ontvangen rente over het
rekening-courant saldo bij de provincie Groningen.

Resultaatbestemming, onttrekking € 455 € 247
reserve
Het saldo van de reserves van de IPR 2000 Vestiging, IPR 2000 Uitbreiding, KITS 2000
en NIOF 2000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de uitvoeringskosten.
Deze reserves bestaan uit de volgende bedragen:

IPR 2000 Vestiging
IPR 2000 Uitbreiding
KITS 2OOO
NIOF 2000
Totaal

* € 1.OOO
-/- 28

34
368

81
455
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6.1 IPR 2OOO Vestiging: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikba re budgetten :

RUK

Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutat¡es vooruitonwangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten :

RUK

Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoer¡ngskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo
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6.2 IPR 2OOO Uitbreiding: resultatenrekening 2O13

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Besch ikbare budgetten :

RUK

Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reseryes

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resu ltaatbestem ming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

116

116

116 116

1 o

116

35

151

1.17

LL7

34

151 151

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

o o

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

0
0

116

0
0
0

-1 16

0
0
0
0
0

o

0
0
0

0
0
0
0

o

777

771

23

23

794

794

794

0
0

-77r

0
165

4
602

165
4
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o
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23

794

794
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6.3 KITS 2OOO: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000.-

Projecten
Besch ikba re budgetten :

Rijk
Europese Csmmissie
Overlge

ToekenniRgen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooru ltontvangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
B'rjd ragen in uitvoeri ngskosten :

R'jk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten r

Uibuoeringskostert
Overige kosten

Rehte
Mutaties voozÌeningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reselves

Mutaties reseryes

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemmin g, onttrekki n g reserve

Resultaat na bestem m ing

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

o o

0

o

368

368

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

o o

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

1.251

0
0
0

0
0
0
0

o

-1,251

o
0
0

0
0
o
0

o

0
0

0'

0
0
0
0
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o
0
0
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o
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0
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0
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o

0

0

0

o

o

o

o

o

r.251

1

1,252

50

1.201

1.2s1

o
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1

L.252

0
50

CI

L.201

o

o

o

o

368

36E

-368

o

o

o

o

368
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o

o
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1.252 1.252
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6.4 NIOF 2OOO: resultatenrekening 2013

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rrjk
Europese Commissie
Ovèrige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedra gen
Mutaties vooruitonWangen bedragen

subtotaal proJecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskostên :

RUK

Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten r

Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Plutaties voozieningen

Subtobal algemeen

Resultaat voor mutät¡es ln reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestem m¡ng

Resultaatbestem mi ng, onttrekking rêserve

Resultaat na bestemniing

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

o o

o

o

81

81

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

o o

o

Realisatie 2Ol2
Lasten Baten Saldo

0
0
0

0
0
0
0

o

0
0
0

0
0
0
0

o

2.850

2.873

4

2.A77

0
0

-2.850,

0
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o
2.873
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0
0
0
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o
o
0

o

o

o

o

oo
f
a)o

!

ot,--o-o
f,
5'
rO

NJo
UJ

o

o

o

0

0

0
0
0
0
0

0
0

-4
0

-4

-4

4

0

0

o

4

0
0
0
0
0

0
0
0
0

o

o

0

0

,0

o

2.873

2.A73

o

2,873

4
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Vdste zctìva:
- Immater¡éle activa
- lVaterièle act¡va

fotÐal vdsae tct¡va

y!øfiÊútE$!!z;
- Vorder¡ngen
- Rekening-courant
- R/c ABN Amro

':oteãl 
vlott¿ndè ãct¡vã

Act¡vã:

fotaãl actlva 0 0 o

368
-368

81
-a't

-28
28

34
-34

45!
-4S!

no o 0 0

tî c I

o ô0 o 0

0
0
o

0
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0 o o o ¡

0

0

0
o

0

0

0

0

0
0
0
0
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o o ¡o 0

E¡oen vè¡ñøocn:
- Algemene reseryes
- Resultaat voor bestemming

Totaal e¡oen venooen

voo¡z¡eninoen
- Toekenn¡ngen u¡tvoeringskosten

Totaal voonten¡noen

- Toekenningen REP

- Toekenningen Koers Noord
- Toekennlnqen Kompas

fotaat lano løpønde sêhulden

Kortlopende schutden:
. Openstaande toekenn¡ngen
. Crediteuren
. Rekening-courant
. overìge schulden

fota a I kor+to pen de s. h u tde n

Pass¡va:

fotããl Dãssivâ o o 0 o 0

6.5 Kompas - Regelingen
Balans per 31 december 2013
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* De reslerende vorderingen, dle voor 100o/o ¿ün voonlen, ziln overgeboekt nãar de uitvoedngskosten.

Toelichting op de balans per 31 december 2O13
6.5.1 KomPas - Regelingen
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1.16S
-1,16E
1,16ç

-1,16ç

1 035
-1 035

1,035
-1.035

1.035
-1.035

263
-256
.TE2

-7
-1S2

74
-74
74

-74

t,78t
-1.59:

-36:
(

-ç
-19(

L.4LI
-1.40:

t
c

a¡ 0 0 7

8l
c

-t1

454
)

92
I

-87
6

a1

36[
0

-36€

-9,271
9.94:
-)1 !

mutãtles
naðr u¡tvoerjnqskosten

vorderlngen
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(
)4-,

l6t a1 4S!

-29.334 -46 A2i -12.001
t, n01

-33.872
33 871

-722,029
1)) ñ14

-132.911

6

0

0
-6

0

0

0

6.474

0
11.064

0
-183

0
0

¡ o o

0 c
a

-122.O3t
1 )t î11

L

o o 0

0 0

0

t
(
c

r

749
0

-113

n ¡

FEE5¡va

atoeñede reseÛø
Saldo 1 januarl
B¡jr rente balen/låsten
Af: proleden
Af: overboeking

raldo 3l dec€mber

loekenningen Kompas
saldo 1 januar¡ bÉd1¡kbare mlddelen
Saldo 1 januàrl vrijgevàllen toezeqg¡ngen

seldo I lanuãri

Mutatíes 2013
Aangewend voor úitvoefingskosten
Beschikbaar gestelde mlddelen Rljk en Europa
Overhevel¡ng van middelen
feruqgevorderde bedragen
Aangegane verpllchtlngen
Beschikbaar voor u¡tvoerinqskosten
Vr¡jqevallen toeeggingen

sEldo 31 decembrr

Spec¡ÍiÉtie:
gesch¡kbåre micfdelen
VrUgeva¡len toeegglngen

Saldo 1 Januarl projecten
B¡j: verpllcht¡ngen projecten
Af: betallngen projecten
Àf: vr¡lval projecten

saldo 31 dêcêmbê. o 0

Concept jaarrekening 2013 61 van 79



7.O Uitvoeringskosten: resultatenrekening 2O13

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
Mutaties voorzieningen
Overboeking uit Kompas reserves

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutat¡es in reserves

Mutaties reseryes

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserye

Resultaat na bestemming

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

Begroting 2OL3
Lasten Baten Saldo

7.232

7.232

135

7.367

0

7.367

7.219

7.2L9

744

7.367

0

7.367

Realisatie 2OL2
Lasten Baten Saldo

0
0

1.983
383
324

0

9.494

9.494

445

9.939

0

9.939

9.69A

9.698

0
0
0

0
0
0
0

o

0
0
0

0
0
0
0

o

0
0
0

0
0
0
0

o

0
0
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0
0
0
0

o

0
0
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0
0
0

o

0
0
0

0
0
0
0

o
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o
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o

0
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0

0
0
0
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o
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l
oo
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0
o

o-o
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l
c
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O
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7.429
0

92
8.115

0

15.636

1s.636

603

L6.239

0

t4a
1.603

455

15.111

15.111

92

15.203

1.036

16.239

0
0

2.083
476

10.406

-525

-525

-511

-1.036

1.036

LO7

9,E05

734

9.939

zlJ4

2lJ4

-338

-134

L34

o

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

232
0
0
0
0

0
0

2.083
4t6

10.406

0
0

t.790
395
L29

0
0

t.790
395
t29

0
0

1.983
383
324

0
0
0
0
0

70
0

-7.429
0

56
-6.512

455

0
0

135
4.770

0

-7.232
0

135
4.770

0

7.528
0

ro7
1.859

0
0

198
6.563

247

-7.528
0
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4.704

247
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o

0

oor
NJ

OJ
l
!
ID
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7 .O.I Uitvoeringskosten
Toelichting op de resultatenrekening 2013

De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen uitvoeringskosten voor het jaar 2013 dient
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

. in 2013 worden de uitvoeringskosten SNN conform voorgaande jaren als één
geheel gepresenteerd. De kosten van de SER zijn zowel afzonderlijk begroot en
geregistreerd, zodat het mogelijk blijft om richting subsidieverstrekker SER
verantwoording af te kunnen leggen;

. relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 of de cijfers van 2012
worden nader toegelicht.

Algemeen 2013 2012

€ 1.983Provincies € 2.083
De bijdragen van de provincies is als volgt samengesteld

Een jaarlijkse bijdrage van de provincies, geindexeerd met 2,99o/o per jaar en
verminderd met de afgesproken bezuinigingspercentages (5olo voor 2013),

2013
* e l.ooo

Drenthe 522
Fryslân 522
Groningen 522
Subtotaal 1.566
Bijd ra gen voor uitvoerin g specifieke d i enstverlen i n g :

STINAT Drenthe 78
STINAG Groningen 23
STINAF Fryslân 79
STINAF II Fryslân 30
SIEBB-Drenthe 48
IEBB-Drenthe 51
FEP 111
IAD Drenthe 82
Mobiliteitsfonds 15
Subtotaal 5L7

2012
x € 1.000

533
533
533

1.599

109
91
62

57
15

384

30
20

Totaal 2.083 1.983
De bijdragen voor specifieke diensten zijn dit jaar ten opzichte van vorig jaar en de
begroting 2013 hoger uitgevallen, Dit komt voornamelijk door de uitvoering van de
nieuwe regelingen FEP en Stinaf IL
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Gemeenten e4LG C383
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een forfaitaire
bijdrage in de uitvoeringskosten van het Koers Noord Programma en het Operationeel
Programma Noord-Nederland afgesproken met een indexatie van 3,5olo per jaar.

De verdeling over de gemeenten is als volgt
* € l.OOO

69
113
113
96

391

¡ Gemeente
. Gemeente
¡ Gemeente
. Gemeente
Subtotaal

Assen
Emmen
Groningen
Leeuwarden

Totaal

Overige € 10.406
In 2013 zijn hier de volgende bijdragen opgenomen:

* € 1.OOO
Bijdrage voor uitvoering REP-SNN 6.543
BijdrageuitvoeringskostenTransitiemiddelen 2.400
Bijdrage uitvoeringskosten NIOF 2013 640
Bijdrage SER voor SER Noord-Nederland L45
Overig 5
Overboeki ng algemene reserve
regelingen voor derden 4OI
Overboeking algemene reserve
IPR 2008/2009 118
Overboeki ng algemene reserve
NIOF 2008/2OrO/2Or3 95
Overboeki ng al gemene reserve
HRM 2009/2010 59
Subtotaal 673
Totaal 10.406

Bijdrage voor specifieke dienstverlening :

. Gemeente De Wolden (SEBB-regeling)

. Gemeente Hoogeveen (SEBB-regeling)
Subtotaal

Uitvoeringskosten
Specificatie naar kostensoorten :

Personeelskosten
Hu isvestingskosten
Automatiseri n gskosten
Overige kantoorkosten
Eenmalige kosten
Kosten externe opdrachtverlening
Algemene kosten
Totaal

2013
* € I.OOO

5.2I2
430
390
2r5

34
789
359

7.429

2012
x € 1.000

5.244
422
358
233

62
933
276

7.528

€ 324

€ 7.528

13
T2

e7.429

25

4L6

Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2013 kon het merendeel van de
hiervoor genoemde eenmalige bijdragen nog niet voorzien worden. Vandaar dat in de
begroting alleen rekening is gehouden met een bijdrage van de SER van € 114.000. De
bijdrage voor de SER is hoger dan begroot, omdat naast een bijdrage voor
uitvoeringskosten ook een bijdrage voor projectkosten is ontvangen.
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Nadere toelichting
Hierna wordt ingegaan op de afzonderlijke posten van de uitvoeringskosten van het SNN,
waarbij de werkelijke kosten worden vergeleken met de kosten van de begroting 2013 en
de werkelijke kosten in 20L2.

Personeelskosten e 5.2L2
De belangrijkste personeelskosten bestaan uit:

werkelijke
kosten

2013
* € I.OOO

Salariskosten 3.799
Kosten uitzendbureau 352
Subtotaal 4.151
SNN-contactfunctionaris Den Haag 148
EU-contactfunctionarissen 265
Person eelskosten Internationale
Samenwerking (vast) 254
Subtotaal 4.818
Inhuur externe deskundigheid 131
Reis, verblijf- en representatiekosten 97
Studie en opleiding 51
Vergoedingen adviesraden 24
Externe adviescommissie bezwaarschriften t2
Diverse personeelskosten 79
Totaal 5.2t2

€ 5.244

begroti ng
2013

x € 1,000
3.369

536
3,905

t62
268

252
4.587

124
98
80
23
L2
62

4.986

werkelijke
kosten
20L2

* € 1,000
3.427

647
4.068

69
385

238
4.767

t82
L02

90
24
11
74

5.244

De overschrijding ten opzichte van de begroting van de salariskosten en kosten
uitzendbureau tezamen van € 246.000 is als volgt te verklaren. Vanwege
boekhoudkundige beperkingen moeten deze posten tezamen bekeken worden.
In 2013 is 6,6 fte extra formatie bij de afdeling Regelingen ingezetten behoeve van de
uitvoering van nieuwe regelingen en diensten voor derden, Het gaat hier om
salariskosten van afgerond € 290.000. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de bij de
bijdragen genoemde inkomsten voor specifieke dienstverlening van in totaal €
502,000, dit is exclusief € 15,000 van het Mobiliteitsfonds, De gepresenteerde
bijdragen bestaan uit een vaste- en een variabele kostencomponent, waarvan de
variabele kostencomponent dient ter dekking van de hogere salariskosten. Per saldo
komen de overige afwijkingen uit op een voordeel van € 44,000.

Bij inhuur externe deskundigheid is de grootste post de inhuurvan diensten door de
afdeling Financiën en Control (financiële administratie) en de afdeling Personeel en
Organisatie (salarisadministratie) van de provincie Groningen (€72,000).
Verder is gebruik gemaakt van de diensten van diverse instellingen.
De inhuur externe deskundigheid is € 51.000 lager uitgevallen ten opzichte van de
werkelijke kosten 2OL2. De verklaring hiervoor is dat er in het afgelopen jaar minder
gebruik is gemaakt van de diensten voor de ondersteuning van het beheer van het
projectad mi nistrati esysteem Navision,

De kosten voor studie en opleiding vallen lager uit ten opzichte van zowel de begroting
als ten opzichte van de werkelijke kosten van 2072. Een deel van de geplande uitgaven
zal in 2OL4 alsnog worden gedaan.
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Huisvestingskosten €43O C422
De post huisvestingskosten bestaat naast de huur en de bijbehorende servicekosten uit
schoonmaakkosten, kosten voor verzekeringen en belastingen en de kosten in verband
met de cateringvoorzieningen, Bij de meeste onderdelen namen de kosten in geringe
mate toe.

Dit jaar zijn de servicekosten vanwege een restitutie van € 9,000 op basis van
nacalculatie lager dan vorig jaar en de begroting,

Automatiseringskosten €390 €358
De kosten van automatisering zijn in 2013 hoger in vergelijking met de kosten van
2012 evenals ten opzichte van de begrote kosten van 2013. De oorzaak hiervan is de
digitalisering van zowel de NIOF als de FEP regeling, Tegenover deze kosten staan
bijdragen van derden voor uitvoering van regelingen. Een derde van de totale kosten
betreft kosten voor afschrijving van investeringen, die voor 2010 hebben
plaatsgevonden.

Overige kantoorkosten € 215 € 233
De grootste posten zijn hier vakliteratuur, advertentiekosten, telefoonkosten, huur
kopieermachines en archiefkosten. De overige kantoorkosten vallen over de gehele
linie lager uit ten opzichte van de kosten van 2Ot2, maar hoger dan de begrote kosten
van 2013.
De post vakliteratuur bestaat naast abonnementen ook contributies. Een belangrijke
post is hier de jaarlijkse bijdrage voor de CPMR (Conference of Peripheral Maritime
Regio's of Europe), de bijdrage in 2013 bedraagt€ 25.000. In de begroting was er
rekening mee gehouden dat dit lidmaatschap zou worden opgezegd,

€ 34 e62
Eenmalige kosten
De grootste post betreft de afschrijvingskosten als gevolg van een renovatie in 2008
van het kantoorpand. De afschrijvingstermijn eindigt in 2OI4.

Kosten externe opdrachtverlening e 749
In hoofdlijnen bestaan de kosten externe opdrachtverlening uit

e 933

Accou ntantscontrole projecten
Publiciteit
Externe opdrachten en onderzoeken
Juridische aangelegenheden
Diverse kosten externe opdrachten
Totaal

werkelijke
kosten

2fJL3
x € l.ooo

346
130
304

5
4

749

beg roti ng
2013

x € 1.000
400
100
230
40

9
779

werkelijke
kosten

2012
* € 1.000

399
145
353

20
16

933

In de begroting van de post accountantscontrole projecten is rekening gehouden met
een bedrag van € 400,000. De kosten bedragen per 31 december € 346.000, De
afronding van de projecten verloopt trager dan waar in de prognose rekening mee is
gehouden. Dat betekent dat controlekosten zullen verschuiven naar de jaren 2014 en
2015.

De post externe opdrachten en onderzoeken is hoger dan begroot, maar lager dan de
kosten in 2OL2.In hoofdlijnen bestaan deze in 2013 uit kosten van een extern bureau
voor de uitwerking van het OP Noord-Nederland 2OL4-2O20 (€ 148.000), advisering en
ondersteuning lobby (€ 63,000), evaluatie HRM-regeling (€ 15,000), onderzoekskosten
SER Noord-Nederland (€ 55.000) en overige kosten (€ 23.000),
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Algemene kosten e 359

In hoofdlijnen bestaan de algemene kosten uit:
werkelijke

kosten
2013

* € 1.OOO
Accountantscontrole beheer 108
Diverse algemene kosten 28
Kosten Internationale Samenwerking 223
Totaal 359

begroting
2013

* € 1.000
130

34
286
450

werkelijke
kosten

20L2
x € 1.000

99
39

138
276

€ 276

€ 247

De accountantskosten zijn lagerten opzichte van de begroting, omdat het SNN een minder
risicovolle cliënt is geworden.

De kosten Internationale Samenwerking zijn hoger dan vorig jaar maar lager ten opzichte
van de begroting 2013. De contacten met Rusland in het kader van het Nederland-Rusland
jaar waren in 2013 intensief, dit leidde tot hoger kosten.

Rente €56 €91
Betreft het saldo van betaalde en ontvangen rente over het rekeningcourant tegoed bij
de provincie Groningen.

Mutaties voorzieningen C 6.5L2 €.4.704
Het saldo van de werkelijke uitvoeringskosten en de ontvangen bedragen is gestort in
de voorziening en bestaat uit:

Reguliere bijdragen:
Bijdrage provincies
Bijdrage gemeenten
Bijdrage SER
Diversen
Bijdrage Lobbyist
Subtotaal

Eenmalige bijdragen:
Uitvoering REP-SNN
U itvoeri ngskosten Transiti e
Bijdrage programma's,
voor NIOF 2013
Overboeking van reserves
naar voorzrenrng
Subtotaal

€ 2,083
4t6
r45

5
109

Af: uitvoeringskosten
Saldo regulier beschikbaar gestelde
bedragen minus uitvoeringskosten in 2013

€ 6.543
2.400

640

1,600

2.758

7.429

4.67L

1 1.183

Totaal € 6.s12

Overboeking uit Kompasreserves € 455
De Kompasregelingen NIOF 2000, KITS 2000, IPR 2000 Vestiging en IPR 2000
Uitbreiding zijn in 2012 definitief afgerond. In 2013 zijn de resterende reserves
overgeboekt naar de reserves van de uitvoeringskosten (€ 455.000).
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Mutaties reserves € 511 € 338
De mutaties reserves bestaan uit de resterende reserves van de Kompasregelingen NIOF
2000, KITS 2000, IPR 2000 Vestiging en IPR 2000 Uitbreiding (€ 455,000) en het saldo
van de betaalde en de ontvangen rente (€ 56.000).

Resultaatbestemming, onttrekking e 1.036 € 134
reserve
De extra kosten van de lobbyist in Den Haag en de secretariële ondersteuning voor alle
lobbyisten, ad € 109.000, zijn in 2013 onttrokken aan de reserve. Daarnaast wordt
conform voorstel winstbestemming uit de reserves van de kosten een bedrag van
e 927.OOO onttrokken om de voorziening uitvoeringskosten op het vereiste niveau te
brengen,
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7.1 Uitvoeringskosten
Balans per 31 december 2O13

0

50

0

50

50 0 50

8.387
1 5.8 18

0

t29
-8.881

c

8.516
6,937

0

24.2l¡5 -4.752 15.453

Vaste dctiva:
- Immateriële activa
- Materiéle activa

lotaat vdste act¡va

Vloltende activa:
- Vorderingen
- Rekening-courant
- R/c ABN Amro

Totaa I vloltende activa

Toteel ect¡ve

Activa:

24.255 -4.752 15.503

959
-927

109

109

1.068
- 1.036

32 o 32

14.67F23.707 -9.029

23.707 -9.O29 L4.678

0

0

0

0

0

0

o 0 o

0

16

0

0

5

0

277
0

0

0

793
0

0

516 277 793

Eiaen vermooen:
- Algemene reserves
- Resultaat voor bestemming

Totdal eiøen venmoden

voorz¡eninøen
- Toekenningen uitvoeringskosten

Voo r u ì to ntva n o e n bed rao e n
- Toekenningen REP

- Toekenningen Koers Noord
- Toekenningen Kompas

fotaal lanø Iooende schulden

Kortlooende schulden:
- Openstaande toekenn¡ngen
- Crediteuren
- Rekening-courant
- Over¡ge schulden

Tota a I ko rtlooe nd e sch u I den

Totaal oassiva

Passiva:

24-25!', -4.752 15.503
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Toelichting op de balans per 31 december 2O13
7, 1.1 U¡Woeringskosten
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8.O Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten: resultatenrekening 2O13

Realisatie 2O13bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikbare budgetten :

RUK

Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bed ragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijd ragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
U itvoeringskoste n

Overige kosten
Rente
Mutaties voorzieningen

Subtotaa¡ algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming, onttrekking reserve

Resultaat na bestemming

Lasten Baten Saldo

o o

Begroting 2O13
Lasten Baten Saldo

o o

Realisatie 2O12
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o 0
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0
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0
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0
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0
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0
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l
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0
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o8 .1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en
gemeenten
Toelichting op de resultatenrekening 2Ol3

Algemeen 2013 20t2

Rente €63 €103
Dit betreft de ontvangen rente over de bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
couranttegoeden voor de regelingen en werkzaamheden die het SNN uitvoeft voor
provincies en gemeenten.

Mutaties voorzieningen € 4O1
Betreft de dotatie aan de voorziening uitvoeringskosten ad € 401.000

Mutaties reserves € 63 € 103
De ontvangen rente van € 63.000 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Resultaatbestemming, e40t C0
onttrekking reserve
Aan de reserves van alle regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
zijn bedragen onttrokken en toegevoegd aan de voorziening uitvoeringskosten.

0
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8.1 Regelingen en werkzaamheden voor
provincies en gemeenten

Balans per 31 december 2O13
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E¡dan vênooen:
- Algemene reserves
- Resultaat yoor bestemming

lotaat eíøen vermoøen

- Toekennlngen uitvoeringskosten

lotaat voorzlên¡naen

Vooru ¡ to ntvanø en bed nøen
- Toekennlngen REP
- Toekennlngen Koers Noord
- Toekennlngen Kompas

- Openstaande toekenningen
- Cred¡teuren
- Rekening-courant
- Over¡ge schulden

fotaal Dass¡va

Pass¡va:

5.544 5.5,44
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Toelichting op de balans per 31 december 2OL3
8.1.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten

o

0
0
0

49
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49

-49

o

o o

6.014
104
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6.014
-104
-401

5.509 5.509

35
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van

M voo12lenlng
Ontvangen

31 december

mutàt¡es

31 decembs

35
c

35

33€
63

c

401 4lJt

Pass¡va

llssøsE¿ßÉ4/ÚÊ
Saldo 1 Januarl
Bij: rente batenllasten
Af: onttrekklng reserve

saldo 31 december

crediteuìen
Schuld Fryslån:drle gemeentes lnzake STINAF, SEBB Fryslån, SIEBB Fryslån en
schuld Gronlngen inzake STINAG en SIEBB Groningen
Schuld Drenthe/Assen inzake STINAT, SEBB Drenthe, SIEBB Drenthe en IAD
schuld gemeente De Wolden
Schuld gemeente Hoogeveen
\¡og te verrekenen rente provlncies

Seldo 31 december s.s14
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Bijlagen

Bijlage 1 Resultatenrekening uitvoeringskosten SER Noord Nederland

Bijlage 2 Lijst van afkortingen

B'rjlage 3 CBS Sisa
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Bijlage 1: Resultatenrekening uitvoeringskosten SER Noord-Nederland

Realisatie 2013
Lasten Baten Saldo

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Beschikba re budgetten :

Rijk
Europese Commissie
Overige

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

subtotaal projecten

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten

Rijk
Europese Commissie
Provincies
Gemeenten
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overige kosten

Rente
M utat¡es voorzieningen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor mutaties in reserves

Mutaties reserves

Resultaat voor bestemming

Onttrekking reseryes

0
0
0

0
0
0
0

o

o

o

0

o

0

o

Begroting 2013
Lasten Baten Saldo

o o

rt4
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Realisatie 2OL2
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Vervolg bijlage 1

Toelichting resultatenrekening uitvoeringskosten SER
Noord-Nederland

Algemeen 2013 2012

Overige €145 €161
De overige bijdragen bestaan uit een bijdrage van de SER in de kosten van SER Noord-
Nederland.

Uitvoeringskosten C 278
Een specificatie naar kostensoorten is onderstaand weergegeven.

€ 298

x € 7.000
Personeelskosten
H u isvestingskosten
Automatiseri n gskosten
Overige kantoorkosten
Eenmalige kosten
Kosten externe opdrachtverlening
Algemene kosten
Totaal

2013
165

25
5

18
2

57
6

278

2fJL2
L52

24
6

13
2

99
2

298

Mutaties voorzieningen € 133 € t37
Om de uitvoeringskosten in 2013 te financieren wordt het tekoft van € 133,000 aan de
voorziening onttrokken.
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Bijlage 2

LI]ST VAN AFKORTINGEN

BBV

CBS
CPMR

DB-SNN

EC
EFRO
EMU
ESF

FEP

HRM

IAD
IEBB
Interreg
IPR

KITS
KOMPAS

NIOF
NOM
NSSC

OP EFRO

PHP
PiD

Besluit Begroting en Verantwoording

Centraal Bureau voor de Statistiek
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe

Dagelijks Bestuur van het SNN

Europese Commissie
Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
Europese Economische en Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds

Friese Energiepremie subsidieregeling

Human Resource Management regeling

Innovatief Actieprogram ma Drenthe
Inte restsu bsid ieregel i n g Energ iebespa ri n g Bestaa nde Bouw
Communautair Initiatief Interregionale Samenwerking
Investeri n gsprem ieregel i n g

Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector
Kompas voor het Noorden

U itvoerin gsorganisatie SN N

Wet Financiering Decentrale Overheden

Leader+ Liaison entre actions de développement de l'économie rurale
( Eu ropees progra m ma voor plattelandsontwi kkeli n g)

Ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken

N oordelij ke In novati e Ondersteu n i n gsfaci I iteit
Noordelijke Ontwi kkelingsmaatschappij
North Sea Supply Connect

Operationeel Programma EFRO 2OO7 - 2013 en 2Ot4 - 2O2O

Provinciaal Herstructurerings Programma 2011 Drenthe
Pieken in de Delta

REP - SNN Ru i mtelij k Economisch Prog ra m ma - Sa menwerki n gsverband
Noord-Nederland
Ruimtelijk Economisch Programma - Zuiderzeelijn

Su bsidi eregel i n g In novati eve Energ ieprojecten Bestaa nde Bouw
Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw
Sociaal Economische Raad
Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Su bsidi eregel i n g Toerisme Natu u rl ijk Frysl ân
Subsidieregeli ng Toerisme Natuurlijk Groningen
Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe

REP - ZZL

SIEBB
SEBB
SER
SER-NN
SNN
STINAF
STINAG
STINAT

UO - SNN

Wet FIDO
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Groningen, maaÉ 2014

Bestuurssecretariaat: 05A-52'24942
Uitvoeringsorganisatie: 050-5224900

bestuur@snn.eu
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Salnenwerkingsverhand Noorcl-Nederland
frclqLliLts //cl, Ð7oJ Al ( ;t {)rl I tltlcil
wwvv 5ilfl.cu

Aan de leden van Provinciale Staten van de provinc¡es

Fryslân, Groningen en Drenthe

Leeuwarden, 1 april 2014

hN
V(fr)lì LlË NOöRDr:ì.ljKE
ECO N (-l l\il I E

Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail
Ons kenmerk
Bijlage(n):
Onderwerp

: Bestuurszaken
: 050 52 24 942
: bestuur@snn.eu
: UP-14-06004
i2
: begroting 2015 en begroting 2014

Geachte leden van Provinciale Staten,

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor 2015, alsmede de gewijzigde begroting voor 2014, Bij

het opstellen van de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2014 was er nog geen duidelijkheid
over het vervolg op het Europese Operationele programma EFRO 2007-2013. In 2013 is bekend

geworden dat SNN als managementautoriteit wordt aangewezen voor het Operationeel
programma (OP) EFRO Noord-Nederland20L4-2020. Van het geld voor het n¡euwe Europese

programma en de daarbij door het Ministerie van Economische Zaken te verstrekken
cofinanciering gaat 20,4!o/o naar Noord-Nederland, Dat betekent een bedrag van afgerond e 722
miljoen. Deze belangrijke ontwikkeling maakte het noodzakel'rjk een gewijzigde begroting voor het
jaar 20t4 op te stellen.

In deze begroting is op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting rekening gehouden met

het inzetten van middelen uit het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2OL4-202O.

Voor 2014 worden de toekenningen aan projecten op € 19 miljoen geraamd en voor 2015 op € 24

miljoen. Als er een nieuwe subsidieregeling komt, dan zal die naar onze lnschatting vanaf 2015

leiden tot committeringen aan begunstigden, Voor dat jaar worden de toekenningen op € 4,4
miljoen geschat.

In 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken de centrale middelen van het Ruimtelijk
Economisch Programma-Zuiderzeelijn (REP-ZZL) aan SNN gedecentraliseerd en vervolgens heeft

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu daar in 2013 € 2 miljoen aan toegevoegd voor een

specifiek project. Van het totaal beschikbare bedrag ad € 109 miljoen wordt 670 aangewend voor

uitvoeringskosten. Voor het jaar 2015 zal naar verwachting een bedrag van € 23 miljoen aan

projecten worden toegekend en voor 2014 e 10 miljoen.

In de meerjarenram¡ngen is er vanuit gegaan, dat de programma's en regelingen uit de periode

2007-2013, die thans nog lopen, uiterlijk ultimo 2017 geheel afgerekend zullen zijn'

Naar verwachting zullen binnen de Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland

regelingen ln 2014 alleen nog gelden voor de NlOF-regeling beschikbaar zijn. In de begroting

2014 is voortoekenningen aan projecten een bedrag van € 7,0 miljoen begroot.
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De kosten van het SNN worden voor 2015 begroot op afgerond C 6,017.000. Daarrnee liggen de

kosten € 1,4 miljoen lagerdan in de gewijzigde begroting 2014 waarin een bedrag van€7,4
milJoen is opgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat de kosten hogergaan worden als er
zoals in 2014 gebeurd is, meer werkzaamheden voor overheden (provincies en gemeenten) aan

het SNN worden gegund. Daar staan kostendekkende inkomsten tegenover'

Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met bezuinigingsmaatregelen, die de

drie noordelijke provincies in 2011 hebben afgesproken. De jaarlijkse provinciale bijdragen zijn, na

toepassing van de indexatie, in 2014 verlaagd met 5olo ten opzichte van 2013. Aangezien er in
201170o/o en in 2012 en 2013 5% op de provinciale bijdragen is bezuinigd, is in 2014 het
u itei nd el ijke bezu i nigi n gsperce nta ge va n 25olo bereikt.
De hiervoor genoemde kortingen op de bijdragen van provincies en gemeenten zijn ook verwerkt
in de meerjarenraming 2016 tot en met 2018, die in hoofdstuk 8 van deel I is opgenomen,

Bij het maken van de begroting voor het jaar 2015 is de voorziening toekenningen
ultvoeringskosten opnieuw berekend op basis van de meest actuele informatie. De gemaakte
herrekening van de voorzienlng laat zien, dat deze afdoende is om het huidige programma 2007-
2013 uiterlijk op 31 december 2017 af te wikkelen en het nieuwe OP EFRO Noord-Nederland
2OL4-202O medio 2023 af te ronden. Zoals hlerna in hoofdstuk 2 van het Programmaplan uiteen
wordt gezet, bevindt het SNN zich momenteel in een tussenfase tussen twee programma perlodes

waarbij nadrukkelijk naar de toekomst wordt gekeken,

Voor mogelijke risico's bedragen de reserves van het SNN ultimo 2013 C 7.544.000. Het
theoretisch grootste rlsico is, zoals u bekend, het overcommitteringsrisico, Wij monitoren
voortdurend de stand van zaken en zien op dit moment geen enkele aanleiding u voorstellen te
doen om de reserves in verband met dit risíco te verhogen.

Procedure
Wij verzoeken u uw zienswijze op deze begroting te geven in uw vergaderingen op 21 mei
(Groningen en Fryslân) en 28 mei (Drenthe). De begroting wordt vervolgens tervaststelling
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur SNN op 24 juni 2014. Uiterlíjk 15 juli moeten de jaarstukken

bij het ministerie van BZK zijn ingediend.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wij zien uw zienswijzen
graag tegemoet.

H fld,

ks Bestuur van het
ngsverband Noord-Nederland,

I

J al van den Berg,
r¡s
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Aan het Algemeen Bestuur van het
Samenwerki ngsverband Noord-Nederland
Postbus 779
97OO AT GRONINGEN

Geachte leden van het Algemeen Bestuur SNN,

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor 2015, alsmede de gewijzigde begroting voor
2OI4. Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2014 was er nog
geen duidelijkheid over het vervolg op het Europese Operationele programma EFRO
2OO7-2O[3. In 2013 is bekend geworden dat SNN als managementautoriteit wordt
aangewezen voor het Operationeel Programma (OP) EFRO Noord-Nederland 2014-2020.
Van het geld voor het nieuwe Europese programma en de daarbij door het ministerie
van Economische Zaken te verstrekken cofinanciering gaat20,4lolo rìââF Noord-
Nederland. Dat betekent een bedrag van afgerond € 722 miljoen. Deze belangrijke
ontwikkeling maakte het noodzakelijk een gewijzigde begroting voor het jaar 2014 op te
stellen.

In deze begroting is op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting rekening
gehouden met het inzetten van middelen uit het Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2OL4-2O2O. Voor 2014 worden de toekenningen aan projecten op € 19
miljoen geraamd en voor 2015 op € 24 miljoen. Als er een nieuwe subsidieregeling
komt, dan zal die naar onze inschatting vanaf 2015 leiden tot committeringen aan
begunstigden. Voor dat jaar worden de toekenningen op € 4,4 miljoen geschat.

In20t2 heeft het ministerie van Economische Zaken de centrale middelen van het
Ruimtelijk Economisch Programma-Zuiderzeelijn (REP-ZZL) aan SNN gedecentraliseerd
en vervolgens heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu daar in 2013 € 2 miljoen
aan toegevoegd vooreen specifiek project, Van hettotaal beschikbare bedrag ad € 109
miljoen wordt 60lo aangewend voor uitvoeringskosten. Voor het jaar 2015 zal naar
verwachting een bedrag van € 23 miljoen aan projecten worden toegekend en voor 2014
€ 10 miljoen.

In de meerjarenramingen is er vanuit gegaan, dat de programma's en regelingen uit de
periode 2OO7-2O|3, die thans nog lopen, uiterlijk ultimo 2017 geheel afgerekend zullen
ztJn.

Naar verwachting zullen binnen de Koers Noord en Operationeel Programma Noord-
Nederland regelingen in 2Ol4 alleen nog gelden voor de NlOF-regeling beschikbaar zijn
In de begroting 2014 is voor toekenningen aan projecten een bedrag van € 7,0 miljoen
begroot.

De kosten van het SNN worden voor 2015 begroot op afgerond € 6.017.000. Daarmee
liggen de kosten € 1,4 miljoen lagerdan in de gewijzigde begroting2OI4 waarin een
bedrag van € 7,4 miljoen is opgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat de kosten
hoger gaan worden als er zoals in 2014 gebeurd is, meer werkzaamheden voor
overheden (provincies en gemeenten) aan het SNN worden gegund, Daar staan
kostendekkende inkomsten tegenover.

Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met bezuinigingsmaatregelen,
die de drie noordelijke provincies in 2011 hebben afgesproken. De jaarlijkse provinciale
bijdragen zijn, na toepassing van de indexatie, in 2Ot4 verlaagd met 5olo ten opzichte
van 2013,



Aangezien er in 201Mo/o en in 2012 en 2013 5olo op de provinciale bijdragen is
bezuinigd, is in 2014 het uiteindelijke bezuinigingspercentage van 25o/o bereikt.
De hiervoor genoemde koftingen op de bijdragen van provincies en gemeenten zijn ook
verwerkt in de meerjarenraming 2016 tot en met 2018, die in hoofdstuk 8 van deel I is
opgenomen.

Bij het maken van de begroting voor het jaar 2015 is de voorziening toekenningen
uitvoeringskosten opnieuw berekend op basis van de meest actuele informatie. De
gemaakte herrekening van de voorziening laat zien, dat deze afdoende is om het
huidige programma 2OO7-2O[3 uiterlijk op 31 december 2OI7 af te wikkelen en het
nieuwe OP EFRO Noord-Nederland 20t4-2O2O medio 2023 af te ronden. Zoals hierna in
hoofdstuk 2 van het Programmaplan uiteen wordt gezet, bevindt het SNN zich
momenteel in een tussenfase tussen twee programma periodes waarbij nadrukkelijk
naar de toekomst wordt gekeken.

Voor mogelijke risico's bedragen de reserves van het SNN ultimo 2013 € 7.544.000. Het
theoretisch grootste risico is, zoals u bekend, het overcommitteringsrisico, Wij monitoren
voortdurend de stand van zaken en zien op dit moment geen enkele aanleiding u
voorstellen te doen om de reserves in verband met dit risico te verhogen.

Het Dagelijks Bestuur van het
Sa menwerki ngsverband Noord-Nederland

Groningen, I april2OI4
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1. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Wat is het SNN?
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft als doel de economische
positie van Noord-Nederland versterken. Het samenwerkingsverband van Drenthe,
Fryslân en Groningen is in 1992 opgericht, Sinds 2OO7 zijn ook de vier grote steden
Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen nauw bij het SNN betrokken.

Missie en visie
Het SNN faciliteert partijen in Noord-Nederland om hun ambities te realiseren, die gericht
zijn op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland.

Het SNN is een moderne dienstverlener die:
. Als management autoriteit expert is in de uitvoering, monitoring en controle van
subsidies.
. Relevante kennis en informatie beschikbaar stelt aan anderen.
. De samenwerking in Noord-Nederland ondersteunt en coördineert.
. Nieuwe middelen verwerft voor Noord-Nederland.
. Makelaar is in netwerken en samenwerking aanjaagt,
o De belangen van Noord-Nederland behartigt.
o Noord-Nederland promoot in het regionale, nationale en internationale speelveld.

Bestuur
Het SNN kent een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en Bestuurscommissies. Het
Dagelijks Bestuur bestaat uit de drie Commissarissen van de Koning en per provincie
twee gedeputeerden. Het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur rouleert. Tot l juli
2015 neemt de Commissaris van de Koning van Fryslân, John Jorritsma, voor een
periode van twee jaar het voorzitterschap op zich. Advies krijgt het Dagelijks Bestuur van
de burgemeesters van Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen en de directeur van het
SNN. Het Dagelijks Bestuur voeft strategisch overleg en fungeert als aanspreekpunt voor
het Rijk en de Europese Unie. Verder neemt het besluiten over programma's en projecten
en bewaakt de voortgang daarvan.
In het Algemeen Bestuur (AB) zitten alle negen leden van het Dagelijks Bestuur en negen
leden uit de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen (drie per provincie).
Het Algemeen Bestuur beslist onder meer over de begroting, de jaarrekening en het
jaarverslag van het SNN.



2. fnleiding begroting 2015 en gewijzigde begroting
20L4

Perspectief van noordelijke samenwerking
Het SNN bevindt zich in een overgangsfase - tussen twee Europese programmaperiodes -
waarin zij positie kiest, samen met partners in het Noord-Nederlandse netwerk haar
agenda opnieuw bepaald en de onderlinge samenwerking opnieuw vorm geeft. Voor alle
betrokken partijen betekent dat een transitie naar een werkwijze waarin, vanuit een
gedeelde visie en strategie, gericht én gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling
van Noord-Nederland,

Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties - de
zogenaamde quadruple helix - worden meer en meer betrokken bij de formulering van
beleid en strategie en dragen de komende jaren (mede)verantwoordelijkheid voor
uitvoering en financiering van investeringsprogramma's. Dit vraagt om nieuwe vormen
van samenwerking, eigenaarschap en het inspelen op de vorming van een regionale
netwerkopstelling, die complexe problemen het hoofd kan bieden en de kansrijke
uitdagingen voor Noord-Nederland weet te verzilveren,

Het exclusieve recht op beleidsvorming ligt daarbij niet langer alleen bij overheden.
Partners worden in de positie gebracht daaraan een gewaardeerde bijdrage te leveren.
Bij de uitvoering van plannen en programma's past een meer faciliterende rol van het
publieke domein en komt er meer ruimte voor maatschappelijke dynamiek en
ondernemerschap als'drivers'van de ontwikkeling van Noord-Nederland. Nieuw
samenspel, een gezamenlijke regie en coördinatie is nodig om ook daadwerkelijk
resultaat te kunnen boeken, Daarbij wordt geput uit ervaringen van andere EU-regio's,
die met deze nieuwe vorm van samenwerken al meer ervaring hebben opgedaan en zich
met een duidelijke profilering in de kijker spelen,

Uitvoeringsagenda's
Provincies en steden werken in hun Samenwerkingsverband aan gezamenlijke
beleidsontwikkeling of beleidssynchronisatie. Dat leved mooie resultaten op, maar er is
ook ruimte voor verbetering. Samenhang en overzicht laten soms nog te wensen over.
Versterking van de regie en coördinatie op strategische beleidsdossiers en planvorming in
regionale vraagstukken is noodzakelijk. Mede gelet op het feit dat ook partners
gelegenheid wordt geboden daaraan hun bijdrage te leveren. Eenduidigheid over een
samenhangende werkwijze in het publieke domein is daarvoor een vereiste. Momenteel
wordt binnen de twee bestuurscommissies van het SNN gewerkt aan de uitwerking van
de Noordelijke Innovatie Agenda (BC EZ) en de Gebiedsagenda (BC SOM).
In beide agenda's komen de belangrijkste thema's van Noordervisie naar voren. Het
Dagelijks Bestuur van SNN bewaakt de vooftgang van beide agenda's.

Noordelijke Innovatie Agenda
De noordelijke overheden stellen momenteel met het bedrijfsleven en kennisinstellingen
een Noordelijke Innovatie Agenda (RIS) op voor de periode 2Ol4-2OlO. Daarbij staat het
aanjagen van een duurzame economische groei en werkgelegenheid centraal door gericht
te investeren in innovatie. Daarbij wordt accent gelegd op kansrijke innovatieve clusters
en cross-overs van bedrijven en kennisinstellingen in sectoren waarin Noord-Nederland
zich sterk onderscheid ten opzichte van andere EU-regio's. Overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen streven naar een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma, dat
kaderstellend en/of sturend zal zijn voor publieke en private investeringen.



De Taskforce RIS brengt in juni 2014 een advies uit over:
. Dê Noordelijke Innovatie Agenda en een uitvoeringsprogramma
o De wijze van publieke en private financiering
. De aansturing van de uitvoeringsagenda door overheid, bedrijfsleven en

ken n isinstellingen
. Randvoorwaarden voor uitvoering en ondersteuning
. Internationale positionering van Noord-Nederland in de EU van economische

regio's
. Human Capital Agenda
o MKB-instrumentarium en financieringsinstrumenten
. Innovatie-infrastructuurmetclusterorganisaties,etc.

EU-fondsen tot 2O2O
In de komende programmaperiode is voor Noord-Nederland in totaal circa € 170 miljoen
aan structuurfondsen beschikbaar, Het gericht inzetten van EFRO-, POP- en ESF-
middelen kan een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een innovatieve, duurzame en
inclusieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Ook de verruimde budgetten voor de
Interreg A en B programma's kunnen voor de regio worden benut. Daarnaast zijn er nog
andere financieringsmogelijkheden zoals COSME, ETS, EaSI en financiering via de EIB.

Het verkrijgen van een zo groot mogelijk aandeel uit de Europese Horizon 2020 middelen
(circa € 70 miljard) vormt een nieuwe uitdaging voor het bedrijfsleven, kennisinstellingen
en noordelijke overheden. Indien zij daarin slagen - en daarin samen willen investeren -
kunnen tot 2020 extra impulsen worden gegeven aan de ontwikkeling van de noordelijke
economie. Deze ontwikkeling betekent voor het Samenwerkingsverband van provincies
en steden dat zij zich opnieuw moeten oriënteren op de wijze waarop ze EU-fondsen zo
effectief mogelijk kunnen aanboren en inzetten voor de doelen die ze zichzelf met hun
partners hebben gesteld,

Managementautoriteit
Het SNN is in 2013 wederom aangewezen als managementautoriteit (tot ultimo 2023)
voor het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2OI4-2O2O. Via de nationale
enveloppe is inclusief Rijkscofinanciering een bedrag van € 122 miljoen aan Noord-
Nederland toegewezen. Het bedrag is 20,4to/o van het totale Nederlandse budget.
Daarmee ligt het aandeel voor Noord-Nederland - na een intensieve en succesvolle
Haagse lobby - op hetzelfde niveau als in de programmaperiode 2OO7-2013.
Provincies en steden realiseren met het SNN samen een uitvoeringsorganisatie die het
beheer voert over de besteding van financiële fondsen afkomstig van de EU, het Rijk en
de regionale overheden, Het SNN is in voorbije programmaperiodes in staat gebleken
deze fondsen - ondanks een oplopende controledruk - succesvol in te zetten voor de
ontwikkeling van de Noordelijke economie, Jaarlijks voldoet het SNN ruim aan de scherpe
EU-vereisten voor de kwaliteit van beheer, monitoring en verantwoording van publieke
middelen (<2o/o foutpercentage p.j.).

Taken van het SNN
De aanstaande staft van een nieuwe programmaperiode is een goede gelegenheid de
kerntaken van SNN te definiëren. Tevens biedt dit de gelegenheid daarvan afgeleid de
SNN-organisatie zelf tegen het licht te houden. Kernbegrippen zijn daarbij: rolzuiverheid,
samenwerken in netwerken, efficiënt en effectief.

De SNN-organisatie biedt haar publieke stakeholders nu het publieke kader waarbinnen
zij hun samenwerking onderling en met anderen vorm geven. Naast een
gemeenschappelijke regeling, waarbinnen ambtelijke en bestuurlijke afstemming en
besluitvorming plaatsvindt, krijgt het SNN steeds meer het karakter van een
netwerkorganisatie, die met of namens publieke stakeholders met bedrijfsleven en
kennisinstel lingen samenwerkt aan de ontwi kkeling van Noord-Nederland.



Zo opgevat is de SNN-organisatie gaandeweg een scharnierpunt geworden tussen het
publieke domein en overige partners in de quadruple helix: overheden, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, en wordt als zodanig ook door de
pa rtners aa ngesproken.

Vanwege die positionering moet het SNN zich van een taakgestuurde organisatie
omvormen naar een netwerkorganisatie, die in een complex omgevingsveld flexibel weet
in te spelen op de wensen en verlangens van overheden en partners en hen daarbij
aantoonbaar toegevoegde waarde biedt, zodat zij hun rol binnen de noordelijke
samenwerking kunnen spelen. De SNN-organisatie als zodanig is geen belanghebbende
speler in dat Noord-Nederlandse netwerk: zij verzorgt de condities voor samenwerking,
en laat publieke stakeholders en partners rolzuiver in hun waarde.

Dit leidt tot een dienstverlenend concept waarbij twee activiteiten-domeinen zijn te
onderscheiden: public affairs en dienstverlening.

DIENSTVERLENING

U itvoe ri n g prog ra m m a's
Een van de ontstaansredenen van het SNN is de door provincies gevoelde behoefte
gezamenlijk het beheer van EU-fondsen en Rijksmiddelen en cofinanciering ter hand te
nemen (Langman-akkoord). Het betreft een specialistisch werkveld waarin deze taak
gezamenlijk goedkoper en op een hoger kwalitatief niveau kan worden uitgevoerd. Jaar
op jaar slaagt het SNN er in de EU-middelen onder het zeer lage foutpercentage van 2o/o

te verantwoorden, discussies over staatssteun en aanbesteden te beslechten en op
tevredenstellende wijze het beheer van publieke middelen te verantwoorden
(rapportcijfer 8,5). Hoewel de aandacht veelal uitgaat naar de bestedingsdoelen van die
middelen (projecten en programma's) mag het belang van een kwalitatieve uitvoering en
verantwoording niet worden onderschat. Ingeval van calamiteiten gaat de geldkraan
dicht, dreigt imagoschade voor de regio en kan sprake zijn van aanzienlijke financiële,
juridische of politiek-bestuurlijke risico's. Met de aanwijzing van het SNN als
managementautoriteit voor het programma 2014- 2020 (doorloop in de verantwoording
tot 2023) is het zaak te bezien op welke wijze deze taak kostenefficiënt, en met
voldoende waarborgen in kwaliteit en continuïteit, blijvend kan worden uitgevoerd.
Daarbij spelen de volgende omstandigheden:
. De vaste maximale vergoeding van 4o/o voor uitvoeringskosten i.v.m. beheer en
verantwoording van EFRO-middelen is de afgelopen jaren niet voldoende gebleken om de
daadwerkelijke kosten - bij oplopende controledruk - te dekken. Ook andere
management-autoriteiten n Nederland en Europa slagen er niet in tegen de vergoeding
van 4o/o hun taken uit te voeren en vullen die middelen aan met 4o/o regionale
cofinanciering. De Noordelijke provincies hebben de afgelopen jaren slechts beperkt
bijgedragen aan de uitvoeringskosten, terwijl die bijdrage wel noodzakelijk blijkt te zijn.
. De kosten die samenhangen met de uitvoering van de lopende programma's en
regelingen uit de periode 2007-2013 kunnen naar verwachting met de inzet van de nog
resterende voorziening uitvoeringskosten worden gedekt.
. Hoewel gesproken wordt over het matigen van de controledruk is daarop geen
concreet uitzicht, anders dan door het nemen van interne maatregelen binnen het SNN
zelf. Daarnaast wordt de verantwoordingplicht door de EU verzwaard vanwege de
verscherpte inhoudelijke monitoring op de effecten van innovatieprojecten. Dat stelt
nieuwe professionele eisen aan de SNN-organisatie en medewerkers.
. Sinds 2009 is€ L7 miljoen uit de rentereserves aangewend voor de financiering
van structurele kosten van het SNN waardoor er geen gezond evenwicht bestaat tussen
structurele lasten en baten. Deze disbalans dient te worden weggenomen, omdat de
rentereserves van het SNN uitgeput raken.
. Jarenlang is binnen het SNN gewerkt met een ruime flexibele schil in de formatie
bij de uitvoeringsorganisatie (4Oo/o), vanwege een onzekere toekomst (wel/niet MA vanaf
2OI4) en de onvoorspelbare omvang van de EU-middelen (EFRO en andere fondsen).



Het gevolg daarvan is dat de kwalitatieve bezetting bij het SNN niet geheel is
toegesneden op een goede programma-uitvoering 20I4-2O2O. De investering die nodig is
om jong afgestudeerden op het gewenste niveau voor beheer, auditing en monitoring te
brengen staat in veel gevallen in een ongunstige verhouding tot het niveau dat in twee
jaar kan worden bereikt ten gevolge van nieuwe WW-wetgeving,
. Verder is in de lopende programmaperiode, mede door de economische crisis,
sprake van veelvuldig uitstel en verlenging van de uitvoeringsperiode van projecten. Dat
levert uitvoeringskosten op die niet waren voorzien en een verlengde inzet van formatie
voor beheer en verantwoording tot einde 2015 voor de lopende programmaperiode.
. In 2Ol3-20L5 is sprake van extra werkdruk in verband met het opstellen van een
nieuw Operationeel Programma (OP) EFRO en het scheppen van de condities voor
uitvoering van dat programma vanaf 2014.
. Bij de start van de afgelopen programmaperiode is onvoldoende zorg besteed aan
de kwaliteit van de verordeningen en uitvoeringsvoorschriften waarbinnen
programmagelden aan projecten worden toegekend. Die onhelderheden hebben geleid
tot meerdere discussies die in de lopende programmaperiode moesten worden beslecht.
Niet zelden met inzet van kostbare juridische of financiële externe expertise. Het geheel
van de uitvoeringskosten kreeg daarmee een onvoorspelbaar, minder stuurbaar en open
karakter en deed daarmee een structureel beslag op de eerder genoemde slinkende
rentereserve van het SNN.

Uitvoering regelingen
Naast het beheer van middelen die vanuit EU-, rijks- en regionale middelen ingezet
worden in projecten, voert het SNN een groeiend aantal regelingen uit waarop
ondernemers en burgers een beroep kunnen doen. Bekende voorbeelden zijn de NIOF,
duurzaamheidsregelingen en toeristische regelingen. Het volume van deze
werkzaamheden groeit, Tot 2015 is sprake van een goed gevulde portefeuille in relatie
tot de beschikbare personele capaciteit, De verwachting is dat het uitvoeringsvolume
verder zal groeien omdat nu ook andere gemeenten tegen een kostendekkende
vergoeding van uitvoeringskosten gebruik willen maken van de dienstverlening van het
SNN. B¡j de uitvoering van regelingen kan doorgaans een hoger en reëler tarief worden
berekend (tot Bo/o). Dat maakt dat de financiering van het SNN in de breedte vanuit de
vergoedingen voor beheer programmagelden (standaard 4olo vêrQoeding voor
uitvoeringskosten) en uitvoering van regelingen per saldo rond 60lo uitkwam. In de
praktijk is dat een minimumpercentage gebleken om een voldoende kwalitatieve
uitvoeringsorganisatie overeind te houden. Naast de uitvoering van regelingen wordt
aandacht besteed aan productinnovatie (123subsidie) en de ontwikkeling van regelingen
voor betalende opdrachtgevers, Voor de langere termijn lijkt deze dienstverlening mede
een financiële basis te bieden voor voortgezette noordelijke samenwerking in brede zin.
Verder valt op dat, vanwege de kwaliteit van de opgebouwde database van innovatieve
ondernemers en van stakeholders in het noordelijke netwerk, het SNN steeds vaker
wordt gevraagd om een rol te spelen in het verbinden van partijen, bij het ontwikkelen
van pilots, initiatieven en projecten en bij het bieden van randvoorwaarden van betere
samenwerking aan belanghebbende noordelijke patijen, Tenslotte vragen provincies,
steden, gemeenten, het Waddenfonds, DLG, het ministerie van EZ en anderen, op
operationeel niveau ondersteuning bij de uitvoering van regelingen en programma's. Dat
bevestigt het beeld dat de overheden met het SNN een uitvoeringsorganisatie op hoog
kwalitatief niveau hebben gerealiseerd, waar zij niet alleen gespecialiseerde
uitvoeringswerkzaamheden onder kunnen brengen, maar daar ook financieel baat bij
kunnen hebben door bundeling van kennis en uitvoeringskracht en de beschikbaarheid
over een back up ten behoeve van eigen subsidieafdelingen,

PUBLIC AFFAIRS
Het Samenwerkingsverband van provincies en steden heeft belang bij goed samenspel
van overheden en partners in de positionering van Noord-Nederland en bij effectieve en
proactieve beïnvloeding van beleid en besluitvorming in Den Haag en Brussel, Het is
efficiënt om dat samen te doen en levert (financieel) ook veel op.



Daarnaast neemt het belang van goede internationale samenwerking van overheden,
bedrijfsleven en kennisinstellingen met paftners in andere Europese economische regio's
snel aan belang toe om te kunnen beschikken over extra EU-middelen. Daarmee verliest
het onderscheid tussen verschillende taken op dit terrein, dat binnen de SNN-organisatie
werd gemaakt zijn waarde: lobby, internationalisering, beleidscoördinatie, branding en
communicatie vormen steeds meer een samengesteld geheel. Clustering van deze
activiteiten in een multidisciplinair team geeft de mogelijkheid integraler en flexibeler
samen te werken. Daar hoort ook een beter samenspel bij met partners in de regio, in
Den Haag en Brussel om de eenvormigheid in het beeld dat Noord-Nederland uitdraagt te
versterken en de huidige versnippering weg te nemen. Ook kan winst geboekt worden
door een effectievere en meer flexibele inzet van de beschikbare formatie en biedt een
dergelijke invulling de mogelijkheid - als goed werkgever - medewerkers zowel in de
breedte als in de diepte ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Daarnaast is een scherpe
prioritering nodig in de public affairs activiteiten die wel of niet meer worden uitgevoerd.
Vanaf 2015 is vanwege de budgettaire krapte van het SNN een krimpende lobbyformatie
van drie naar twee adviseurs public affairs voorzren,

Europa
De activiteiten van het SNN in Brussel richten zich op een vieftal zaken: beTnvloeding
wet- en regelgeving, verkrijgen van fondsen, ambassadeursfunctie en profilering Noord-
Nederland. De netwerkfunctie en het relatiebeheer in Brussel zijn daarvoor van groot
belang. In het HNP vindt afstemming plaats over de taakverdeling tussen IPO en het
SNN. Een deel van de formatie public affairs van het SNN (30o/o) wordt daarbij ingezet,
In 2Ot4 vragen de EP-verkiezingen in het bijzonder aandacht, alsmede de positionering
van Noord-Nederland als excellente innovatieve regio, Het samenspel van Noord-
Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel is voorverbetering vatbaar en het belang van
een meer eenduidige branding van Noord-Nederland wordt breed onderschreven. Public
affairs in Brussel zal zich sterker moeten richten op regio's in de EU, het verzorgen van
goed samenspel met IPO, clusterorganisaties en overige partners, het adviseren over het
ontsluiten van Horizon 2O2O middelen en andere EU-fondsen en het ondersteunen van
ambtelijke en bestuurlijke contacten en lobbyinspanningen van zowel provincies als de
NG4. De vernieuwde EU-strategie wordt momenteel uitgewerkt met provincies, steden en
regionale partners, Onderdeel daarvan is een betere regie op de boodschap en
inspanningen vanuit Noord-Nederland in HNP, Comité van de Regio's, North Sea
Commission en andere gremia. Daarvoor worden ambtelijke en bestuurlijke
overleggrem ia waar mogelijk gestroomlijnd.

Den Haag
De aanstelling van een nieuwe lobbyist in Den Haag voor Noord-Nederland en het
vastleggen van bestuurlijke uitgangspunten voor de lobby in het DB SNN (juni 2013)
hebben verbetering gebracht in functioneren en resultaten van de lobbyorganisatie van
het SNN. De aanpak met vastgestelde lobbyfiches werkt goed en wordt doorgezet. De
parttime ondersteuning die binnen de formatie van het SNN voor de lobbyisten is
gerealiseerd wordt doorgezet om tot de best denkbare ondersteuning te komen van
lobbyinspanningen vanuit Noord-Nederland. Provincies en steden zijn verantwoordelijk
voor een goede kwalitatieve ambtelijke voeding van de lobby in de Regiegroep Lobby,
zodat sprake blijft van breed gedragen organisatiekracht binnen het lobbydomein. De
banden met VNO-NCW Noord worden in 2014 verder aangehaald en het Convent van
Noordelijke TK-leden en het Noordelijk beraad worden zo mogelijk geÏntegreerd.

Prog ra m ma ma n ageme nt en - beh eer
Het management van een goede uitvoering van het lopende en komende operationeel
programma EFRO, het vormgeven van een transparante publieke besluitvorming en een
kwalitatief hoogstaande verantwoording van besteding van publieke middelen is een
kerntaak van het SNN.



Daaftoe onderhoudt het SNN onder andere contacten met andere management-
autoriteiten, de certificeringsautoriteit, het ministerie van EZ en de auditautoriteit van
het ministerie van Financiën, de Europese Commissie en het Comité van Toezicht.
Daarnaast speelt het SNN een rol in de juridische vormgeving van regelingen, calls en
tenders waarmee publieke fondsen voor de economische ontwikkeling van Noord-
Nederland beschikbaar worden gesteld. Naast een financiële verantwoording van
projecten en regelingen neemt het belang van een goede monitoring en rapportage van
de maatschappelijke en/of economische effecten van verleende subsidies toe, In de
komende programmaperiode van de EU wordt daarbij gestreefd naar het tot stand
brengen van een goede mix van private en publieke investeringsmiddelen (multifunding)
en het vergroten van het volume aan private investeringen dat met de inzet van
subsidies wordt opgeroepen, Vanuit het SNN worden de werkzaamheden van de
Taskforce RIS, in goed samenspel met de provincies en steden en een extern bureau,
mede ondersteund. Het is aannemelijk dat het SNN na advisering van de Taskforce RIS,
en besluitvorming in publieke kring, een nader te bepalen rol zal blijven spelen in het tot
stand brengen van (nieuwe coalities van) regionale ontwikkeling en samenwerking en de
uitvoering van de Noordelijke Innovatie Agenda. Programmamanagement en -beheer
maken meer dan voorheen onderdeel uit van het taakdomein public affairs en scheppen
de condities voor een gestroomlijnde uitvoering van OP EFRO en andere
subsidieprogramma's die bij het SNN zijn of worden belegd,

Strateg ische Com m u n i cati e
De communicatiefunctie krijgt binnen het SNN en in het Noord-Nederlandse netwerk
steeds meer een strategisch karakter naast de uitvoerende en organisatorische taken die
blijvend worden gevraagd. Om een meer gerichte inzet formatief en budgettair te kunnen
waarborgen wordt gekozen voor een nieuwe communicatiemiddelenmix die kiest voor
digitalisering en het gebruik van social media, Daarnaast wordt scherp geprioriteerd in de
evenementen waaraan het SNN wel en niet een financiële of organisatorische bijdrage
leveft. Daarnaast wordt met partners gewerkt aan een eventkalender voor Noord-
Nederland om organisatiekracht te kunnen bundelen. Het proces van de Taskforce RIS en
de uitvoeringsagenda vraagt een goede communicatieve ondersteuning omdat daarbij
veel partijen betrokken zijn. Daarnaast vraagt de start van de nieuwe EU-
programmaperiode en de uitvoering van regelingen voor provincies en steden in 2OI4
extra aandacht.

Bestuurszaken
De overlegstructuren binnen het SNN maken onderdeel uit van de interne public affairs.
Naast de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur en beide
bestuurscommissies gaat dat ook om tal van bestuurlijke en ambtelijke overleggen die in
verbinding staan met de werkagenda van het SNN. De bestuurs-/directiesecretaris en
beide secretarissen van de bestuurscommissies spelen daarin een belangrijke
ondersteunende en coördinerende rol ten behoeve van de drie provincies en de NG4. De
overlegvormen die de afgelopen jaren binnen het SNN zijn ontstaan, worden kritisch
tegen het licht gehouden. Waar mogelijk worden de vergaderstructuren meer'lean'
gemaakt. Bij een krimpende omvang van het EFRO-budget past een minder zware
vergaderbelasting, Het aantal overleggen met regionale netwerkpartners groeit nu
partijen meer samen werken.

Internationalisering
De internationaliseringsaanpak binnen het Samenwerkingsverband zal vanwege de
veranderende taakopvatting en gewijzigde prioriteitstelling van provincies en NG4
veranderen en op een minder ambitieus niveau - dan de afgelopen jaren door hen beoogt
- opnieuw worden vormgegeven. Het SNN voert namens hen de volgende activiteiten
uit:
. Ondersteuning bij de uitvoering van de Duitslandagenda, onder meer met de

organisatie van een B2B-event voor Nederlandse en Duitse ondernemers samen
met andere regionale partners.
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Coördinerende rol bij het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst tussen
Noord-Nederland en Leningrad Oblast (looptijd tot einde 2015) waarbij het
eigenaarschap rond kennisuitwisseling en B2B meer door partners gedragen en
gefinancierd moet worden,
Uitvoering van projecten en programma's behoort tot de mogelijkheden voor
zover daar additionele financiering tegenover staat,
Vertegenwoordiging van Noord-Nederland op sleutelposities in voor de regio
relevante beleidsvormende gremia zoals de North Sea Commission en in gremia
waar besluitvorming plaatsvindt over projecten die ingediend worden in het kader
van diverse Europese programma's, In het verlengde daarvan
projectontwikkelaars vanuit Noord-Nederland dienen van advies en delen van
contacten in het EU-netwerk.
Investeren in het netwerk en projectontwikkeling met andere EU-regio's die voor
Noord-Nederland in het kader van de uitvoering van de Noordelijke Innovatie
Agenda de kans vergroten voor aanvullende EU-funding uit Horizon 2O2O of
andere fondsen.
Het leveren van een bijdrage aan de organisatie van in- en uitgaande
(handels)missies of -contacten voor zover die door het SNN-bestuur worden
ondersteund.

Organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling van het SNN speelt in20L4 proactief in op de gewijzigde
accenten in de nieuwe programmaperiode van de EU (2OL4-2020) en de nieuwe
uitdagingen in de regio en de EU. De ontwikkelingen in de noordelijke samenwerking en
het (wijzigende) takenpakket werken door in de begroting en de strategische
personeelsplanning van het SNN. De uitwerking daarvan is in de afgelopen maanden
voorbereid en besproken met de directies van de provincies en de NG4. Daarmee komt
tot uitdrukking dat de begroting en het bedrijfsplan in 2Ot4 nadrukkelijk in het verlengde
liggen van opvattingen en ambities van de publieke stakeholders van het
Samenwerkingsverband. Daarnaast spelen ook de wensen en verwachtingen van
noordelijke partners een rol en later dit jaar de wijze waarop de Taskforce RIS medio
2OL4zal adviseren over de Noordelijke Innovatie Agenda en de wijze waarop de
uitvoering daarvan zal worden ondersteund, De organisatieontwikkeling van het SNN
krijgt in 2014 dus vorm in een complex en - voor een deel - onvoorspelbaar regionaal
speelveld,

Uitvoeringskosten
In het Directieoverleg SNN is bepaald dat bij de opstelling van de begroting2OL5, waarin
opgenomen is de herziene begroting2Ot4 en het meerjarenbeeld 2016 tot en met 2018,
wordt uitgegaan van gelijkblijvende financiële bijdragen van provincies en steden, bij een
'grosso modo'gelijkblijvend takenpakket. Een saneringsscenario, waarbij de publieke
taak van het SNN wordt afgebouwd en beperkt tot die van managementautoriteit EFRO,
werd als onwenselijk van de hand gewezen. In de jaarrekening 2013 is een
geprognosticeerde voorziening uitvoeringskosten opgenomen die naar verwachting
toereikend is voor de taakuitvoering van het SNN tot en met 2018. Daarbij is ook
voorzien in de dekking van de kosten van de uitvoering OP EFRO tot medio 2023.
Momenteel wordt in opdracht van het Directieoverleg SNN gewerkt aan de opstelling van
een Businessplan SNN voor de versterking en verbreding van het financiële draagvlak
onder de noordelijke samenwerking.

Bezuinigingen
De SNN-organisatie realiseeft in de eerste plaats zelf omvangrijke bezuinigen om de
structurele inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht te brengen. Daarbij
geldt als uitgangspunt dat de kwaliteit en continuTteit van de taakuitvoering moet kunnen
worden gegarandeerd. Daarbij gaat het onder meer om:
. Realiseren van jaarlijkse taakstelling van 5olo bezuiniging op de jaarlijkse afdracht

van provincies van 2009-2074 (totaal 25o/o).
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Schrappen van functies; een van de drie overgebleven adviseurs public affairs,
directiesecretaresse, Interreg-coördi nator, hoofd Program ma's en
ka ntinemedewerker.
Schrappen van jaarlijkse tweedaagse sessie voor provinciale en stedelijke
am btena ren en beperken noordel ij ke veftegenwoord i gi ng bij con gressen,
handelsmissies, expertmeeti ngs, etc.
Schrappen van sponsorbijdragen aan allerlei noordelijke evenementen, projecten
en initiatieven.
Opzeggen van huurcontract SNN, aangaan nieuw huurcontract voor aanzienlijk
lagere huursom en verhuizing in 2Ot4.
Afscheid nemen van dure communicatiemiddelen en werving medewerkers via
nieuwe media.
Herontwerp van werkprocessen van regelingen en programma's om tot een betere
dienstverlening en efficiencyverbetering te komen.
Gezamenlijke aanbesteding en synchronisatie van ICT met andere
managementautoriteiten m.b,t. het programma Navision en een gedeelde
administratieve organisatie (eis voor voortbestaan MA's).
Gezamenlijke huisvesting van lobbyisten in lPO-kantoor in Den Haag.
Besparing huisvestingskosten lobbyist in Brussel.
Inzet op beperking afdracht aan HNP.
Opzeggen van vaste betaalde adviseurschappen.
Opzeggen van abonnementen.
Vermindering inhuur externe expeftise en onderzoek.
Minder overheadkosten en meer declarabele uren in de uitvoering.
Beperkte ondersteuning van internationale handelsbevordering en samenwerking.

Daarnaast is de financiering van SER Noord-Nederland vanaf 2015 buiten de begroting
van het SNN gebleven. De financiering van de regionale adviesfunctie voor
sociaaleconomisch beleid komt later in 20t4 aan de orde wanneer gesproken wordt over
het advies van de Taskforce RIS. De besluitvorming kan in het najaar worden verwerkt in
een herziene begroting 2015.

Investeringen
Om tot een slanke, flexibele en een structureel kosteneffectievere organisatie te kunnen
komen, wordt in 2OI4 en 2015 geÏnvesteerd in:
. Opleiden en trainen van personeel om tot gewenste kwaliteitssprong te komen en

een gezonde mobiliteit en in-, door-, uitstroom van personeel te garanderen
(momenteel een flexibele schil van 40olo).

. Keuze voor nieuwe huisvesting waarin de principes van Het Nieuwe Werken betere
organ isatieprestaties mogel ij k ma ken tegen structu reel lagere hu isvesti ngslasten
en overige uitvoeringskosten,

. KosteneffectieveoverstapnaarnieuwelCT-infrastructuur.

. Gebruik van nieuwe social media en shared space opties ter ondersteuning van de
samenwerking, communicatie en kennis-/datadeling van overheden met partners.

¡ Herontwerp en digitalisering van werkprocessen (lean six sigma) en andere
organisatie van werkzaamheden (projectmatig, scrum, etc.). Uitgangspunten
daarbij zijn : voorspel baarheid, voorspel bare doorlooptijd werkprocessen,
inzichtelijkheid van kosten, wegnemen administratieve belemmeringen voor
klanten en eindbegunstigden en sturing op prestaties.

. Generen van data en managementinformatie t.b.v. beleidsvorming en
bedrijfsvoering, versterking van sturing op outcome en klanttevredenheid.

. Tijdelijke extra inzet van formatie vanwege samenloop in de afronding van de
huidige programmaperiode en opstart van het nieuwe OP EFRO,

. Ontwikkeling van productportfolio en projecten, passend binnen Businessplan
2014.
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Ontwikkeling van de SNN-formatie
De formatieve knelpunten worden binnen het SNN zoveel mogelijk binnen de bestaande
formatieve kaders opgelost. Daaftoe wordt een personeelsplanning gemaakt, wordt een
toegesneden opleidingsplan uitgewerkt en worden middelen ingezet voor een actieve in-,
door- en uitstroom van personeel. Vanwege de nieuwe huisvesting van het SNN worden
ondersteunende functies samengevoegd, ingekrompen of geschrapt, Uitleen of
detachering van medewerkers tussen het SNN en provincies - over en weer - wordt
beter benut om piekbelastingen op te vangen, kosten te besparen binnen de SNN-
organisatie en voldoende expertise, kwaliteit en continuiteit te kunnen garanderen. De
balans tussen vast en flexibel personeel wordt enigszins aangepast met een
accentverschuiving naar meer en breder competent personeel met een vaste aanstelling,
waardoor de inspanningen en kosten van het inwerken van medewerkers eerder
renderen. Bekostiging vindt deels plaats door een verschuiving van het flexibele
loonbudget naar de vaste formatie. Ter versterking van de kwaliteit en continuÏteit van
de controlfunctie binnen het SNN wordt een controleleider aangesteld met als hoofdtaak
de controles die het SNN op de declaraties van begunstigden moet uitvoeren, kwalitatief
op het vereiste niveau te houden. Daarnaast is de controleleider verantwoordelijk voor
planning, doorlooptijd van werkprocessen, kostenbeheersing en kwaliteit van financiële
en inhoudelijke monitoring. De komende jaren wordt - indien mogelijk - een voorziening
getroffen voor wachtgeldverplichtingen, mede afhankelijk van de ontwikkeling van het
takenpakket van het SNN, de ontwikkeling van de werkvoorraad en de wijze waarop
productontwikkeling kan bijdragen aan de structurele exploitatie van het SNN.



3. Overzicht programma's en regelingen

Voor het bereiken van de doelstellingen heeft het SNN voor de periode 2O[4-2O2O
evenals in de vorige periode 2007-2073 een groot aantal instrumenten in het leven
geroepen, Deze instrumenten zijn geclusterd naar zogenaamde programma's en
regelingen. In het onderdeel Financiële Begroting is per instrument een deelbegroting
opgenomen met daarbij een beknopte toelichting.

In deze begroting is een verdeling te vinden in de programma's Operationeel Programma
EFRO Noord-Nederland 2OL4-2020, Ruimtelijk Economisch Programma-SNN, Koers
Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland (2007-2073), De afgesloten
Kompasperiode (2000-2006) is niet meer opgenomen. Alle programma's en
subsidieregelingen uit cle Kompasperiocle zijn afgerekend.
Hierna wordt beknopt ingegaan op de nog lopende programma's en -regelingen.

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2OL4-2O2O
Leidend voor dit OP EFRO is de Research and Innovation Strategy for Smaft
Specialisation (RIS3). In de RIS3 heeft het Noorden gekozen om de focus op te leggen
op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het
gebied van:
1, Gezondheid, demografie en welzijn.
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie,
3. Zekere, schone en efficiënte energie.
4. Schone en veilige watervoorziening.

Het OP EFRO is een van de programma's waaruit geput kan worden voor de financiering
van de Noordelijke Innovatie Agenda (RIS3). Het OP EFRO richt zich op het stimuleren
van innovatie binnen het (innovatief) MKB, omdat de oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen voor een belangrijk deel uit dit innovatieve MKB zullen moeten komen. Ook
het grootbedrijf en de kennisinstellingen zijn van belang voor deze oplossingen, vooral in
samenwerking met MKB. De beschikbaarheid van goed opgeleide mensen is een
basisvoorwaarde voor innovatie en vormt ook onderdeel van het OP EFRO.
Om de aansluiting tussen RIS3 en OP EFRO te maken zijn de regionale uitdagingen
benoemd, die specifiek gelden voor het innovatief vermogen van het Noordelijk MKB.
Deze uitdagingen zijn het beperkte innovatieve vermogen van het Noordelijk MKB, het
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een koolstofarme
economie,
Binnen het OP EFRO zullen de uitdagingen onder thematische doelstellingen worden
ondergebracht en uitgewerkt. Deze doelstellingen zijn'. versterking van onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie en ondersteuning van de overgang naar een
koolstofa rme economie in alle bedrÌjfstakken.

Ruimtelijk Economisch Programma-SN N
Begin 2Ot2is in het Bestuurlijk Overleg inzake Landsdelige Agenda Noord/Topsectoren
besloten om de resterende middelen van het Ruimtelijk Economisch Programma-
Zuiderzeelijn (REP-ZZL) aan het SNN te decentraliseren.
Met de beschikbaar gestelde middelen dienen projecten, die aansluiten bij de agenda's
van het nationale topsectorenbeleid, te worden ondersteund. Besluiten over
toekenningen worden genomen door het SNN, dat daarbij zorgt voor afstemming met het
ministerie van Economische Zaken (EZ). Voor het REP-SNN is een verordening en
uitvoeringskader opgesteld, waa raan de projectaanvragen worden getoetst.
Besluitvorming over toekenning vindt plaats in de Bestuurscommissie EZ.



Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-
Nederland 2OO7-20l.3
Met het beleid als opgenomen in het nieuwe Koers Noord-programma en Operationeel
Programma Noord-Nederland wordt inhoud gegeven aan de Motie Van Dijk om
gedurende vier jaar te werken aan de bredere transitie van Noord-Nederland naar een
kenniseconomie. De drie lijnen van het Koers Noord programma richten zich op het tot
stand brengen van optimale synergie: juist op de snijvlakken tussen nationaal en
regionaal belangrijke clusters liggen de kansen voor Noord-Nederland. Het ondersteunen
van de algehele transitie naar een kenniseconomie zorgt dat de slag naar valorisatie van
kennis naar nieuwe innovaties en marktkansen wordt gemaakt en dat regionale spin-off
en verankering ontstaat.
Dwars door de lijnen heen loopt bovendien een andere opgave voor Noord-Nederland:
het gerichter benutten van kansen in de sterke sectoren van de noordelijke economie.
Daaraan wordt invulling gegeven door bij projecten vanuit lijn 1en 2 ook in te zetten op
ruimtelijke versterking van de clustervorming. Voor sectoren waarin dit relevant is, kan
zo'n versterking optreden doordat projecten binnen de kernzones vooral neerslaan
binnen de vier noordelijke grote steden dan wel de Eemsdelta waar ook
kennisinstellingen en andere bedrijven uit het cluster gevestigd zijn,
Verder biedt de ligging van Noord-Nederland de schakelfunctie tussen de Randstad en
Noordoost-Europa verder uit te bouwen. De middelen, die het SNN kan inzetten zijn de
volgende:
. Koers Noord 2OO7-2O[O gefinancierd door het ministerie van EZ, andere

Rijksmiddelen en SNN-middelen;
. Operationeel Programma Noord-Nederland (OP EFRO) 2OO7-2Ot3 gefinancierd door

de Europese Commissie.

Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland -
regel¡ngen
Vanuit 'Koers Noord' en het Operationeel Programma zijn een drietal bedrijfsgerichte
subsidie-instrumenten mogelijk gemaakt.
Voor het bevorderen van investeringen in bepaalde gebieden in Noord-Nederland is een
Investeringspremieregeling (IPR 2008 en 2009) in het leven geroepen, waarbij alleen aan
innovatieve projecten subsidie mag worden verleend. Deze regeling is inmiddels gestopt.
De IPR heeft alleen betrekking op de lPR-vestiging.
Daarnaast is er vanuit 'Koers Noord' een nieuwe Noordelijke Innovatieve
Ondersteuningsfaciliteit (NIOF 2008, 2010 en 2Ol3) ontworpen en een nieuwe Human
Resource Management regeling (HRM+ 2009 en 2010). Voor deze regelingen vindt alleen
bij de NIOF toekenningen aan projecten plaats in 2014.

De NIOF 2008, 2010 en 2013 subsidieert met name:
. extern advies;
. implementatie van innovatieve trajecten;
. inhuur kennisdrager.

De HRM + 2009 en 2010 subsidieeft met name:
. professionalisering van het personeelsmanagement;
. verbetering van inzetbaarheid van medewerkers.

Overige activiteiten
Het SNN voert voor rekening en risico van een drietal provincies de volgende
subsidieregelingen uit: toeristische subsidieregelingen, subsidieregelingen voor
innovatieve energieprojecten bestaande bouw, interestsubsidieregelingen voor
energiebesparing bestaande bouw en het Innovatief Actieprogramma Drenthe.
De subsidieregeling voor energiebesparing bestaande bouw wordt sinds 2010 voor de
gemeente De Wolden uitgevoerd en sinds 2013 voor de gemeente Hoogeveen.



In 2013 is gestart met de Friese Energiepremie 2013-2015 (een regeling voor het
energiezuiniger maken van woningen) en de toeristische regeling STINAF II (het vervolg
op de STINAF),
In 2014 wordt gestart met de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie voor de
provincie Drenthe. Deze regeling zicht richt op zonne-energte.
Verder is in 2014 gestart met Fryslân Fernijt IV, dat zich richt op innovatie,
kennisoverdracht, samenwerkingsverbanden en banengroei in experimentele projecten in
Fryslân.

Medio 2008 is een convenant getekend tussen het Rijk en de regio waarin het
compensatiepakket van de Zuiderzeelijn is opgenomen. In het convenant is opgenomen
dat de realisatie van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van het Rijk en de regio, waarbij de regio bestaat uit de drie
Noordelijke provincies en veftegenwoordigd wordt door het Dagelijks Bestuur van het
SNN. Voor het regionaal Mobiliteitsfonds van het RSP treedt het SNN op als
fondsbeheerder, Deze rol houdt in dat het SNN periodiek voorschotten aanvraagt bij het
ministerie I&M en deze na ontvangst doorbetaalt aan de drie provincies.

Voor alle hiervoor genoemde activiteiten ontvangt het SNN een tegemoetkoming in de
uitvoeringskosten. De met deze activiteiten samenhangende posten zijn in een
afzonderlijk onderdeel van de begroting van het SNN verwerkt (hoofdstuk B van de
Financiële begroting).



4, Uitgangspunten begroting

Het SNN stelt normaliter jaarlijks een begroting voor het komende jaar op. In deze
begroting wordt echter naast de begroting 2015 ook een gewijzigde begroting 2Ot4
opgenomen. Toen vorig jaar de oorspronkelijke begroting 2014 werd opgesteld, was nog
niet duidelijk of het SNN voor de nieuwe Europese programma periode 2OL4-2O2O als
Management Autoriteit zou worden aangewezen. Nu dat laatste wel het geval is, dienden
de begrotingscijfers 2074 herzien te worden.

Alle begrotingen worden volgens het baten en lasten stelsel opgesteld.

OP EFRO
Er is duidelijkheid gekomen over het nieuwe EFRO-programma. Voor het Operationeel
Programma EFRO Noord-Nederland 2OL4-2020 is een budget van € 103,5 miljoen
beschikbaar, Vanuit het Rijk wordt € 18 miljoen aan cofinancieringsmiddelen bijgedragen.
Het totale budget komt daarmee op € 122 miljoen. Van dit budget is 4o/o beschikbaar voor
de uitvoeringskosten.
Bij het nieuwe programma is nog geen rekening gehouden met het zogenaamde
overcommitteren (meer subsidie verlenen dan beschikbaar is, omdat de feitelijke
betalingen gemiddeld gezien lager uitkomen dan de formele committeringen), omdat het
te hanteren overcommitteringspercentage nog niet bekend is.

REP-SNN
Voor de periode 2Ot2-2022 is voor het centrale deel van het Ruimtelijk Economisch
Programma-SNN een bedrag van € 107.055,000 beschikbaar. In 2013 heeft het ministerie
van Infrastructuur en Milieu een bedrag van € 2 miljoen toegezegd voor de uitvoering van
een specifiek project, Hiermee komt het totale REP-SNN budget op € 109.055.000. Van dit
budget is in de jaarrekening 2OL3 60lo beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten tot
aan de einddatum.
De gedecentraliseerde bedragen van in totaal € 109,055.000 worden in een periode van
negen jaar (beginnend in 2012 en eindigend in 2O2O) via het Provinciefonds aan het SNN
uitbetaald.

Overige programmabudgetten
Alle beschikbare middelen van de programma's EZ Koers Noord 2007-2OIO PiD, Transitie
2007-2OlO, OP EFRO 2007-2013 en Rijkscofinanciering in OP EFRO 2OO7-2O73 zijn voor
31 december 2OL3 beschikt. Van deze programma's treft u vanaf 2014 geen toekenningen
aan projecten meer aan.

Bij het Koers Noord programma en Operationeel Programma voor regelingen zullen er naar
verwachting in 2OL4 alleen nog middelen (geraamd wordt € 7 miljoen) beschikbaar zijn
voor toekenning aan NIOF projecten.

Treasury en administraties
De financiële administratie, de salarisadministratie en het treasury beleid van het SNN zijn
ondergebracht bij de provincie Groningen. Dat laatste houdt in dat alle ontvangsten en
uitgaven van het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Als gevolg hiervan
gaat het SNN geen geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. De treasury-
afdeling van de provincie Groningen voert deze taken voor het SNN uit. Het SNN heeft wel
een eigen Financieringsstatuut, dat overigens is afgeleid van dat van de provincie
Groningen. Het statuut heeft tot doel in overeenstemming met de Wet FIDO de
bestuurlijke kaders aan te geven van het Dagelijks Bestuur van het SNN, waarbinnen de
financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financièle posities en de hieraan
verbonden risico's worden bestuurd en beheerst.



Liquiditeit
Vooral omdat de middelen uit Den Haag en Brussel in relatief grote porties aan het SNN
worden uitbetaald, terwijl het SNN deze geleidelijk aan in veel kleinere bedragen doorgeeft
aan projecten, beschikt het SNN gemiddeld over aanzienlijke liquiditeiten. In de
begrotingen worden de rentebaten en -lasten over de rekening-courant verhoudingen per
instrument berekend tegen het door de provincie Groningen opgegeven gemiddelde
rentepercentage. Voor het jaar 2OI4 en het jaar 2015 wordt respectievelijk een
rentepercentage van t,O7o/o en van 1,5870 begroot. Daarbij is rekening gehouden met de
invoering van het verplicht "schatkistbankieren" voor overheden.

Onvoorziene kosten
Gezien de aard van de activiteiten van het SNN komt er in de begrotingen geen post
onvoorzien voor. De nog niet bestede middelen worden toegevoegd aan de balanspost
vooruitontvangen bedragen. Vanuit deze balanspost kunnen middelen aan projecten
worden toegekend,

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten van het SNN worden exclusief BTW begroot. Het SNN opteeft vanaf
de invoering van de Wet op het BTW Compensatiefonds voor het niet ondernemersdeel
van haar activiteiten voor de zogenaamde transparantiemethode.
De compensabele BTW van het SNN wordt evenredig doorgeschoven naar de drie
deelnemende provincies. Het SNN heeft hierover overeenstemming bereikt met de
Inspecteur van de Belastingdienst Noord te Groningen.
Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie Groningen
volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie. Bij het begroten van
de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door de provincie Groningen
opgegeven salarisverhogingen en het opslagpercentage voor sociale lasten. De
onderhandelingen over een CAO tot 1 juni 2013 hebben op dit moment nog niet tot
concrete resultaten geleid. Bij het begroten van de personeelskosten is uitgegaan van de
werkelijke salarissen per 1 januari 2OL4 inclusief periodieke verhogingen en opslagen voor
sociale lasten, Voor algemene verhoging is voor de jaren 2OL4 en 2015 de nullijn
toegepast. De werkgeverslasten zijn gebaseerd op de begin 2Ot4 door de provincie
verstrekte gegevens.

Bij het begroten van de overige kosten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit het
verleden daarnaast zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd zoals reeds in hoofdstuk 2
uiteengezet.

Voorziening toekenningen uitvoeringskosten
Het feit dat het SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP 20I4-2O2O
betekent ook dat de horizon voor de voorziening toekenningen uitvoeringskosten verlengt
moet worden tot medio 2023.In dat jaar zal immers de eindafrekening van het nieuwe OP
plaatsvinden. Het nieuwe programma is aanzienlijk geringer van omvang dan vorige
programma's. In de Kompas programma periode 2000-2006 kon SNN over een budget van
EC en MEZ beschikken van in totaal €78t miljoen. Daarvan was € 31 miljoen beschikbaar
voor uitvoeringskosten, De drie provincies droegen in die periode € 2,3 miljoen bij.
In de Koers Noord periode 2OO7-20t3 daalde het beschikbare budget naar € 369 miljoen
waarvan € 14 miljoen voor uitvoeringskosten. De bijdrage van de drie provincies en vier
gemeenten moest geheel worden aangewend voor de algemene kosten van het SNN en de
kosten van de SER Noord-Nederland, Voor de niet gedekte kosten bij zowel de
uitvoeringsorganisatie als SNN Algemeen/SER Noord-Nederland is in 2009 een bedrag van
€ 17 miljoen onttrokken aan de (toen) omvangrijke reseryes van het SNN.

Voor de OP periode 2O|4-2O2O bedraagt het budget € I22 miljoen. Standaard is daarvan
4olo beschikbaar voor uitvoeringskosten en dat leveft een bijdrage op van € 4.862,000.
In een tijd waarin door toenemende controle eisen de kosten onder druk staan, is er dus
veel minder geld voor uitvoeringskosten beschikbaar.



Andere MA's kennen dat probleem ook, maar daar voegen de betrokken overheden
eveneens 4o/o vãn het budget toe als bijdrage in de uitvoeringskosten.
Het SNN is met de directies van de drie provincies in overleg over de toekomstige taken en
de financiering van de daarbij behorende kosten, De provincies hanteren daarbij als
uitgangspunt dat de provinciale bijdragen op het huidige niveau gehandhaafd blijven met
een jaarlijkse verhoging van 0,3olo Voor salarisaanpassingen en kostenstijgingen. Om de
voorziening voortoekenningen uitvoeringskosten op het vereiste niveau te krijgen is voor
de jaarrekening 2013 met de provinciale directies een vergoeding uitvoeringskosten
REP-SNN middelen van 6%o overeengekomen, die wordt toegevoegd aan de voorziening,
Naast de in 2013 toegezegde bijdragen voor de nieuwe NIOF regeling en een bijdrage voor
de afwikkeling van het resterende Transitiemiddelen budget, is met de directies van de
drie provincies overeengekomen dat een bedrag van € 2 miljoen aan de vrije reserves mag
worden onttrokken voor dekking van toekomstige kosten. Aangezien van genoemd bedrag
van € 2 miljoen ultimo 2OI3 al € 1,6 miljoen aan vrije reserves aanwezig was, is dit
bedrag via een voorstel van winstbestemming toegevoegd aan de voorziening,

Per 31 december 2013 bedraagt de voorziening toekenningen uitvoeringskosten
€ 14.678.000. Op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven moet deze voorziening

toereikend zijn om de thans nog lopende programma's en regelingen geheel af te
wikkelen.
Voor de toekomst van het SNN zijn diverse scenario's momenteel onderwerp van gesprek.
Van de daarbij behorende kosten en inkomsten tot medio 2023is een zo realistisch
mogelijke inschatting gemaakt,
Op basis van de thans beschikbare informatie ziet het toekomstig verloop van de
voorziening er als volgt uit:

* € 1.OOO

Voorziening 31 december 2013
nog in te zetten vrije reserves SNN

4o/o vãÍ1 EFRO budget 2O|4-2O2O

Beschi kbare voorzieni ng

Kosten 2074 t/m 2018 minus jaarlijkse inkomsten
Kosten 2019 tot medio 2023 minus jaarlijkse
inkomsten

Overschot per 30 juni 2O23

400
4.8T4

15.865

3.954

14.678

5.274
T9,892

19.819
73

Bij het geraamde overschot wordt aangetekend, dat er geen rekening is gehouden met
mogelijke wachtgeld verplichtingen voor personeelsleden. Met de drie provincies is
afgesproken dat vanaf 2Ot4 bezien wordt of toekomstige vrij besteedbare reserves
aangewend kunnen worden om een wachtgeldvoorziening te vormen.



5. Grondslagen van consolidatie en waardering

In deze paragraaf worden de grondslagen van consolidatie en waardering uiteengezet
Daarbij wordt tevens de inhoud van de posten van de exploitatiebegroting nader
omschreven.

G rondslagen consolidatie
In deze begroting is de geconsolideerde exploitatiebegroting opgenomen. Dit wil zeggen
dat alle bij het SNN in beheer zijnde programma's en regelingen alsmede het onderdeel
uitvoeringskosten zijn samengeteld. De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie
betrokken:
. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2Ot4-2O20;
. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2Ot4-2O20 - regelingen;
. Ruimtelijk Economisch Programma - SNN;
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland - programma's;
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord - Nederland - regelingen;
. uitvoeringskosten;
. regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten.

De regelingen en werkzaamheden voor rekening en risico van provincies en gemeenten
zijn de volgende:
. STINAF Fryslân;
. STINAG Groningen;
. STINAT Drenthe'
. Subsidieregeling'energiebesparing gemeente De Wolden;
. SIEBB provincie Drenthe;
¡ SIEBB provincie Fryslân;
¡ SIEBB provincie Groningen;
. IAD Drenthe;
¡ IEBB provincie Drenthe, gemeente Assen;
¡ IEBBNoord-Nederland;
. STINAFII Fryslân;
. FrieseEnergiepremie;
. Subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen;
o Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie provincie Drenthe;
. optreden als fondsbeheerder voor het RSP Mobiliteitsfonds,

Bij de consolidatie van de exploitatiebegrotingen zijn indien van toepassing onderlinge
posten geëlimineerd.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld zijn de posten in de resultatenrekening tegen nominale
waarde opgenomen. Hierna volgt per post van de begroting een beknopte beschrijving en
indien van toepassing een uiteenzetting over de wijze van resultaatbepaling.

RESULTATENREKENING

Projecten

Beschikbare budgetten
Betreft de toegekende financiering voor het Koers Noord en Kompas-programma. De
financiers zijn het Rijk, de Europese Commissie, provincies, gemeenten en overige.



Toekenningen aan projecten
Betreft verleende subsidieverleningsbeschikkingen (committeringen) aan derden en
uitvoeringskosten SNN. De volledige toezegging wordt in het jaar van toezegging als last
in de exploitatie verantwoord,

Vrijval op toekenningen
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor
gecreëerde vrijval als bate verantwoord. Dit geld is in principe, mits de regelgeving dit
toelaat, weer opnieuw beschikbaar, De vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de
balanspost vooruitontvangen bedragen.

M utat¡es vooruitontvangen bed ragen
Het niet gebruikte deel van de (jaarlijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde
vrijval op projecten worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Hieruit
worden bedragen onttrokken indien er niet bestede (jaar) budgetten van vorige jaren
beschikbaar zijn, dan wel als er geanticipeerd wordt op toekomstige budgetten en/of
verwachte vrijval (de zogenoemde overcommittering),

Algemeen

Bijdragen in uitvoeringskosten
Betreft de bijdragen in de uitvoeringskosten van het Rijk, Europese commissie,
provincies, gemeenten en overige financiers.

Kosten
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse subsidie-
instrumenten, het beheer van SNN Algemeen en SER Noord-Nederland. De kosten
worden doorberekend aan de uitgevoerde instrumenten op basis van
kostenverdeelsleutels. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op het
urenregistratiesysteem. De kosten worden gedekt door bijdragen van het ministerie van
EZ, de Europese Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten.

Rente
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per instrument wordt
een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente wordt berekend

Mutaties voorzieni ngen
Hieronder zijn mutaties in de voorziening voor de uitvoeringskosten van het Koers Noord-
en het Kompasprogramma opgenomen. Als de bijdrage aan uitvoeringskosten hoger is
dan de gerealiseerde kosten wordt de overfinanciering gestort (last) in de voorziening
uitvoeringskosten. Deze voorziening dient als dekking van uitvoeringskosten in latere
jaren. Indien de uitvoeringskosten hoger zijn dan de toegekende financiering, vindt een
onttrekking (bate) uit de voorziening uitvoeringskosten plaats.

Mutaties reserves
Het saldo van de rentebaten en - lasten wordt aan de reserve toegevoegd. Voor overige
kosten, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, wordt een bedrag aan de
reserves onttrokken.
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7. Toelichting op de geconsolideerde exploitatiebegroting

Mogelijkheden en beperkingen
De geconsolideerde opzet van deze begroting met betrekking tot alle financiën van het
SNN samen geeft een vogelvluchtperspectief over het geheel van de cijfers, Dit geheel is
de uitkomst van het samenvoegen van alle onderdelen. Daarbij moet worden bedacht dat
wetmatigheden met betrekking tot de relaties tussen kosten en financiering op het
totaalniveau veelal niet goed inzichtelijk zijn te maken, omdat deze per onderdeel soms
wezenlijk verschillen. Gelden uit bepaalde bronnen zijn vaak slechts voor specifieke
doeleinden te gebruiken. Voor een verklaring van de cijfers op detailniveau is daarom
meestal een verdere afdaling in de voorhanden zijnde uitsplitsingen noodzakelijk.

Hoofdlijnen
De geconsolideerde begroting voor 2015 en de gewijzigde begroting voor 2OL4 wijken af
van de begin vorig jaar gepresenteerde begroting voor 2014 en de jaarrekening 2OL3.
Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting2OL4 was nog niet bekend dat SNN de
Management Autoriteit voor het nieuwe programma Op EFRO Noord-Nederland 2074-
2O2O zou worden. Voor het nieuwe programma voor Noord-Nederland zal de EC een
bedrag van € 103.542.000 beschikbaar stellen, Het ministerie van EZzal naar
verwachting een bedrag van € 18 miljoen aan cofinanciering aan het Europese geld
toevoegen. Deze twee bijdragen zijn in de gewijzigde begroting 2OL4 opgenomen'
In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat in 2015 vanuit het nieuwe programma een
bedrag van € 10 miljoen beschikbaar zal komen voor het uitvoeren van een of meer
su bsidieregelingen.

De toekenningen aan projecten nemen in de gewijzigde begroting 2014 en de begroting
2015 toe ten opzichte van de begroting 2074.
In de oorspronkelijke begroting 2014 was alleen rekening gehouden met committeringen
vanuit de REP-SNN middelen (€ 10 miljoen) en toekenningen voor de NIOF-regeling
(€ 6,1 miljoen), In verband met de nieuw beschikbaar gekomen middelen zal in 2OL4
vermoedelijk € 18,9 miljoen aan projecten worden toegekend. Na eliminatie van de hierin
begrepen bijdrage voor de uitvoeringskosten (€ 4,8 miljoen) resteeft voor derden € 14,L
miljoen, De toekenningen vanuit de NIOF regeling zijn voor de gewijzigde begroting201-4
met € 0,9 miljoen verhoogd, Per saldo wordt er daardoor in de gewijzigde begroting 2014
€ 15 miljoen meer aan projecten toegekend dan vorig jaar begroot,
Voor het jaar 2015 worden de committeringen aan projecten geraamd op € 41,6 miljoen,
waarvan € 14,7 miljoen (na eliminatie van € 10 miljoen voor nieuwe regelingen) uit het
OP EFRO Noord-Nederland 2OI4-2O2O, € 4,4 miljoen vanuit regelingen aan begunstigden
en € 23,1 miljoen vanuit het REP-SNN programma,

Gerelateerd aan de toekenningen is de vrijval op toekenningen. Vrijval komt tot stand
indien projecten minder kosten realiseren dan begroot, Als gevolg hiervan kan een
programmabudget alleen volledig worden benut indien het SNN overgaat tot het
zogenaamde 'overcommitteren'. Met behulp van ervaringscijfers uit het verleden is het
percentage overcommittering vastgesteld en is hiermee rekening gehouden bij het
toekennen van projecten om zo de beschikbare budgetten optimaal te benutten. In het
begrotingsjaar 2015 wordt iets meer vrijval verwacht (€ 16,1 miljoen), dan in het
gewijzigde begrotingsjaar 2074 (€ t2,6 miljoen).

Op de algemene provinciale bijdrage is de afgesproken bezuiniging van 5olo in mindering
gebracht. Hiermee is, conform de gemaakte afspraken bij de begroting 2OlI, de
bezuinigingstaakstelling van in totaal 25o/o in 2OL4 gerealiseerd. De in 2009 afgesproken
jaarlijkse forfaitaire verhoging van 3,5olo, van de jaarlijkse bijdrage van de provincies
voor de dekking van de uitvoeringskosten, is voor het begrotingsjaar 2014 teruggebracht
naar 2,22o/o en voor het begrotingsjaar 2015 naar O,3o/o.



Voor de salariskosten wordt de lijn van de provincie Groningen gevolgd. Dit betekent, dat
naast de schaalverhogingen er geen ruimte is voor algemene verhogingen in de jaren
2014 en 2015.

De totale bijdrage van de provincies daalt door de genoemde bezuiniging, maar neemt in
de gewijzigde begroting 2OI4 toe door opbrengsten voor regelingen die het SNN voor
rekening en risico voor de provincies uitvoert.
Voor laatst genoemde activiteit wordt in de gewijzigde begroting 2014 rekening
gehouden met een bijdrage van € 673,000 tegen € 91.000 in de oorspronkelijke
begroting 2Ot4. Voor 2015 wordt op basis van de thans beschikbare gegevens rekening
gehouden met€ 303,000 inkomsten uit het uitvoeren van regelingen voor provincies,

De bijdrage van de vier gemeenten laten een stabiel beeld zien in de jaren 2014 en
2015.

De overige bijdragen stijgen in de gewijzigde begroting 2014 met € 4.862.000 vanwege
de4o/o toekenning uit de middelen van het nieuwe OP EFRO Noord-Nederland programma
2O|4-2O2O, De bijdragen van het Rijk en de Europese Commissie worden voor de gehele
periode beschikbaar gesteld en worden in 2OL4 aan de voorziening voor uitvoerings-
kosten toegevoegd. In 2015 zal naar verwachting een bedrag van € 800.000 beschikbaar
komen voor de kosten van de uitvoering van nieuwe subsidieregelingen.
Indien in enig jaar de financiering van de kosten niet toereikend is voor de dekking van
de kosten wordt het verschil aan de mutatie voorziening onttrokken.

De uitvoeringskosten worden in de gewijzigde begroting 2014 begroot op € 7.384,000 en
dat is € 1.184.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. Tegenover deze hogere kosten
staan hogere inkomsten vanwege het uitvoeren van regelingen voor provincies
(€ 582,000) en daarnaast moeten er werkzaamheden worden verrichting voor het nieuwe
OP EFRO programma, waarmee vorig jaar nog geen rekening is gehouden. Op basis van
een mogelijk realistisch scenario voor het jaar 2015 zullen de kosten in 2015 gaan
afnemen tot € 6.017.000. In hoofdstuk 7 van de financiële begroting worden de kosten
nader toegelicht,

In verband met de verplichte invoering van 'schatkistbankieren' in december 2013 zullen
de rentebaten blijvend lager zijn dan in het verleden. De provincie Groningen, die voor
het SNN de treasury taak uitvoeft, probeert de nadelige gevolgen te beperken door
gebruik te maken van de mogelijkheid om gelden uit te zetten bij andere overheden en
waterschappen, Mede doordat er vanuit het nieuwe programma OP EFRO 2OI4-202O
middelen beschikbaar zullen komen en op basis van meer actuele gegevens worden de
rentebaten in de gewijzigde begroting 2014 geraamd op € 1,569.000 (was oorspronkelijk
€ 1 miljoen). Voor 2015 wordt een rentebate verwacht van € 2.162.000.

De verwachte rentebaten worden conform voorgaande jaren onder mutaties reserves aan
de algemene reserves toegevoegd.



8. Geconsolideerde meerjarenram¡ng 2016-2018

Ram¡ng 2Ot6 Raming 2017 Ram¡ng 2018
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Bateñ Saldo
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9. Toelichting op de geconsolideerde meerjarenraming
20L6-2018

In dit hoofdstuk is de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het laatste
begrotingsjaar (i.c, 2015) opgenomen. De meerjarenraming is alleen op geconsolideerd
niveau opgesteld, aangezien een meerjarenraming op instrumentenniveau een mate van
exactheid zou suggereren, die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Toekenningen aan projecten en regelingen zullen gedurende de looptijd van het
Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 20L4-2O2O en de daarbij behorende
Rijkscofinanciering in OP-EFRO 2014-2020 toenemen in de eerste twee jaren (2016 en
2Ol7) en vanaf 2018 weer afnemen.

De in de Koers Noord Programma periode 2OO7-2Ot3 en de Operationeel Programma
Noord-Nederland periode2OOT-2013 aan projecten toegekende middelen komen in de
begin periode van deze meerjarenraming en dan vooral in 2016 tot eindafrekening. Dat
leidt in 2016 tot een hogere geprognosticeerde vrijval. De verwachte vrijval wordt
toegevoegd aan de balanspost mutaties vooruitontvangen bedragen. Bij het niveau van
toekennen aan projecten wordt al rekening gehouden met een te realiseren vrijval,
waardoor in totaal een hoger bedrag wordt toegekend dan het beschikbaar gestelde
budget. Als gevolg van deze wijze van overcommittering wordt het beschikbare budget
zo goed mogelijk benut,

Voor het begrotingsjaar 20L6 is rekening gehouden met € t77.OO0 aan inkomsten voor
het uitvoeren van subsidieregelingen voor provincies en voor 2OI7 nog € 26.000. Verder
vooruitblikken is op dit moment niet mogelijk. Indien de inkomsten hoger gaan uitvallen,
dan zullen de uitvoeringskosten evenredig toenemen.

De uitvoeringskosten zijn in deze periode nagenoeg constant en komen overeen met de
benodigde middelen om de bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te kunnen realiseren.

Rentelasten en -baten ontstaan als gevolg van een negatief respectievelijk positief saldo
over het rekening-courant tegoed bij de provincie Groningen (kassiersfunctie voor het
SNN). In verband met de verplichte invoering van 'schatkistbankieren' in december 2013
zullen de rentebaten blijvend lager zijn dan in het verleden. Mede doordat er vanuit het
nieuwe programma OP-EFRO Noord-Nederland 2O[4-2O2O meer middelen beschikbaar
zullen komen nemen de rentebaten toe en verminderen na 2018 volgens prognose.

De post mutaties voorzieningen is een onttrekking aan de balanspost en geeft het saldo
weer van de bijdragen in uitvoeringskosten en de uitvoeringskosten exclusief rente.



BELEIDSBEGROTING

Deel II Paragrafen

In hoofdstuk A wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en de geactualiseerde
risicoparagraaf van het SNN.

Hoofdstuk B gaat over de financiering van het SNN en in hoofdstuk C wordt de
bedrijfsvoering beschreven.

De overige voorgeschreven onderdelen van deel II Paragrafen zijn voor het SNN niet van
toepassing. Het SNN beschikt niet over kapitaalgoederen, heeft geen verbonden partijen
en voert geen grondbeleid,
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A. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen, de risico's en de financiering van
het SNN.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico's, die
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2013 bedraagt de
geconsolideerde algemene reserve€7.544.000, Als interne gedragslijn geldt dat
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke
(subsidie)doelen. In 2013 is het EZ Kompasprogramma administratief afgesloten en is de
algemene reserve ad € 1.984.000 overgeboekt naar de reserve van de Transitiemiddelen
van het Koers Noord programma. Voor deze overgeboekte reserve is expliciet bepaald,
dat deze niet voor de dekking van uitvoeringskosten mag worden aangewend.

Risico's
Tegenover de algemene reserve staan risico's die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden.

In december 2006 heeft een werkgroep op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het
SNN de risico's, die ten laste van de reserves kunnen komen, in kaart gebracht. Hierbij
zijn risicocategorieën onderscheiden, die hierna koft worden genoemd.

. InhoudelijkerÌsico's
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering
van de programma's afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers, op nihil ingeschat.

. Procedurele risico's
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen Administratieve
Organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen. Op dit moment speelt er een
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor Fraudebestrijding
(OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt Oostwand te
Groningen. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet naleven van
de aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het onderzoek is nog
niets bekend.

. Risico's verbonden aan financiering en uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023 is een voorziening gevormd. Ultimo 2013 is
deze voorziening voldoende om de werkzaamheden voor het huidige programma 2007-
2013 en het nieuwe programma 2Ol4-2O20 volledig af te ronden, mits er minimaal nog
een bedrag van € 400,000 uit toekomstige vrij te besteden rentebaten beschikbaar komt
om aan de voorziening toe te voegen. Bij de beoordeling van de voorziening is rekening
gehouden met inkomsten en uitgaven op basis van het nu meest realistische
toekomstscenario van het SNN. Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen
heeft gehad, mede omdat bewaking van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft,
wordt het financieringsrisico op nihil geschat. Het SNN loopt nog een gering renterisico
ten aanzien van de depositogelden die de provincie Groningen uit lJsland terug moet
ontvangen. Het SNN heeft jaarlijks rente vergoed gekregen over de r/c verhoudingen
met de provincie Groningen zonder rekening te houden met de getroffen voorziening
voor mogelijke oninbaarheid van de vordering op Landsbanki. Na ontvangst van de
laatste termijn van Landsbanki zal de teveel ontvangen rente met de provincie Groningen
verrekend worden. Ervan uitgaande dat de afrekening in 20t4 zal plaatsvinden, wordt dit
risico op € 27LOOO geraamd,



. Budgettaire risico's
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma's treedt bij
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen, Om te voorkomen dat
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.

Voor alle lopende regelingen en programma's, met uitzondering van Koers Noord 2OO7-
2010 PiD, zijn zogeheten 'overcommitteringspercentages'vastgesteld. Indien de
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt
periodiek vergeleken met de prognoses. Op basis van de meest recente gegevens is er
ultimo 2013 geen direct risico. Daarbij moet worden opgemerkt dat van de projecten van
het Operationeel Programma Noord-Nederland ultimo 2OI3 nog maar een gering
gedeelte van de projecten een eindafrekening heeft ingediend. Hierdoor is er nog te
weinig inzicht in de vermoedelijke werkelijke vrijval van dit programma en verdient het
aanbeveling om de ultimo 2013 aanwezige reserves voor eventuele tegenvallers achter
de hand te houden. In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een
bedrag van € 2.400.000 aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit
programma. Daarbij is als voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatie van € 2,4
miljoen, tekorten ontstaan doordat de vrijval bij hetTransitieprogramma lager uitvalt, de
reserves van het SNN zullen worden aangesproken. Ultimo 2013 is daarvoor binnen het
Transltieprogramma een reserve van € 3.742.000 aanwezig.

Voor het Operationeel Programma 2OO7-2013 is, conform de EC-gedragslijn uit het
verleden, het systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2
regel) een extra aandachtspunt. Ultimo 2013 heeft het SNN voldoende subsidiabele
kosten bij de Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.

Recapitulatie
Ultimo 2013 bedraagt het eigen vermogen € 7,5 miljoen. Daar staat ultimo 2013 alleen
een renterisico van circa € 27t.O0O tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's
en onzekerheden,



B. Financiering

De uitgaven van het REP-SNN programma, Koers Noord programma en het Operationeel
Programma Efro Noord Nederland worden gedekt uit middelen die door externe
geldgevers als Rijksoverheid, Europese Commissie en provincies ter beschikking worden
gesteld. De Koers Noord- Operationeel Programma Noord-Nederland regelingen worden
als project gefinancierd vanuit de programmamiddelen, EZ-Kompas en EFRO.

Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten, De provincie Groningen
treedt op als kassier voor het SNN, Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het
statuut geeft in overeenstemming met de Wet FIDO de bestuurlijke kaders aan
waarbinnen het Dagelijks Bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden,
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico's kan besturen en beheersen.

Door middel van een actief treasurybeleid streeft de treasurer van de provincie
Groningen ernaar de financiële kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de
opbrengsten zo hoog mogelijk te krijgen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten voor
het risicoprofiel van het SNN:
. het uitgangspunt voor het financieel risico is defensief en risicomijdend;
. de lange termijnrisico's worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm,

zoals die is opgenomen in de Wet FIDO;
. de korte termijnrisico's worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals

die is opgenomen in de Wet FIDO.

Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren viermaal per
jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen waarvoor de provincie de
treasury functie vervult. Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van
Groningen worden verstrekt. Het Dagelijks Bestuur van het SNN ontvangt periodiek een
verslag van het overleg.

De renterisiconorm voor het jaar 2015 is op basis van de begroting vastgesteld op 2Oo/o

van het begrotingstotaal van € 60.682.000 en is € 12.136,000. Deze norm is verder niet
van belang, omdat het SNN geen vaste schulden heeft.

Gezien de renteontwikkeling in 2013 en door de invoering van verplicht
"schatkistbankieren" voor decentrale overheden in december 2073 zijn vrijgekomen
middelen kortlopend weggezet. De overige middelen zijn belegd in obligaties,
onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke rentebaten vallen vanaf
2013 structureel lager uit, De provincie Groningen maakt binnen de regelgeving gebruik
van de mogelijkheid om gelden aan andere overheden of waterschappen uit te lenen,



C. Bedrijfsvoering
Algemeen
Voor het SNN was 2013 financieel gezien een overbruggingsjaar. Het SNN is in
belangrijke mate afhankelijk van subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en beweegt dus mee met de Europese begrotingsperioden. De
huidige programmaperiode, 20O7-2OI3, loopt naar het einde. Het beschikbare budget is
nagenoeg uitgegeven. Naast de uitvoering van de projecten van de huidige periode richt
alles zich nu op de komende periode: 2Ol4-2O20.

SNN als bestuurlijke organisatie
Per 1 juli 2013 heeft Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning in Drenthe, de
voorzittershamer overgedragen aan John Jorritsma, Commissaris van de Koning in
Fryslân.

SNN als managementautor¡te¡t
Dankzij een efficiënte, slimme bedrijfsvoering slaagt het SNN er als
managementautoriteit al jaren in de beschikbare fondsen vanuit Europa en het Rijk
volledig te benutten. De belangrijkste twee programma's zijn het Operationeel
Programma Noord, gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO), en het Rijksprogramma Koers Noord - Op weg naar pieken,
In de periode van 2007-2013 ging het in totaal om € 370 miljoen. In2OI2 is daar een
bedrag van ruim € tO7 miljoen bijgekomen voor de gedecentraliseerde REP-ZZL
middelen, Dit bedrag is in 2013 aangevuld met een bedrag van € 2.000.000.
Het SNN zet de beschikbare subsidies uit bij kwalitatief hoogwaardige projecten en
stimuleert hiermee innovatie en valorisatie van kennis.
Gerichte monitoring en rappoftages bewijzen dat het geld in Noord-Nederland uitstekend
wordt besteed en dat er bij het mkb-bedrijfsleven en kennisinstellingen ook behoefte aan
is.

SNN als lobbyorganisatie
Noord-Nederland voert een permanente lobby in Den Haag en in Brussel om daar in
beeld te blijven. Het SNN is erin geslaagd die lobbyactiviteiten te verbreden, door meer
samen te werken met de vijf innovatieclusters in het Noorden en de kennisinstellingen.
De lobbyactiviteiten waren onder meer gericht op de omvang en de vorm van het nieuwe
EFRO-programma voor de periode 2Ot4-2O20. Onder de regie van het SNN hebben deze
activiteiten tot succes geleid.

Naast Brussel, is de lobby ook op Den Haag gericht, Het kabinet-Rutte heeft gekozen
voor een topsectorenbeleid. Noord-Nederland sluit daar nauw bij aan met zijn vijf
i nnovatiecl usters op het gebied van watertechnologie, energie, sensortechnologie,
agribusiness, healthy ageing, smart factoring en chemie.

Slechts 10 procent van de Nederlanders woont in Noord-Nederland. Om de belangen van
burgers, bedrijven en organisaties toch stevig op de kaart te krijgen, moeten de drie
noordelijke provincies steeds weer samen een vuist maken om de kwaliteiten van de
Noord-Nederlandse economie en samenleving onder de aandacht te brengen.

Het SNN heeft zich als bestuurlijke organisatie hard gemaakt voor het behoud van
rijksdiensten in het noorden. Er is een gezamenlijke lobby geweest voor het behoud van
de Johan Willem Frisokazerne in Assen en tegen de krimp van de vliegbasis in
Leeuwarden. Deze gezamenlijke actie leidde tot aanpassing van de plannen in Den Haag
en daarmee blijven deze rijksdiensten, en de bijbehorende werkgelegenheid, voor Noord-
Nederland behouden,



Organisatie
De organisatie van het SNN bestaat uit de onderdelen dienstverlening, public affairs
(bestuu rs- en d i recti eza ken, lobby, com m u n icati e, prog ra m ma ma nagement,
internationale zaken) en staf (directie, financiën, P&O, facilitaire zaken, juridische zaken).
Een professionele bedrijfsvoering met voldoende massa, kwaliteit en continuïteit is een
kritische succesfactor voor realisatie van de doelstellingen van het
Samenwerkingsverband van provincies en steden.

Personeel
Eind 2013 had het SNN 68,2 fte aan medewerkers in dienst. Het SNN werkt al jaren met
een grote flexibele schil, 64 procent van alle medewerkers is in vaste dienst. Reden voor
het relatief grote aandeel tijdelijke medewerkers is het feit dat het SNN om de zeven jaar
een nieuw programma uitvoert met een wisselende omvang. Tot voor koft had de
uitstroom van tijdelijke medewerkers na twee of drie jaar geen nadelige gevolgen voor
de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn de eisen, die aan de uitvoering van een
programma worden gesteld, steeds hoger geworden. Vroegtijdige uitstroom komt
hierdoor steeds meer op gespannen voet te staan met behoud van kennis en ervaring.
Met het oog hierop is het aandeel vaste medewerkers licht gestegen ten opzichte van
eind 2012 toen het percentage 59 bedroeg.
Het ziekteverzuim is ook in 2013 conform voorgaande jaren laag geweest (2,03 procent).
Handhaving van een laag ziekteverzuimpercentage is voor 2015 ook weer een
belangrijke doelstelling van goed werkgeverschap.
Het SNN vindt het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun huidige
functie en inzetbaar blijven in de toekomst, In dit kader is in 2013 vooral ingezet op
projectmatig werken om de flexibiliteit van de SNN-organisatie en de inzetbaarheid van
SNN medewerkers te vergroten, Hiervoor is een in-company training gegeven die door
een groot gedeelte van de medewerkers is gevolgd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO is een continu proces. Door het digitaliseren van nieuwe subsidieregelingen, de
inzet van iPads bij vergaderingen en standaardinstellingen met dubbelzijdig printen is het
papierverbruik in 2013 met 45 procent afgenomen, Door de inzet van energiezuinigethin
clients en energiezuinigere beeldschermen is het energieverbruik met 25 procent
gedaald. Het SNN faciliteert tevens vrijwilligerswerk door medewerkers en acties gericht
op goede doelen,

Communicatie
SNN publiceert periodiek de nieuwsbrief In alle Staten, waarin de Statenleden van de drie
provincies worden geïnformeerd over onderwerpen en thema's die op de agenda staan,
zoals nieuwe regelingen, het totaal aan verstrekte subsidies in Noord-Nederland, de
voortgang van de programma's en de gezamenlijke lobby in Den Haag en Brussel.
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FINANCIELE BEGROTING

In dit gedeelte van de begroting is cijfermatige informatie op zowel programma als
regelingenniveau opgenomen. Per individueel programma of regeling worden de cijfers
gepresenteerd alsmede een beknopte toelichting, Er is gekozen voor de volgende
indeling:
. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2O[4-2O2O;
. Operat¡oneel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 - regelingen;
. Ruimtelijk Economisch Programma-SNN;
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - programma's;
. Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland - regelingen;
o u itvoeringskosten;
. regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten.

Om het geheel te completeren is de geconsolideerde exploitatiebegroting hier nogmaals
opgenomen. Deze begroting staat als onderdeel 5 deel I reeds in het Programmaplan van
de Beleidsbegroting,

N.B. AIle in de begroting genoemde bedragen zijn uitgedrukt in € 1.OOO.
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2.O Operatloneél Programma EFRO Noord-Nederland 2í¡L4-2O2O - prográmma's
ExÉloltatiebegrotiñg (gèóonsol¡déerd) 2014 (gçwijzfgd) en 2015

bêdråseñrn€1.0o0,' Begioting 2014 Gewi¡zigde bêgrotlng 2014
Lastèn Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projectefl
Beschikbare budgetteñ:

70

Begrotlng 2O15
Last€n Bâten Saldo

Subtotaál projecten

Algemeen
BIJdrðgen in uitvoerlngskosten :

Rrjk

Rente
Mutatles voorz¡eningen

subtotaal algêñeen

Resultaat voor bectemming

Mutatlês reserves

ReÊultaat fia bcatelnming

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

320
0

320

3ZO

-320

o

0

o

0

o

0

0 0 o

lS ,.'a" ói

0
0
0
0
0
0
0

70
0

70

70

-70

o

Cl. -ep' :,.q or!nî 2ilt,1 i lr j¿r.jdl êô 2Ci5



2.O.L Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland en Rijkscofinanciering 2OI4'2O2O
Toelichting op de exploitatiebegroting 20L4 (gewijzigd)
en 2015

Projecten Gewijzigd 2OL4 201s

Beschikbare budgetten C L2L.542
De Europese Commissie heeft € 103,5 miljoen beschikbaar gesteld voor OP EFRO

Noord-Nederland 2OL4-202O. Namens Het Rijk heeft het Ministerie van EZ voor
Rijkscofinanciering 2014-2020 € 1B miljoen beschikbaar gesteld,

Toekenningen aan projecten e 1A.942 € 24.1OO
De verwachting is dat voor 2OL4 circa € 18,9 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor
projecten, waarvan € 4,862.000 voor de uitvoeringskosten voor deze programmaperiode.
De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2023 wanneer de eindafrekening bij de EC

moet worden ingediend,
In 2015 zal naar verwachting € 24,I miljoen beschikbaar worden gesteld, waarvan € 10
miljoen betrekking heeft op Regelingen.

Vrijvaloptoekenningen €0 €55
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordtvrijval gerealiseerd. De vrijval wordt
gerealiseerd in het eerste tot en met het vijfde jaar na toekenning. De verdeling over
deze vijf jaren is respectievelijk 4o/o, 7o/o, 20o/o, 35o/o en 34o/o, De verwachte vrijval in het
jaar 2OI4 is nihil en voor 2015 bedraagt het € 55.000 en heeft betrekking op projecten
die zijn toegekend in 2Ot4.

Mutaties vooruitontvangen € 102.600 e 24.045
bedragen
De toevoeging in de gewijzigde begroting20L4 van € 702,6 miljoen heeft o,a. betrekking
op de beschikbaar gestelde budgetten van € 103,5 miljoen van de Europese Commissie en
€ 1B miljoen door het Rijk (ministerie van EZ). De toekenningen aan projecten wordt
onttrokken aan de balanspost mutaties vooruitontvangen bedragen en de verwachte
vrijval op toekenningen wordt toegevoegd, De verwachte onttrekking voor 2015 bedraagt
€ 24 miljoen.

Algemeen Gewijzigd 2OL4 201s

Rente C7O € 32O
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij de
provincie Groningen. Yoor 2Ol4 zijn de rentebaten begroot op € 70.000 en voor 2015
€ 320,000.

Mutaties reserves C 70
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.

€ 320



2.1 0P EFRO 20L4 - 202l¡
Erploitätiebêgroting 2014 (gewljz¡gd) €n 2015

Subtotaal algemeen

Re€ultãat voor bestcmñlng

M uþàties reserves

Resultâât nâ bestemniing

Begrot¡ng 2014 Gewijzigde begroting 2Ot4 Begrotang 2015
Lâsten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Batèn Saldo

0

0

0

o

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

o

o

,-o 
=eL 
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2.2 R.ljksoofinanciering in OP EFRO 2Ot4 - 2O2O
Erploitatlebegreting 2014 (gew¡jzigd) en 2015

bed6gen In € 1.000,-

Projecten
Bêschlkbare budqetten :

Rrjk
Europese Commlssié
Overige

Toekennlngen:
Toekennlngen aan projecten
Vdjval op toekenningen

Mutaties vooruitontvangen bedragen

sübtartâal project€n

Algemeen
BiJdragen ln uiwoertûgskosten i

Rtjk
EuropeSe Commlssle
Provlncies
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
OverÌge kosten

Réntê
M utaties voorzieningen

subtotaãl algemesn

Resf¡ltaåt voor bestemm¡ng

Mutaties reserves

ResultaAt nâ bestemmidg

Begrotlng 2014 Gewfizigde b€groting 2014 Begrôt¡ng 2015
Lasten Baten Saldo Lasten Baten saldo Lasten Baten saldo

o

0
0
0

0
0
o

0 0

0
o
0
0

0
0
0

0

o

0

o 0oo

0

10
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3.O Operatloneêl Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2o2o - regelingen
Erplôitat¡ebegroting (ge.onsolldee¡d) 2014 (géw¡Jzigd) en 2015

bedragen in € 1.000,-

Projecten
Éeschi kbare budgetten :

RllK
Europese Coininlssle
Ovêrige

Toekennlngen:
Tûekenningên aan projecten
Vrljval op toekennìngen

Mutatles vooruitontvangen bedrâgen

Subtotaal proJecten

Algemeen
Bljdragen ln ultvoel¡ngskosten :

RUK
Eulopese Comm¡sEle
Provl ncies
Overige

Kosteñ:
Uitvoeringskost€n
Overig€ kosten

Rente
Mutatles voozleningen

Subtotaal algsmeen

Resultaat voor besteûiming

Mutatles r€serves

ReBultaat nr ÞesteinmIng

o 0 o

BeErottng 2014 Gewuzlgde begrot¡ng 2014 Eegroting
Lastefl Baten Saldo Lastèn Baten Saldo Lastên Baten

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

o

o

o

0

o

o

0

o

0
0
0
0

0

oo

o

o

00 0o
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3.O.1 Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2OL4-2O2O - regelingen
Toelichting op de exploitatiebegroting 2014 (gewijzigd)
en 2015

Projecten Gewijzigd 2Ot4 2015

Beschikbaarbudget €O €9.2OO
Vanuit de beschikbare budgetten van het OP EFRO 2014-2O2O en de Rijkscofinanciering
2014-2020 wordt in 2015 € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan de programma-regelingen.
Hieraan is € 800,000 onttrokken ten behoeve van de uitvoeringskosten.

Toekenningenaanprojecten €O e4.4OO
Naar verwachting wordt in 2015 € 4,4 miljoen toegekend aan projecten, dit is inclusief 30o/o
overcom m ittering.

Vrijval optoekenningen €O €1.3OO
De verwachte vrijval op toekenningen op afgerekende en ingetrokken projecten in 2015 komt
uit op € 1,3 miljoen.

Mutatiesvooruitontvangen €O €6.100
bedragen
Het saldo van het beschikbare budget verminderd met de toekenningen aan projecten en
vermeerderd met de verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost
mutaties vooruitontvangen bedragen.
De verwachte toevoeging voor 2015 bedraagt € 6,1 miljoen.

Algemeen Gewijzigd 2Ol4 2015

Rente CO €35
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed bij de provincie
Groningen. De rente in 2015 is begroot op € 35.000.

Mutaties reserves € O

De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd
€3s



4.O Ru¡mtelttk Econom¡sch ProEra. mma - SNN
ExploÍtatlebègrot¡ñg 2014 (geuvuz¡gd) en 2015

bed.asen ¡n € 1.Q00,- Begfoting 2014
Lastén Baten Saldo

ÞroJecten
Beschlkbare budgetten:

tulk
Europese Commlssie
Overigê

Toekenningen i

Gew¡Jz¡Ede begroting 2014
Lasten Baten Saldo Låsten Bateñ Saldo

ô0

10.060

0
0
0

Toekennlngen aan projecten
Vrljval op toekennìnqen

Mutatles vooruitontvân9en bêdragen

s.ubtotaal projeqten

Algèmeen
BiJdragen ln ultvôêrlngskosten :

Rijk
Europese Commlssie
Provlncles
Overlge

Kosten:
Uttvoeringskosten
Overlge kosten

Rentê
Mutaues voolzleningen

Subtotaal algem€en

Resultaatvoor begtemm¡lg

Mut€ties resèrves

Resultrat na bestèrñmlng

o

0
0
0
0

0
0

320

0
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4.O.1 Ruimtel¡jk Economisch Programma SNN
(REP-SNN)
Toelichting op de exploitatiebegroting 20L4 (gewijzigd)
en 2015

Projecten Gewijzig d 2Ot4 2015

Toekenningen aan projecten € 1O.OOO € 23.1OO
De verwachting is dat in 2Ot4voor circa € 10 miljoen aan projecten zal worden
toegekend en voor 2015 € 23,1 miljoen.

Mutaties vooruitontvangen € 1O.OOO e 23.1OO
bedragen
De toekenningen aan projecten worden onttrokken aan de balanspost mutaties
vooruitontvangen bedragen. De verwachte onttrekking voor 2014 bedraagt € 10 miljoen
en voor 2015 € 23,1 miljoen.

Algemeen Gewijzigd 2fJ14 2015

Rente € 23O C32O
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij
de provincie Groningen. Voor 2OL4 is de renteontvangst begroot op € 230.000 en in
2015 op € 320.000.

Mutaties reserves C 23O
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.

€ 320
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5¡O Koers Noord en Operationeel Progtamma Noord-Nederland - programma's
Erploitatiebegrot¡ng (gecôns,olldeerd) 2014 (9ew¡jzigrd) en 2015

bedraqeninê1.oooi- Begroting 2014 Gew¡jziEde begroting 2014 Begroting
Lasten Baten Saldó LasÈ€n Baten Saldo Lasten Baten

Projecten
Beschlkbare budgetten:

Rljk
Europese Corirmissle
Overige

Toekennîngen:
Teekenningen aan projecten
Vruval op toekenn¡ngefl

Mutãl¡es voorultontvangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bljdragen in uitvoerlngskosten :

Rijk
Europese Commissie
Provlncies
Overlge

Kosteñ:
Ultvoer¡ngskosten
overige kosten

Rente
Mutatles vooÌzlenlngen

Subtotaal algemeen

Reaultaât voor bestemmi49

0
0
0

0
0
0

830

7.900

0

-9 700

o

o
o
0
0

9,O10
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5.O.1 Koers Noord en Operationeel Programma
Noord-Nederland - programma's
Toelichting op de exploitatiebegroting 20L4 (gewijzigd)
en 2015

Projecten Gewijzigd 2OL4 201s

Vrijval op toekenningen e7.9OO € 11.8OO
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. De vrijval wordt
gerealiseerd in het eerste tot en met het vijfde jaar na toekenning, De verdeling over
deze vijf jaren is respectievelijk4o/o,7o/o,2Oo/o,35o/o en 34o/o. De verwachte vrijval in het
jaar 2Ol4 bedraagt € 9,7 miljoen en heeft betrekking op projecten die zijn toegekend in
de jaren 2009 tot en met 2013.

Mutaties vooruitontvangen C 7.9OO € 11.8OO
bedragen
De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost mutaties
vooruitontvangen bedragen. De verwachte storting bedraagt € 9,7 miljoen.

Algemeen Gewijzigd 2Ol4 2015

Rente €1.110 €1.310
Betreft verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed, dat uitstaat bij de
provincie Groningen, Yoor 20t4 zijn de rentebaten per saldo begroot op € 782.000.

Mutaties reserves € 1.110 € 1'310
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.



5.1 EZ Koers Noord 2OO7- 2O1O PID
ExplO¡tatlebegrot¡ng 2014 (gèw¡jzigd) en 2015

Subtotãal algemeen

Resultart voor Þestemming

Mutãtfes reserves

Resultatt na bestetnming

GewiJzigde begrotlng 2014
Lasten Baten Saldo

Begroting 2015
Lãsten Baten Sãldo

0
0
0

0
0
0
0

o1,148

110

o

0
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5.2 Transitie 2007 - 2010
ExploltatlebeErot¡ng 2014 (grelù¡jzigd) en 20L5

subtotaal proiecten

Algemeen
BUdragen ln ulwoerlngskosten:

RUK
Europese Commissie
Provlncles
Overige

Kosten:
Uitvoeringskosten
Overiqe kosten

Rente
Mutatles voonieningert

Subtotaal algemeen

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Rssultaat na bestemming

Begroting 2014 GewiJzigde begroting 2014 Begrõtlng
Låsten Balen Saltlo Lasten Baten saldo Lasten Baten

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

1,600

1,600 2.300o

oo
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s.3 0P EFRO ZOOT - 2013
Exploltat¡ebéoroting 2014 (g€wijzigd) en 2Olt

hedrasenhÉ1.000,- Begroting
Lasten Bàten

Projecten
Beschikbare budgetten :

Rtjk
Europese Commlssle
Overlge

ToekenningeR:
Toek€nnlngen aan projeeten
VäJval op toekennlngen

Mutätles voorultontvangen bedragen

subtotaal proiecten

Algemeen
Bljdragen ln ultvoerlnoskosten :

Rijk
Europese Commissie
Provincles
Over¡ge

KosterT:
Uitvoeringskosten
Overlge kosteñ

Rente
Mutatlês voozienlngen

sübtotaal algemeen

R€sultaat voor bestemnrlng

Mutaties reserves

Resultaat na best€mrri¡ng

cet¡v¡jzigdé begroting 2014
Lasten Bãten Saldo

Begrotlng 2015
Lasten Baten Saldo

0
0
0

0
0
0

o o o

o
0
0
0

300

o
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5.4 Riikscoflnáneier¡ng ¡n oP EFRo 2OO7 - 2OL3
ExploitatieÞegroting 2014 (gewiJzigd) en 2015

hedrôqen tn e 1,000,-

Projecten
Beschlkbare budgetten:

RÛK
Europ€se Commlss¡e
Oveilge

Toekênllngen:
Toekennlngen aan projècten
Vrijval op toekennlngen

Mutatles vooruitgrìtvangen bedragen

sübtot¡al projecten

Algemeen
Bijdragen i.n ulwoerlngskosteñ :

Rrjk
Europese Commissie
Provincies
Overi9e

Kosten:
Ultvoerlngskosten
Over¡9e kosten

Rente
Mutatles voorzlenlngen

Subtotaal algeméen

Resultaat voor bestemmlng

Mutàtles reserves

Resultàat na bætemming

Gewijzlgde begrot¡ng 2014 Begrotlng
L¡sten Baten Sâldo Lasten Bateil

0
0
0

2,590 2.590

2.500 o

0
0
0

-1

0
0
0
0

o
0

240
0

240

24lJ

-244

0

o 0

240

o

o
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6,0 Koers Noord en Opeiat¡oneel Programma Noord-Nederland - regel¡ngen
Exploltatlebegrotlng (gecoirsolld€erd) 2014 (gewlizigd) en 2015

bedr¡gø ln E 1.000,-

Proje6ten
Beschlkbare budgetten:

RUk
Europese Commissie
OveriEe

Toekenningen:
Toekenningen aan projecten
Vrljval op toekènn¡ngen

Mutatles vooruitontvan gen bedragen

Subtotaal proj€cten

Algemeen
BiJdragen ln uiwoer¡ñgskosten :

RUK
Europese Commlssie
Provincies
Overige

Kosten:
Uitvoeriñgskosten
Overige kosten

Rènte
Mut:atles voozieningen

subtotaal alg€meen

Resultaat voor bestemming

Mutaties rèserués

Resultaat ne besteniñing

Begroting 2014 Gewijzigde begrotlng 2014
Lasten Baten saldo Lasten Bäten saldo

Begrot¡ng 2015
Lâsten Baten Saldo

0
0
0

-7.000
4.724
2.28'0

o

0
0
0
0
0
0
0

T7
0

t7

L7

-t7

o

0
o
0

0
0
0

,.564

2A

7.592

o o

0
0
0
0
0
0
0

56
0

56

56

-56

0

56

0
0
0

0
0
0

28
0

2A

28

-28

2A

0
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6.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma
Noord-Nederland - regelingen
Toelichting op de exploitatiebegroting 20L4 (gewijzigd)
en 2015

Projecten Gewijzigd 2Ol4 2015

Toekenningen aan projecten € 7.OOO € O

In 2OI4 wordt voor circa € 7 miljoen aan projecten toegekend, waarmee het beschikbare
budget uitgeput is. De toekenningen hebben volledig betrekking op de NIOF 2013
regeling.

Vrijval op toekenningen C 4.720 C 2.94fJ
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. Realisatie van
vrijval vindt plaats in het eerste tot en met het vijfde jaar na toekenning. De verwachte
vrijval in de jaren 2074 en 2015 bedraagt respectievelijk €4,7 miljoen en € 2,9 miljoen,
De vrijval heeft betrekking op projecten die zijn toegekend in de jaren 2008 tot en met
20t4.

Mutaties vooruitontvangen C 2.28fJ e 2.94fJ
bedragen
Het saldo van de toekenningen aan projecten en de verwachte vrijval op toekenningen
wordt onttrokken aan de balanspost mutaties vooruitontvangen bedragen. De verwachte
onttrekking voor 2014 bedraagt € 2,3 miljoen Voor 2015 betreft het een toevoeging van
€ 2,9 miljoen.

Algemeen Gewijzigd 2Ol4 2015

Rente CL7 € 56
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed bij de provincie
Groningen. De rente in 2OI4 is begroot op € 17.000 en in 2015 op € 56.000.

Mutaties reserves C t7
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserye toegevoegd

€s6
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6.1 rPR 2OO8/2O09
Exploitstieb€grot¡ng 2014 (ge{¡Ìjdgd) €n 2015

bedrag€nln€1O00,-

Projecten
Beschlkbare budgetten:

RUk
Europese Commlsgle
Over¡9e

Toekennlngên:
Toekennlnqen aan projecten
Vr¡jval op toekeñnlngeh

Mutatles vÕoru¡tontvangen bedragèn

Subtotaal proJecten

Àlgemeen
Bljdragen in uitvoer¡ngskosten :

Rrjk
Europese Commlssie
Provlncies
Overigé

Kosten:
Ultvoelngskosten
Ovérlge kosten

Rente
Mutaties vooziedhgen

Subtotaal algemeen

Resultaat voor bèstémñ¡ng

Mutaties reserves

Resultaat na bestemmlng

Begroting 2014
L¡sten Batèn Saldo

begrot¡ng 2014 Begrot¡ng
Baten Saldo Lasten Baten

1.100

1.100

so0

500

0
0
0

0
0
0

0
100
100

1
-1

o0

Låsten

o

0
0
0
0

0
0
7
0

,
7

-7

o

o

1.115 o
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6.2 NIOF 2OOA | 2OLO I 2OL3
E'(ploltatlebegroting 2014 (gewij219d) en 2015

hêdraoen ln € 1.ooo,- Begrot¡ng
Lasten Batdr

Projectên
Beschikbare budgetten:

Rljk
Europèse Commlssie
Overlge

To€kenningen:
Toekennlngen aan projeqten
vrijval op toekennlngen

Mutstles voorultontvangen bedragen

Subtotaal projecten

Algemeen
Bijdraqen in uitvoerinqskosten :

RUk
Europese Commlssiè
Pfovlncies
Overige

Kostên:
UlWoeringskosten
Over¡9e kosten

Rente
Mutáties voozlênlngên

20

Gewijzigde begroting 2O14 Eegrotlng
Lasten Baten Saldo Lasten Bãten

7.000-6.144

0

0
0
0

0
o
0

0
0
0

0
o
0
0

0
o

30
o

30

30

-30

SuÞtotaal alEerneen

Résultaat voor b€st€mmin9

Mutat¡es reser\res

Resultaat na best€mming

0

7.O00

1

7,OOL

1

7.OOL

0
0
0
0

0
0
1

0

1

1

-1

0

1

0
0
0
0

0
0

20
0

20

20

-20

0

-2.300

o

30

2,330 o

aoncerr oeqrotril! 2r-rL4 (qe1 1tl'gd) er 20I5



6.3 HRM+ aOO9/ãOLO
E iplo¡tatiebegrot¡ng 2014 (gèur¡jz¡gd) en 2015

Toekenningen aan projecten
Vr¡jval op toekennlngen

Mutaues vooruitonwangen bedragen

Subtotaal proteeten

Algemeen
Bljdragen ln uitvoer¡ngskosten :

Rijk

Overlge kosten
R€nte
Mutåties voor¿ienlngen

Subtotaal ãlgeme€n

Ræultaát voor beÊtemming

Mutaties reserves

R€sultaat na bestemm¡ng

Gewfizlgde begrot¡ng 2otr4 Begroting 2015
Lasten Bäten Saldo Lâsteñ Baten Saldo

0
0
0

0
0
0

oo

0
0
0
0

0
0
1

0

1

1

-1

o

'rìúlpt b:i¡)r,n! l'.,14 l1è, 'l/ tc at 1AL5

0
0
0
0

0
0
1

0

1

1

-1

0

0
0
0
0

0
0
1
0

1

1

-1

1

0

:j,rt¡ ó3

o 1 o 1 0

141l'4l¡

1

!4t

1

a2L 321

320

321 o



7.O Ultvoerlngskosten
Êrploit¡tlcb€groihg 2014 (gwllz¡gd) sn 2O15

Realisatie 2ol3 Begroting
Làshn &Þn Sàldo t¿stÐ Bãten

cewilz¡gd€ begroting 2014 Beglotlng
l¿sten Eaten Saldo L¡sten gãten

o 00 o o

70

6.200

6,2ô0

6.270 6 t47

C)nüepI beqrat]nq 2014 (qe..vrlz qoJ en 2015 :,' và. rÐ



7 .O.l Uitvoeringskosten
Toelichting op de exploitatiebegroting 20L4 (gewijzigd)
en 2015

Inleiding

De presentatie van de uitvoeringskosten wijzigt met het doorvoeren van organisatorische
veranderingen binnen SNN. De presentatie is ingedeeld conform de nieuwe organisatie-
inrichting van het SNN, De kostensooften worden volgens die indeling toegelicht.

Het SNN kent vanaf nu de volgende drie teams:
- Dienstverlening
- Public Affairs
- Staf
Door toepassing van deze nieuwe opzet kan het SNN de eerder in deze begroting
genoemde veranderstrategie op efficiënte wijze monitoren, als instrument inzetten voor de
bedrijfsvoering en de sturing op effectiviteit, kosten en resultaten versterken.

De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen toelichting op de uitvoeringskosten dient
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

. Conform voorgaande jaren worden de uitvoeringskosten als een geheel
gepresenteerd. De kosten van de SER Noord-Nederland voor het jaar 2Ot4 worden
intern wel afzonderlijk begroot en geregistreerd, zodat het mogelijk is om richting
de subsidieverstrekker SER-Nederland verantwoording af te leggen;

. Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie
Groningen volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie.
Bij het begroten van de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door
de provincie Groningen opgegeven salarisverhogingen en het opslagpercentage
voor sociale lasten. De onderhandelingen over een CAO vanaf 1 juni 2013 hebben
op dit moment nog niet tot concrete resultaten geleid. Bij het begroten van de
personeelskosten is uitgegaan van de werkelijke salarissen per l januari 2014
inclusief periodieke verhogingen en opslagen voor sociale lasten. Voor algemene
verhoging is voor de jaren 2Ot4 en 2015 de nullijn toegepast. De
werkgeverslasten zijn gebaseerd op de begin 201-4 door de provincie verstrekte
gegevens,

. In het begrotingsjaar 2015 wordt een forfaitaire verhoging van 0,3olo van de
jaarlijkse bijdrage van de provincies voor de dekking van de uitvoeringskosten
toegepast. Voor de jaren 2013 en 2Ol4 gold een op werkelijke kostenstijgingen
gebaseerd percentage van 2,22o/o.

. Vervolgens is op basis van de gemaakte afspraken bij de begroting 2OIt in 201.4
5olo extra bezuinigd Hiermee is in 2014 de bezuinigingstaakstelling van in totaal
25o/o Qerealiseerd;o In 2Ot4 is conform afspraak de provinciale bijdrage per provincie met € 24.000
verhoogd vanwege het feit dat de nieuwe Haagse lobbyist volledig (i,p,v. 50%) ten
laste van het SNN komt.

. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting voor het jaar 2OI4 en de begroting
2015 is uitgegaan van de cijfers van de jaarrekening 2073 en de oorspronkelijke
begroting voor het jaar 2O!4. Er is rekening gehouden met actuele ontwikkelingen,
Daarnaast zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd zoals reeds in hoofdstuk 2
uiteen is gezet.



Algemeen Realisatie 2O13 Gewijzigd 2OL4 2015

Provincies €2.068 e2.28'O €1.903
De jaarlijkse bijdrage van de provincies is opgebouwd uit de volgende componenten:

Realisatie
2013

€
Bijdrage in de dekking
van de uitvoeringskosten 1,566
Bijdrage FEP (Fryslân) 111
Bijdrage Fryslân Fernijt IV 0
Bijdrage Zonnelening (Drenthe) 0
Bijdrage STINAF, STINAG en STINAT 180
Bijdrage STINAF II (Fryslân) 30
Bijdrage IEBB Noord-Nederland (Drenthe) 51
Bijdrage SIEBB Noord-Nederland (Drenthe) 48
Bijdrage PHP Drenthe 0
Bijdrage IAD Drenthe 82
Totaal 2.068

Uitvoeringskosten C 7.429
Een specificatie naar afdelingen is onderstaand weergegeven

2015

e

c 6.oL7

2015
€

2.667
L.374
t.976

0
6.Ot7

7.607
240
165

6B
65
40
45
40

5
5

e 2.24f)

1.600
199

0
27
48
15

0
10
4
0

€ 1.903

Gemeenten C4t6 C4L7 C4tg
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een bijdrage
in de uitvoeringskosten van het Koers Noord Programma afgesproken. De bijdrage is
conform afspraak met 3,5%o geïndexeerd ten opzichte van 2013 en komt in de gewijzigde
begroting 2014 uit op een bedrag van € 404,000 en in 2015 op € 419.000.

In 2OI4 draagt de gemeente Hoogeveen € 7,000 en de gemeente De Wolden € 5.000 bij
voor de uitvoering van de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB).

Overige €,LO.42L €4.998 €815
De post'overige'bestaat in2074 voornamelijk uit€ 4.862.000 voor de toekenning ineens
voor de uitvoeringskosten van het nieuwe programma OP EFRO Noord-Nederland 2OL4-
2020 en de Rijkscofinanciering 2Ot4-202O. Daarnaast is er in2Ot4 een bijdrage van de
SER Nederland van € 121.000.
In 2015 bestaat de bijdrage uit € 800.000 voor de toekenning uitvoeringskosten van de
nieuwe regelingen. In beide jaren is een bijdrage van € 15.000 opgenomen voor de rol an
het SNN namens de drie provincies bij het RSP Mobiliteitsfonds,

Kosten Realisatie 2O13 Gewijzigd 2Ol4 2015

Dienstverlening
Public Affairs
Staf
SER Noord-Nederland
Totaal

Realisatie 2013
€

2.865
L.974
2.372

278
7.429

€,7344

Nadere toelichting
Hierna wordt ingegaan op de afzonderlijke begrote uitvoeringskosten voor de teams
binnen het SNN.
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Dienstverlening €2.865 C2.975 C2.667
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team Dienstverlening (uitvoeren Programma's en
Regelingen) uit:

Realisatie 2O13 Gewiiziqd 2O14 2015
€€€

De salariskosten van dienstverlening nemen in de gewijzigde begroting 2014 met
€ 159.000 toe ten opzichte van 2013. Hiervan kan circa € 78.000 worden verklaard door
het effect van schaalsalarisverhogingen per l januari 20t4. Daarnaast zijn er meer
mensen begroot om de regelingen voor derden uit te voeren. Het effect daarvan is ca.
€ 81,000. Tegenoverdeze extra personeelskosten staat in 2014 een hogere bijdrage van
€ 171.000 voor het uitvoeren van regelingen voor provincies. Voor het jaar 2015 is de
personeelsbezetting met 5 fte naar beneden bijgesteld omdat met de kennis van nu een
daling (€ 370.000) van de werkzaamheden voor derden wordt voorzien.

De accountantskostencontrole projecten veftoont in 2015 een stijging ten opzichte van de
gewijzigde begroting 2074. Dit komt doordat aanvankelijk was uitgegaan van een snellere
afhandeling van projecten, Dit is echter niet het geval, omdat veel projecten een
verlenging van de uitvoeringstermijn hebben aangevraagd en gekregen. Voor het SNN
leidt dat per saldo tot hogere uitvoerings- en accountantskosten dan waar rekening mee
werd gehouden. In 2015 zullen meer projecten ter verificatie worden aangeboden en dat
leidt tot hogere kosten in dat jaar.

De inhuur deskundigheid is een nieuwe post voor het team dienstverlening. Het betreft
hier de inschakeling van het Agentschap.nl voor het beheer van een specifiek project van
het REP-SNN programma. De begrote bedragen hiervoor zijn in 2OL4 en 2OI5
respectievelijk € 50.000 en € 30.000.

Pubfic Affairs e L.974 € 1.806 e 1374
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team Public Affairs (Lobbyisten, Communicatie,
Programmabeheer en Bestuurs-en Managementondersteuning) uit:

Personeelskosten
Salariskosten
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Su btotaal Personeelskosten
Kosten voorl ichting, jaarverslagen,
vergaderingen
Accou nta ntscontrol e projecten
Inhuur deskundigheid
Totaal

Personeelskosten
Salariskosten
Reis- en verblijfkosten
Representati ekosten bestu ur
Adviseur bestuur
Su btotaa I Personeelskosten
Huisvesting Public Affairs
Den Haag/Brussel
Contributie CPMR
Kantoorkosten bestuur
Externe opdrachten en onderzoeken
Communicatie/events
Organiseren bijeenkomsten
Kosten Internationale Samenwerking
Totaal

Realisatie 2O13 Gewiiziod 2O14
e€

2.383
67

2.450

70
345

0
2.865

2.542
48

2.590

85
250

50
c2.97s

1.331
61
20
25

t.437

2.2r3
49

2.262

55
320

30
€2.667

2015

1.001
43
20

L.fJ64

€

L.T79
79

8
20

t.246

707
25
t2

253
56
13

222
t.974

101
25
10

100
60
23
50

1.806

67
25
10
75
60
23
50

t.374



In de begroting voor 2015 wordt vanwege budgettaire krapte uitgegaan van een verdere
afname van de inzet op public affairs en lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel. Na de
afname van vier naar drie SNN-adviseurs in 2013 vindt -bij gelijkblijvende
omstandigheden- in 2015 een verdere afname van drie naar twee SNN-adviseurs plaats.
Daardoor nemen in 2015 de salariskosten ten opzichte van 2OI4 met € 330.000 af.

De toename (€ 152.000) van de begrote salariskosten voor 2014 ten opzichte van 2013
wordt voor€ 19.000 veroorzaakt door schaalverhogingen per 1januari2074 en voor het
restant (€ 133.000) door het begroten van 15%o voor flankerend beleid (voorheen flexibel
budget). Genoemde 15o/o voor o.a. vervanging bij ziekte en het opvangen van (tijdelijk)
extra werk wordt standaard jaarlijks begroot. In 2013 heeft het team Public Affairs echter
nauwelijks een beroep op het gereserveerde bedrag behoeven te doen.

Bij de huisvesting van onze lobbyisten treedt vanaf 2015 een verandering op. Vanaf 2015
worden ze gehuisvest in een goedkopere locatie. Dit leveft een besparing op.

Vanaf 2015 is geen rekening meer gehouden met de inhuur van een externe adviseur.
Naar verwachting worden strategische posities binnen de North Sea Commission (Interreg
A en B) behouden. Daar zijn voor het SNN geen kosten aan verbonden.

Ten opzichte van het jaar 2013 zullen de kosten voor externe opdrachten en onderzoeken
fors lager uitvallen. In 2013 werd voor het laatst een beroep gedaan op een extern bureau
ter ondersteuning van de lobby. Daarnaast moesten er in 2013 enkele
onderzoeksrapporten worden opgesteld om een nieuw OP EFRO programma voor Noord-
Nederland binnen te halen. Vanaf 2Ot4 zal jaarlijks niet meer dan € 100.000 aan externe
opdrachten en onderzoeken mogen worden uitgegeven.

Staf C2.3t2 €2.318 eL.976
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team staf (Directie, Financiën, Control, P&O en
Facilitaire Zaken) uit:

Gewiiziqd 2O14 2015Realisatie 2O13
€

Personeelskosten
Salariskosten 1.069
Studie en opleiding 48
Inhuur provincie Groningen financiën/P&O 72
Diverse personeelskosten 75
Subtotaal personeelskosten I.264
Huisvestingskosten 298
Inhuur externe deskundigheid 39
Adviescommissies bezwaar/beroep t7
Automatiseringskosten 384
Overige kantoorkosten 17O
Modernisering bedrijfsvoering/PR 0
Aanschaffingen kantoormeubilair 32
Accountantscontrole jaarrekening 108
Totaal 2.3t2

€€

1.184
9B
70
40

r.392
313

30
19

180
150
113

16
105

2.318

7.046
75
70
30

T.22L
t45
30
19

225
110

85
36

105
r.976

De salariskosten zullen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 138.000 afnemen In de
eerste plaats omdat medio 2015 het dienstverband met de vorige directeur eindigt
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf het voorjaar 2013 tot
aan de pensioendatum maakt deze functionaris gebruik van zijn gespaarde verlofdagen
Aangezien het SNN daarvoor geen balanspost heeft mogen vormen is er in de periode
voorjaar 2013 tot medio 2015 sprake van dubbele lasten voor de directiefunctie,
Daarnaast is door de voorgenomen verhuizing naar een andere locatie minder facilitair
personeel noodzakelijk.
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De toename (€ 115.000) van de salariskosten in de gewijzigde begroting 2014 ten
opzichte van 2013 wordt voor circa € 13,000 verklaard door schaalsalarisverhogingen per
1 januari 2OL4. Ook voor dit team geldt dat in 2013 maar voor een gering deel een beroep
is gedaan op het budget (15olo) voor flankerend beleid. Deze post is voor 2014 wel volledig
begroot en dat heeft een effect van afgerond € 102.000.

In 2015 wordt voor huisvestingskosten uitgegaan van een bedrag van € 145.000, dit is
meer dan een halvering van de kosten in de gewijzigde begroting 2014. De afspraken over
de nieuwe huisvesting van het SNN bevinden zich tijdens het opstellen van de begroting in
een afrondende fase.
De kosten zijn lager in 2015 als gevolg van lagere huur en servicekosten, geen
afzonderlijke schoonmaakkosten en geen werkgeversbijdrage cateringkosten.

De kosten voor automatisering vallen in 201-4lager uit dan in 2013 omdat de speciaal voor
SNN ontwikkelde software inmiddels volledig is afgeschreven. In 2015 zullen de kosten
echter hoger zijn dan in2074. Dit heeft te maken met enerzijds eigen investeringen en
anderzijds met investeringen in het landelijke beheersysteem voor het nieuwe OP Noord-
Nederland programma. Het is een voorwaarde dat voor het programma 2O[4-2O2O
landelijk gebruik wordt gemaakt van één centraal systeem en een uniforme
administratieve organisatie, Dit leidt tot een verhoging van € 45.000 ten opztchte van
20L4.

Om in de toekomst kostendekkend te kunnen blijven werken is een modernisering van de
bedrijfsvoering en communicatiemiddelen noodzakelijk. Daarvoor zijn met name in 2OI4
extra investeringen noodzakelijk.

SER Noord-Nederland C 274
In hoofdlijnen bestaan de kosten van SER-Noord-Nederland uit

€ 285 €o

e 130

Personeelskosten
Huisvesti ngskosten
Kosten externe opd rachten/onderzoeken
Overige kosten
Totaal

165
25
55
33

274

1.77
26
59
23

285

De financiering van SER Noord-Nederland is onderwerpt van studie. Advisering over
regionale sociaal en ruimtelijk-economische vraagstukken maakt deel uit van de opdracht
van de Task Force RIS, die in juni 2014 met een advies komt. Bij de opstelling van de
gewijzigde SNN begroting 2015 wordt bezien op welke wijze al dan niet in een regionale
adviesfunctie wordt voorzien.

Rente e56 €1OO €13O
Betreft verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed bij de provincie
Groningen. De rente is voor het jaar 2015 begroot op € 130.000.

Mutat¡es voorzieningen € 6.512 € 311 € 2.880
In de gewijzigde begroting 2Ol4 is de gehele bijdrage voor uitvoeringskosten voor het
Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2Ot4-2O20 en de Rijkscofinanciering
2OL4-2O2O (€ 4,862.000) ineens aan de voorziening voor uitvoeringskosten toegevoegd.
Gesaldeerd met de jaarbijdragen voor 2Ol4 en de kosten voor 2OI4leidt dat tot een
toevoeging aan de voorziening van € 311.000.

In het jaar 2015 wordt een bijdrage voor de dekking van de kosten 2015 onttrokken aan
dezevoorziening, Deze bijdrage bestaat uit het saldo van de begrote uitvoeringskosten
(€ 6.080.000) minus de in 2015 begrote bijdragen (€ 3.200.000) in de uitvoeringskosten

Mutaties reserves C 511 € 1OO

De verwachte renteontvangsten worden in de algemene reserve gestort.



8.0 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
Exploitatiebegroting 2014 (gewijzigd) en 2015

bedragen in c 1,000,-

Projecten
Beschlkbare budgetten:

RUK
Europese Commlssle
Overige

Toekenningen:
Toekennlngen aan projecten
Vrijval 0p toekenningen

Mutãtles vooruitontvanqen bedragen

subtotâal project€n

Algemeen
Bijdragen ln ulwoer¡ngskosten :

Rrjk
Europese Commlssle
Provlncles
Over¡9e

Kosten:
LJitvoeringskosten
Overlge kosten

Rente
Mutatles vooz¡enlngen

Resultaat Yoor besteinming

Mutaties rêserves

Résultáat na bestemm¡ng

begroting 2014 Begrotlng
Baten Saldo Lasten Baten

o 0 o o

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

o
0
0

o

0
0
0
0

0
0

26
0

26

26

-26

0

26

26

26

26

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

42
0

42

42

-42

0

42

42

42

42

o

o

60

60

60

60

60

60 0

o

0

42

42

o

o

26

26
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8.O.1 Regelingen en werkzaamheden voor
provincies en gemeenten
Toelichting op de exploitatiebegroting 2OL4 (gewijzigd)
en 2015

Algemeen Gewijzigd 2Ot4 2015

Rente €,42 C26
Betreft de ontvangen rente over rekening-courant tegoeden bij de regelingen en
werkzaamheden voor provincies en gemeenten die het SNN uitvoeft. Voor 2014 is de
rentebate begroot op € 42.000 en voor 2015 op € 26,000.

Mutaties reserves €,42
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.

c26
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BIJLAGEN

1

2
Lijst van afkortingen
Begrotingsgegevens EMU



Bijlage 1

LI]ST VAN AFKORTINGEN

AB

BBV

CPMR

DB-SNN

EC
EFRO
EMU
ESF

FEP

HRM

IAD
IEBB
Interreg
IPR

Ministerie van EZ
MVO

NIOF
NOM

OP EFRO

PHP
PiD

REP-SNN

REP-ZZL

SIEBB
SEBB
SER
SER-NN
SNN
STINAF
STINAG
STINAT

UO-SNN

Algemeen Bestuur

Besluit Begroting en Verantwoording

Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe

Dagelijks Bestuur van het SNN

Europese Commissie
Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
Europese Economische en Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds

Friese Energiepremie subsidieregeli ng

Human Resource Management subsidieregeling

Innovatief Actieprogram ma Drenthe
Interestsubsid i eregel i ng Energ iebespa ri ng Bestaa nde Bouw
Communautair Initiatief Interregionale Samenwerking
Investeri n gsprem ieregel i ng reg ional e projecten

Ministerie van Economische Zaken
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Noordel ij ke Innovatie Ondersteu n i n gsfaci I iteit
Noordelijke Ontwi kkel ingsmaatschappij

Operationeel Programma EFRO 2OO7-2073 / Operationeel
Programma EFRO Noord-Nederland 2OL4-2O2O

Provinciaal Herstructurerings Programma 2011 Drenthe
Pieken in de Delta

Ruimtelijk Economisch Programma - Samenwerkingsverband
Noord-Nederland
Ruimtelijk Economisch Programma - Zuiderzeelijn

Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw
Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw
Sociaal Economische Raad
Sociaal Economische Adviesraad Noord-Nederland
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Subsidi eregel i ng Toerisme Natuu rl ij k Fryslân
Subsidi eregel i ng Toerisme Natu u rl ij k Gron i n gen
Subsidi eregel i ng Toerisme Natu url ijk ! Drenthe

Uitvoeri ngsorganisatie SN N

Wet Financiering Decentrale Overheden
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Bijlage 2

bedragen in € 7.OOO,-

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q
onttrekking uit reserves

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
laste van de exploitatie

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële
vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

De in mindering op onder 4 bedoelde
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen
van het Rijk, de provincies, de Europese
Unie en overigen

Boekwinst op grondverkopen

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,
maar rechtsreeks ten laste van de reserves
worden gebracht en die nog niet vallen onder
één van de andere genoemde posten

11 Boekwinst bij verkoopdelnemingen en
aandelen

Berekend EMU-saldo

Begrotingsgegevens EMU

1

+2

+3

-4

2fJL4

1.569

49

0

-311

0

2015

2.762

0

3.280

0

2016

2.400

0

3.27L

0

-871

01

+5

0

0

0

0

0

0

+6a Verkoopopbrengsten uitdesinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-6b Boekwinst op desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen
verkoopprijs)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8b

-9

-10

000

1.929 -1.117
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Groningen, 8 april 2014

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Postbus 779
9700 AT Groningen

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Bestuurssecretariaat: 050-5224942
Uitvoeringsorganisatie : 050-5224900

bestuur@snn.eu

Ccrncept begrotrng 2014 (gervijziqd) en 201.5 ó8 van ó3



SNN

Verslag/advies

Vergadering
Datum
r¡jd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

Rekeningcommissie AB SNN
I april2014
18,00 uur - 20.00 uur
Provinciehuis Groningen, Kamer 21
leden: de heerT, Dorrepaal, de heerJ,W.M. Veerenhuis-Lens, de
heer J. Batting, mevrouw M.C,l. van der Tol, de heer A. Kerstholt, de
heer A. Huizing (plv, mevr. J. Kaal)
griffier: de heer A. Oortgiesen
PwC: mevrouw A. Koops en de heer C, Alserda
DB SNN: de heer J, Tichelaar
SNN: de heer E. van der Sluis, de heer H, van Voorn, mevrouw A,
Bock
de heer O. van der Galiën (m,k,), de heer C. Swagerman (m.k.),
mevrouw J. Kaal (m.k.), de heer J, van der Zee

1.

2.

Opening door griffier en vaststelling agenda
De heer Oortgiesen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, De

agenda wordt vastgesteld,

Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter rekeningcommissie AB
SNN
Op grond van artikel 30 RvO AB SNN wijzen de leden van de rekeningcommissie uit
hun midden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter aan. Deze voorzitter en
plaatsvervangende voorzitter zijn afkomstig uit de provincie die op dit moment het
voorzitterschap heeft: Fryslân. De heer Dorrepaal wordt door de commissie
aangewezen als voorzitter. De heer Van der Galiën is voorafgaand aan de
vergadering bereid gevonden het plaatsvervangend voorzitterschap te aanvaarden.
De commiss¡e stemt hiermee in,
De griffier draagt de vergadering over aan de heer Dorrepaal.

Vaststellen werkwijze
De rekeningcommissie adviseert over de jaarstukken SNN, zijnde het jaarverslag
2013 en de jaarrekening 2013, Het advies wordt uitgebracht aan het AB SNN, dat op
24 juni wordt verzocht de jaarstukken SNN vast te stellen, Omdat de drie noordelijke
Staten een zienswijze kunnen uitbrengen, wordt het advies eveneens ter informatie
toegezonden aan PS, De vergadering stemt ermee in dat het verslag dient als advies
en zowel aan de drie Provinciale Staten als aan het Algemeen Bestuur wordt
gestuurd.

Bespreking van het jaarverslag SNN 2013
Het jaarverslag is dit jaar tot stand gekomen via de zgn, scrummethodiek. Er is voor
gekozen om de totstandkoming van dit jaarverslag in samenspraak te doen met de
stakeholders, intern en extern, Aan hen is gevraagd wat zij willen terugzien in het
SNN jaarverslag en hoe zij het willen gebruiken. De inhoud en vorm zijn op basis van
de behoeften en verwachtingen van stakeholders tot stand gekomen. Onderwerpen
en activiteiten zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van aansprekende
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voorbeelden, Het SNN Jaarverslag 2013 wordt in juni na vaststelling door het AB in
de vorm van een mini-website gepubliceerd, Daarin worden ook filmpjes,
audiofragmenten en een diashow opgenomen. De heer Veerenhuis-Lens was
aanwezig bij de eerste bijeenkomst met stakeholders. De rekeningcommissie is
positief over deze moderne wijze van presenteren, maar stelt vragen over het bereik
en de kosten. Directeur SNN licht de voordelen van deze presentatievorm en wijze
van totstandkoming toe :

- dit kost minder dan de oude manier van werken;
- het is bedacht van buiten naar binnen, stakeholders zijn gevraagd wat ze willen

terugzien;
- het is gebouwd op moderne techniek, dus deelbaar met anderen, ook via social

media;
- er wordt niet gecommuniceerd over het bestuurlijke construct, maar er wordt

door externen verteld wat door samenwerking met en tussen bedrijven wordt
berei kt;

- verschillende disciplines binnen het SNN hebben intensiever samengewerkt en
dat heeft weer toegevoegde waarde voor de samenwerking met externen;

- het jaarverslag is gebouwd op een technologie die het mogelijk maakt om het
deelbaar te maken en daarmee het eígenaarschap te verbreden, maar ook om
elke dag verantwoording af te leggen over wat we doen binnen het
samenwerki ngsverband.

Conclusie:
De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt met deze nieuwe vorm en geeft
complimenten aan het SNN. Het jaarverslag is een maatschappelijke
verantwoordelijkheid die we hebben om ons op deze manier te verantwoorden. De
voorzitter adviseeft te onderzoeken in hoeverre deze wijze van presenteren landt en
wat de reacties zijn op het jaarverslag. Directeur SNN geeft aan dat we dat kunnen
nagaan en terugkoppelen in dit gremium en geeft bovendien aan dat Statenleden
ambassadeur zijn en zelf het jaarverslag na vaststelling ook kunnen verspreiden via
social media.

Toelichting op en bespreking van het accountantsverslag
De rekeningcommissie heeft een conceptversie van het accountantsverslag
ontvangen, PwC is nog in afwachting van de controle bij de provincies van de Sisa-
gegevens inzake het mobiliteitsfonds. Zodra die goedgekeurd zijn, zal PwC de
accountantsverklaring en het definitieve verslag afgeven, PwC geeft aan dat daarin
inhoudelijk en cijfermatig geen wijzigingen zullen zijn t,o,v. het
conce ptaccou nta ntsverslag.

De kernboodschappen van de accountant worden besproken:
¡ Interne beheersino

SNN heeft het financieel beheer binnen de processen van een goed niveau,
ze zijn verbeterd en geoptimaliseerd.

Omvano qeconstateerde fouten door Audit Autoriteit (AA)

De AA heeft bij SNN een foutfractie geconstateerd van 0,2Lo/o, die daarmee
fors lager is dan de maximaal toegestane fout van 2olo. Momenteel wordt nog
met de Europese Commissie (EC) besproken of per lidstaat wordt afgerekend
of per managementautoriteit (MA), De kans is reëel dat dit laatste het geval
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is. Daarnaast loopt er nog een overleg tussen de EC en de AA over de juiste
hantering van de steekproefmethode bij het onderzoek door de AA,

De concerncontroller meldt dat SNN van de EC bericht heeft gehad dat SNN

wel weer bevoorschot wordt.

Er wordt gevraagd welk risico het SNN loopt inzake het Grote Markt- project
van de gemeente Groningen. De heerTlchelaargeeft aan dat er in casu geen
enkel risico voor de balans van het SNN is. Mocht de EC oordelen dat er
sprake is van onrechtmatige toekenning van subsidie, dan kan het bedrag
bovendien bestemd worden voor andere projecten. Daarover zal SNN - als
dienstverlener - in overleg treden met de gemeente Groningen. SNN

verwacht echter niet dat het zover zal komen. Het project is immers zowel
door de AA (2x) als door de controlecommissie van de EC (die de controles
van de AA weer onderzoekt) gecontroleerd met positief resultaat, De

accountant stemt in met de wijze waarop deze onzekerheid door het SNN is
toegelicht in de jaarrekening.

De leden van de rekeningcommissie verzoeken SNN in een extra tekst aan te
geven hoe groot het risico bij het project Grote Markt te Groningen is. De
jaarrekening is inmiddels al voor een zienswijze verzonden aan de Staten
i,v.m. geldende procedures, In hoofdstuk 03 Weerstandsvermogen, risico's
en financiering zal in de versie die ter vaststelling naar het Algemeen Bestuur
gaat, onderstaande tekst opgenomen worden onder het kopje Procedurele
risico's (aanpassing cursief) :

Procedurele risico's
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften,
regels en procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de
eigen Administratieve Organisatie, inclusief toetsingskader en

controleprotocollen. Op dit moment speelt er een kwestie die een mogelijk
risico kan inhouden.
Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor
Fraudebestrijding (O|-AF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project
Grote Markt Oostwand te Groningen. De omvang van de verleende subsidie
(EFRO) bij dit project bedraagt afgerond € 9 milioen. De klacht betreft de

omvang van het project en het mogelijk niet naleven van de
aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het onderzoek
¡s nog niets bekend, maar op basis van eerdere controles bii dit project
verwacht het SNN dat er voor SNN geen nadelige gevolgen uit deze klacht
zullen voortvloeien.

De accountant stemt in met deze tekstuele toevoeging

Voorzienino ter dekkino uitvoerinoskosten
De voorziening ter dekking van de tekorten op de uitvoeringskosten bedraagt
eind 2013 ruim 14,6 miljoen euro. In dat bedrag zitten zowel de tekorten op
de uitvoeringskosten van de huidige programma's als de tekorten op het
nieuwe OP EFRO-programma, dat in 2023 afgerekend moet worden. In de
prognose van de kosten voor de uitvoering van de programma's (t/m 2O23)
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is rekening gehouden met een afname van de kosten, Dat is aannemelijk,
omdat een oud programma in die periode wordt afgerond en het nieuwe
programma beduidend van minder omvang is dan het huidige programma.
Daarnaast is rekening gehouden met een aantal bijdragen van de partners
van het SNN. Voorde dekking van de toekomstige kosten wordt het
Algemeen Bestuur voorgesteld om 1,6 miljoen euro te onttrekken aan de
algemene reserve. Deze reserves zijn vrij beschikbaar, d,w.z. niet gelabeld
aan lopende programma's.

De directeur SNN geeft aan dat het een dekkend verhaal is: tot en met 2018
kunnen we de huidige werkzaamheden uitvoeren, maar daarna is alleen de
uitvoering van het EFRO-programma gegarandeerd. Feitelijk is het een
sterfhuisconstructie bij gelijkblijvende omstandigheden, Andere MA's in
Nederland en Europa ontvangen voor de uitvoering van het programma 4olo

uit het uitvoeringsvolume, maar óók nog 4o/o vanuit de regio, Noord-
Nederland heeft deze regionale bijdrage tussen 2000 en 2007 kunnen
beperken tot 0,3olo, vanwege het grote volume aan baten die effectief op
rente zijn gezet en daardoor hebben geleid tot een reserve van ca, 38
miljoen. Via een uitname uit deze reservepositie hebben we de bijdrage uit
de regio de afgelopen zeven jaar kunnen bevriezen op het niveau van de
oorspronkelijke begroting 2007. Er is geen uitzicht geboden om structureel
de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, We snijden komend jaar
1,3 miljoen in onze eigen structurele kosten en op die manier kunnen we -
met de wetenschap en middelen van nu - een sluitend meerjarenbeeld
neerleggen.

Het is aan de politici en bestuurders gegeven op welk ambitieniveau zij de
samenwerking willen blijven financieren en vormgeven,

Artikel 13-controles
Er ¡s een doorontwikkeling zichtbaar t.a,v. de artikel l3-controles. De
accountant adviseert het SNN wel de uitgevoerde controles zichtbaarder vast
te leggen, De eisen aan de controles en de zichtbaarheid daarvan, nemen
jaarlijks toe, SNN werft op dit moment een controleleider die ook aandacht
voor de vastlegging zal hebben. Prioriteit van SNN ligt met name bij een zo
laag mogelijk foutpercentage.

De directeur SNN geeft aan dat er wel spanning heerst tussen wat er
structureel gevraagd wordt en wat er structureel beschikbaar is aan formatie
en middelen. In onze werkprocessen proberen we uiteraard zo veel mogelijk
efficiency te behalen,

De heer Tichelaar betreurt dat er steeds meer en meer gecontroleerd moet
worden, de eisen worden continu aangescherpt. SNN heeft dit op bestuurlijk
en politiek niveau al eerder in Den Haag en in Brussel aangekaart. Dat
moeten we blijven doen! Het kost geldt en geeft ook een mate van
verlamming in je bedrijfsvoering.

De voorzitter geeft aan dat dit een doorn in het oog is, Statenleden hebben
zich hier vier jaar geleden hard voor gemaakt en moeten dat blijven doen.
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Conclusies

Toelichting op en bespreking van de jaarrekening SNN 2O13
Vragen worden gesteld over:

Nieuwe van kracht ziinde wetoevino:
x Aanbestedingswet (2013): SNN voldoet aan deze wet,
x Wet Normering TopÌnkomens (2073); SNN voldoet aan de wettelijke
vereisten,

Overioe vraoen:
* Afname voorziening debiteuren: SNN reserveert voor elke terugvordering
100o/o, Bij faillissement kunnen we echter niets terugkrijgen, dus moeten we
alles uit de boeken halen, Dan daalt de voorziening direct.

xWat zou de mogelijke VPB-plicht voor het SNN kunnen betekenen?
SNN is niet voornemens de markt op te gaan om voor elke partij
werkzaamheden te verrichten. SNN doet dat voor overheden, waarbij SNN

het uitgangspunt hanteert dit kostendekkend te doen.

de rekeningcommissie geeft het SNN complimenten ten aanzien van de
verbeteringen die het heeft doorgevoerd en t.a,v. het lage
foutpercentage;
de rekeningcommissie adviseeft het AB SNN het voorstel
winstbestemming m,b,t, de 1,6 miljoen euro over te nemen;
de rekeningcommissie vraagt de passage over het project Grote Markt
aan te passen in de versie die ter vaststelling naar het AB gaat (zoals
hiervoor genoemd);
de commissie is tevreden met het bericht dat het SNN een
controleleider aa nstelt;
de leden van de rekeningcommissie zien het ook als een taak voor
politici om druk te blijven uitoefenen op het afnemen van de regeldruk
de aanbevelingen worden door SNN onderkend en overgenomen naar
vermogen.

6.
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Vriival en uitbetalinoen
Er is geen verband tussen vrijval en betalingen. SNN kent subsidie toe aan
projecten en keeft voorschotten uit na controle van de declaraties door deze
projecten, Dat is ook belangrijk voor N*2-norm die SNN moet behalen,
Echter, projecten lopen steeds vaker vertraging op, waardoor er geen kosten
worden gedeclareerd. SNN is dus voor het doen van uitbetalingen aan
projecten afhankelijk van de voortgang van projecten.

Vrijval: SNN kent toe, maar soms blijkt bij de eindafrekening dat het de
werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan de van tevoren ingeschatte kosten,
Het teveel toegezegde bedrag valt terug aan de beschikbare middelen.

Gerichter inzetten van beschikbare middelen
Naarmate je minder geld beschikbaar hebt, word je steeds meer gedwongen
om het geld daaraan uit te geven waar het eftect het grootst is. Dus je moet
het steeds gerichter inzetten, In het RlS-traject zitten bedrijfsleven en
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kennisinstellingen mede aan het stuur en wordt gezamenlijk bekeken waar
op ingezet moet worden, zodat zowel maatschappelijk als economisch meer
wordt bereikt, Niet alleen met EFRO-middelen, maar ook met andere
Europese, nationale en regionale middelen,

problemen?
SNN: Ja, bij gelijkblijvende omstandigheden is het over twee jaar afgelopen.
Dat zou anders zijn wanneer SNN een hoger percentage voor de uitvoering
zou ontvangen, minimaal gelijk aan wat de uitvoering ook kost. Dat is niet
meer beschikbaar anders dan in de voorziening uitvoeringskosten en
algemene reserve, Dan heb je het alleen nog over de uitvoering van EFRO,

niet over de multifundbenadering van publieke en private financiering van de
noordelijke innovatieagenda. Dat betekent dat je de 14 à 15 miljoen die je
daardoor misloopt over een periode van 7 jaar moet compenseren. Dat kan
bijv, door het vinden van geldbronnen of door opnieuw te bekijken hoe je de
optelsom van geld, denkkracht en beschikbare middelen van steden,
provincies en SNN samen, effectief kunt wegzetten. Daar wordt momenteel
over nagedacht.

SNN is daarnaast gevraagd om een business case te maken die past bij de
toegevoegde waarde die SNN zou kunnen zijn (netwerkorganisatie, public
affairs en dienstverlener), maar ook de verdiencapaciteit groter maakt,
zodat we datgene wat we eigenlijk niet kunnen financieren, toch gaan
dragen. Als we dat niet doen, dan betekent dat we het geld dat we nu voor
public affairs inzetten, moeten toevoegen aan de uitvoering, Dan hebben we
een sluitende begroting tot 2023, Dat is een denkopgave voor dit jaar, zowel
voor SNN als voor de partners in SNN, tot aan de Staten toe,

IJsla nd -vorderinqen
Er zijn drie soorten vorderingen op lJsland:
- de overheden, waaronder SNN en provincie Groningen: dat zijn de
preferente vorderingen, De vooruitzichten zijn nog steeds dat dat geld
terugkomt.
- spaarders < €100.000. Dat is door de Nederlandse overheid vergoed. Dit
zal zeer waarschijnlijk ook terugkomen.
- spaarders > € 100,000. Daar heerst nog onzekerheid of dat allemaal
vergoed gaat worden.
Het rentepercentage is in de loop van 2013 gewijzigd. Het moestaangepast
worden, zodat het gelijk is aan het percentage dat de provincie Groningen
hanteert,

Hoe looen de SER Noord-Nederland door het verslaq heen?
De SER NN is een onafhankelijk onderdeel van het SNN. Maar de SER NN zit
wel in onze jaarrekening omdat ze geen rechtspersoonlijkheid heeft. De

kosten zijn overzichtelijk. Vroeger was er een splitsing tussen de
uitvoeringsorganisatie en'SNN Algemeen', waar SER NN onderdeel van was.
SNN Algemeen was niet kostendekkend en heeft qua kosten geprofiteerd
van de rentebaten, Dat geeft een negatieve rekening-courant. Door ze weer
samen te voegen, ontstaat er positief beeld. Deze wijze van weergeven heeft
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ook te maken met de boekhouding van de Provincie Groningen, Het heeft
dus niets met de SER NN zelf te maken.

Uit de reserve die wij beschikbaar hadden voor uitvoering, is de afgelopen
zeven jaar € 433,000,- benut voor de regionale adviesfunctie van de SER, In
de begroting van 2014 is de SER nog wel begroot, in de begroting van 2015
vooralsnog niet; daarin zal een voorstel opgenomen worden dat we het hier
de komende periode over moeten gaan hebben.

a Rente:
De begroting 2013 is in het voorjaar van 2012 opgesteld. De rente is toen
hoger ingeschat (2,2o/o) en is hard afgenomen. Daarnaast is het verplicht
schatkistbankieren ingevoerd, waardoor vrijkomende middelen in de loop
van 2013 niet langer langdurig mogen worden weggezet. Dat levert veel
minder op. Dus ook minder dotatie aan de algemene reserve, dus ook
minder ruimte om in de toekomst iets met die rente te doen.

a Raooortages Noordeliike Rekenkamer;
In de rapportages van de Noordelijke Rekenkamer worden regelmatig
vraagtekens gezet bij de eftectiviteit van subsidieverstrekking. Dat leidt tot
negatieve berichten in de pers, Hoe is dat te voorkomen?

De directeur SNN geeft aan dat tussen de rappoftages (weergave van
onderzoeken die op een bepaald moment zijn gedaan) en de kennis van nu,
nogal eens discrepanties zitten, Leerpunten daaruit zijn dat je van tevoren
heel duidelijk met elkaar afspreekt en vastlegt wat de doelen zijn en waar je
wel of niet van bent. Het systeem van publieke financiering is erop gericht
om op de outcome bevraagd te worden. SNN gaat ervoor zorgen dat het aan
de voorkant weet waar SNN zit, zodat we op een later moment via
monitoring (dat ook verplicht wordt in de komende periode) iets kunnen
zeggen over het verschil met het 0-punt.
Daarom is het ook van belang dat je van tevoren je doelen stelt. Dat is ook
precies wat het RlS-proces bedoelt op te leveren.

Conclusies met betrekking tot jaarverslag en jaarrekening
Verwezen wordt naar de tussentijdse conclusies bij de verschillende agendapunten.
De rekeningcommissie adviseert het Algemeen Bestuur SNN de jaarstukken SNN
2OL3 - met inachtneming van bovenstaande - vast te stellen.

Rondvraag
SNN voert nu ook in opdracht van gemeenten en provincies - kostendekkend -

energiebesparende regelingen uit waar paÉiculieren gebruik van kunnen maken. Op

die manier krijgt het SNN publieke middelen om het hoofd boven water te houden.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering
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