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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over uittreding uit de 
Gemeenschappelijke regeling SNN en het verlenen van toestemming aan de commissaris van de 
Koning en Gedeputeerde Staten voor respectievelijk uittreding uit en wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling.  

 

 
1. Samenvatting 
Wij stellen u voor uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling SNN en toestemming te geven 
aan de commissaris van de Koning om eveneens uit te treden. Wij vragen uw toestemming voor 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.  

 
2. Doel en wettelijke grondslag 
In het voorjaar van 2016 is er vanuit het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord 
Nederland (hierna: DB SNN) een traject ingezet onder de naam SNN 3.0 of Noordelijke 
Samenwerking met als doel de bestuurlijke samenwerking flexibeler en eigentijds te organiseren. 
De insteek is dat, afhankelijk van de inhoudelijke opgave, in wisselende coalities wordt 
samengewerkt, ook met partners van buiten het SNN. Hieruit volgt het voorstel om de structuur 
met onder andere vaste bestuurscommissies plaats te laten maken voor een netwerkstructuur die 
flexibeler in kan spelen op behoeften en de gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) terug te 
brengen tot haar rol als uitvoeringsorganisatie en managementautoriteit van het Europese EFRO-
programma. Het terugbrengen van de GR tot uitvoeringstaken betekent dat deze beperkt wordt tot 
taken van uw college. De commissarissen van de Koning en Provinciale Staten van de drie 
provincies dragen niet langer bevoegdheden over aan de GR. Om die reden stellen wij voor dat de 
cdK en PS uittreden uit de GR.   
 
De GR SNN is getroffen door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en commissarissen van de 
Koning van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Dat betekent dat in elk van de drie 
provincies de commissaris en de Staten moeten besluiten over uittreding. Gedeputeerde Staten 
besluiten tot vaststelling van de gewijzigde regeling. Voor de uittreding door de commissaris van de 
Koning en de wijziging van de regeling is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen 
toestemming vereist van uw Staten. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
Op 26 april 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Noordelijke 
Samenwerking. Bij onze brief voegden wij een brief van het Dagelijks Bestuur van het SNN d.d.            
11 april 2018. In laatstgenoemde brief is aangegeven dat de GR SNN wordt teruggebracht in haar 
kracht als managementautoriteit en uitvoeringsorganisatie. Omdat het hierbij om taken en 
bevoegdheden van Gedeputeerde Staten gaat, ligt het voor de hand dat uw Staten besluiten tot 
uittreding van de GR.  
 
Voornoemde brieven zijn, samen met een risicoanalyse en informatieprotocol SNN, op 11 juli 2018 
behandeld in uw Staten. Uw Staten hebben een motie aangenomen (M-411, Nieuwe voor oude 
schoenen). Eenzelfde motie is op 26 september 2018 en 3 oktober 2018 aangenomen door de 
Staten van respectievelijk Fryslân en Drenthe. Uw Staten willen gezamenlijk een nieuwe werkwijze 
uitwerken om elkaar te ontmoeten, kennis en informatie uit te wisselen en om samen te werken om 
te komen tot gebundelde kracht voor en ten gunste van inwoners van de drie provincies in Noord-
Nederland.  
 
Uw Staten houden, ook na uittreding uit de GR SNN, bevoegdheden ten aanzien van SNN. In de 
hiervoor genoemde en door uw Staten vastgestelde risicoanalyse is een voorschot genomen op 
instemming door uw Staten met de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In onze brief van 23 mei 

 

https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9:edccb159-a078-4327-a895-8e2b4be6c3ee/Brief%20Ontwikkelingen%20Noordelijke%20Samenwerking,%20SNN%203.0.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9:ab2a6c56-2b39-4941-b3cc-dfd290bdbb99/Bijlage%20-%20Ontwikkeling%20Noordelijke%20Samenwerking,%20SNN%203.0.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9:3d34138c-b234-4523-a587-c7c27f51d062/BIJLAGE%20-%20Risicoanalyse%20en%20informatieprotocol%20SNN.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/4278d75a-885b-4894-8a81-76ebc5bdbc2a/1d6419ba-969b-487c-9006-6f0a71188143:4278d75a-885b-4894-8a81-76ebc5bdbc2a/Motie%20Nieuwe%20voor%20oude%20schoenen.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9/2a143c54-3c99-4d58-9d95-cb6d3ff2fad9:6cd64802-3b6a-40d1-8cab-b6e99d1a9559/Brief%20Risicoanalyse%20en%20informatieprotocol%20SNN,%2023%20mei%202018.pdf
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2018 over de risicoanalyse en het informatieprotocol, zijn wij nader ingegaan op de bevoegdheden 
van uw Staten in relatie tot SNN en de Noordelijke samenwerking.  
 
4. Begroting 
Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. Er zijn geen financiële effecten als 
gevolg van de uitreding die tot enige verrekening of compensatie moeten leiden. Er is geen 
desintegratieschade, die wel kan optreden als bv. één van de provincies uittreedt.  
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 
 
6. Nadere toelichting 
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is in 1992 opgericht door de provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen. Binnen het SNN wordt van oudsher het ruimtelijke en economische beleid 
van de drie provincies afgestemd. Doel van deze afstemming is het versterken van de 
economische positie van Noord-Nederland. In het kader van de versterking van de positie van 
Noord-Nederland wordt namens het noorden gelobbyd in Den Haag en Brussel. Ook wordt de 
lobby ingezet voor nationale en EU-fondsen ten behoeve van de ontwikkeling van Noord-
Nederland. Het SNN voert daarnaast al lang de programma’s uit op grond van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Noord-Nederland. Sinds enkele jaren voert het SNN 
namens de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen ook het Plattelandsontwikkelings 
Programma (POP3) uit. Ook worden diverse subsidieregelingen gericht op economische 
ontwikkeling van Noord-Nederland uitgevoerd namens de noordelijke provincies. Het SNN is dus 
enerzijds de plek waar bestuurlijke noordelijke samenwerking werd geïnitieerd en samenkwam en 
anderzijds een veelzijdige subsidie uitvoeringsorganisatie.  
 
Twee factoren hebben geleid tot het hier voorgelegde concept voor een gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ten eerste is als gevolg 
van een heroriëntering op de taken van het SNN de wens ontstaan om de bestuurlijke noordelijke 
samenwerking op een andere wijze vorm te geven in een regiegroep, met daaronder 
beleidsinhoudelijke tafels. Dit biedt kansen voor een meer flexibele wijze van samenwerking met 
per inhoudelijke opgave afstemming in wisselende coalities. Uitgangspunt is dat de 
managementautoriteit/uitvoeringsorganisatie, de regiegroep en de medewerkers Public Affairs, 
allen onder de vlag werken van het SNN. Inhoudelijk komt Public Affairs onder 
verantwoordelijkheid van de regiegroep te vallen; de Public Affairs-medewerkers kunnen de 
regiegroep inhoudelijk en beleidsmatig voeden en omgekeerd. De regiegroep houdt overzicht en 
intervenieert alleen wanneer dat nodig is. Het SNN blijft het rechtspositionele onderdak voor de 
medewerkers van Public Affairs. De subsidie-uitvoering en overige ondersteunende taken in het 
kader van de belangenbehartiging, blijven binnen de gemeenschappelijke regeling SNN. Ten 
tweede is gebleken dat provinciale staten en de commissarissen van de Koning van de provincies 
Drenthe, Fryslân en Groningen, die samen met gedeputeerde staten van deze provincies 
deelnemers aan de huidige gemeenschappelijke regeling zijn, geen taken en bevoegdheden 
(meer) overdragen aan het SNN. Daarom zullen provinciale staten en commissarissen van de 
Koning van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen uittreden uit de gemeenschappelijke 
regeling SNN en is deze daarna een gemeenschappelijke regeling van Gedeputeerde Staten. Een 
zogenaamde collegeregeling, gericht op uitvoeringstaken. Dit is ook in lijn met de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de Wet dualisering provinciebestuur. 
 
De gemeenschappelijke regeling blijft in dezelfde vorm bestaan, namelijk als openbaar lichaam, 
met een kleiner dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur bestaat uit leden van de colleges van Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en 
Groningen. De taken en bevoegdheden zijn opnieuw geformuleerd. De gemeenschappelijke 
regeling richt zich met name op uitvoering van subsidieregelingen en ondersteuning bij de 
belangenbehartiging. 
 
Gelet op de veelheid van kleinere en grotere wijzigingen en het vervallen van artikelen, is er voor 
gekozen om een geconsolideerde versie ter vaststelling voor te leggen, een doorlopende tekst 
waarin de wijzigingen verwerkt zijn. Bij het wijzigingsvoorstel is een toelichting gevoegd, waarin 
onder andere op artikelniveau wordt toegelicht wat de wijziging behelst ten opzichte van de huidige 
versie van de GR.  
 
De gewijzigde GR SNN treedt in werking na publicatie in de Staatscourant. Het is de bedoeling de 
gewijzigde GR SNN per 1 januari 2019 in werking te laten treden.  
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Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage waarin is aangegeven wat de 
wijzigingen zijn en een artikelsgewijze toelichting is gegeven.  
 
7. Geheimhouding 
Niet van toepassing.  
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Groningen, 30 oktober 2018. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 S. Faber , secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld door : A. Sibma en F. Mennega     
Telefoonnummer : 050-7527212/050-316 4879 
e-mail                 : a.sibma@provinciegroningen.nl / f.v.mennega@provinciegroningen.nl  
 
 
Bijlagen bij de voordracht 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Geconsolideerde tekst van de gewijzigde GR SNN inclusief een 
toelichting op de wijzigingen. 

Tekst GR 
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Nr.                                              52/2018 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2018, 2018-062.535, ECP/BJC;  
 
Gelet op 
- artikel 40 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
- hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke regeling SNN 
- het besluit van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van          
19 juni 2018; 
 
 Besluiten: 
 

1. Met ingang van 1 januari 2019 uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling SNN; 
2. De commissaris van de Koning toestemming te verlenen tot uittreding uit de 

Gemeenschappelijke regeling SNN; 
3. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het wijzigen van de 

Gemeenschappelijke regeling SNN. 
 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                , voorzitter. 
 
 
 
                                                , griffier. 
 
 
 
 
 
 


