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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over SNN: Algemene 
subsidieregeling, mandaatbesluit en intrekking oude regelingen. 

 

 
1. Samenvatting 
Met het uittreden van PS uit de gemeenschappelijke regeling SNN wordt de subsidieregelgeving 
hierop aangepast en geactualiseerd. PS wordt voorgesteld om een drietal subsidieregelingen ten 
behoeve van het SNN in te trekken. Het betreft hier gebruikelijk periodiek onderhoud aan het 
regelgevingsgebouw van de provincie. 
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Het doel van deze voordracht is het actueel houden van provinciale regelgeving en het voorkomen 
van ongewenste samenloop van regelgeving. De wettelijke grondslag wordt gevormd door de 
Provinciewet en de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
De gemeenschappelijke regeling SNN heeft als taken o.a. het beheer en de besteding van 
middelen die, al dan niet uit Europese fondsen, aan het bestuur van het samenwerkingsverband ter 
beschikking worden gesteld. In de regeling is bepaald dat, ter uitvoering hiervan, de bevoegde 
bestuursorganen van de deelnemende provincies gelijkluidende subsidieregelingen kunnen 
vaststellen. 
 
Per 1 januari 2019 zijn PS en de commissarissen van de Koning uit de GR SNN getreden. 
Daardoor zijn uitsluitend de colleges van GS deelnemer aan de regeling. PS hebben in het 
verleden een Algemene subsidieverordening voor het SNN vastgesteld. Met het uittreden van PS 
uit de gemeenschappelijke regeling moet de regelgeving hierop worden aangepast. 
 
De Kaderverordening subsidies provincie Groningen - en dat geldt ook voor de Algemene 
subsidieverordeningen van de provincies Fryslân en Drenthe - biedt GS de bevoegdheid om ten 
behoeve van de subsidieverstrekking vanwege samenwerking met een ander bestuursorgaan, 
zoals het dagelijks bestuur van het SNN, subsidieregelgeving vast te stellen. Op basis van deze 
bevoegdheid hebben de colleges van GS van Fryslân, Drenthe en Groningen een nieuwe 
Algemene subsidieregeling SNN vastgesteld. 
 
De intrekkingsverordening voorziet in het intrekken van de ASV SNN 2016, de subsidieregeling 
Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 en de verordening Transitie II en Pieken. Op 
basis van deze regelingen kan geen subsidie meer worden aangevraagd. Het overgangsrecht in 
deze verordening voorziet er in dat voor (a) aanvragen die voor 1 januari 2019 zijn ingediend en (b) 
voor een tweetal nog lopende subsidieregelingen de door PS vastgestelde ASV SNN 2016 van 
kracht blijft. Daarmee wordt voorkomen dat voor die regelingen tijdens het spel de spelregels 
worden gewijzigd. De Intrekkingsverordening wordt bekendgemaakt volgens de wettelijk 
voorgeschreven procedure. 
 
4. Begroting 
N.v.t. 
 
5. Inspraak/participatie 
N.v.t. 
 
6. Nadere toelichting 
N.v.t. 
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7. Geheimhouding 
N.v.t. 
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Groningen, 2 april 2019.  
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 H. Schrikkema , locosecretaris. 
 
 
 
 
Behandeld door : A. Sibma    
Telefoonnummer : 050-7527212 
e-mail                 : a.sibma@provinciegroningen.nl 
 
 
Bijlagen bij de voordracht 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 PS-besluit "Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1" PS-besluit 
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Nr. 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 2 april 2019-023620, BJC; 
 
Gelet op de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de 
Provinciewet; 
 
 
 Besluiten: 
 
Vast te stellen hetgeen volgt: 
 
Artikel I 
De Algemene subsidieverordening SNN 2016 wordt ingetrokken. 
 
Artikel II 
De subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 wordt ingetrokken. 
 
Artikel III 
De verordening Transitie II en Pieken wordt ingetrokken. 
 
Artikel IV  
De Algemene subsidieverordening SNN 2016 blijft, met uitzondering van artikel 1.2, van kracht ten 
aanzien van:  

a. onder die verordening vallende subsidieaanvragen die zijn ontvangen voor 1 januari 2019; 
b. de VIA 2018+; en 
c. de Verordening REP-SNN.  

 
Artikel V 
De bepalingen van de subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 blijven 
van kracht voor subsidies die vóór de inwerkingtreding van dit besluit op basis van deze 
subsidieregeling zijn aangevraagd. 
 
Artikel VI 
De bepalingen van de verordening Transitie II en Pieken blijven van kracht voor subsidies die vóór 
de inwerkingtreding van dit besluit op basis van deze verordening zijn aangevraagd. 
  
Artikel VII 

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1. 
2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 

en met 1 januari 2019.  
 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
 F.J. Paas, voorzitter 
 
 
 
 H. Engels-van Nijen, griffier 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit: Geen 


