
Concept-besluitenlijst bestuurscommissie Economische Zaken van dinsdag 24 juni 2014
(PH Fryslân)

Aanwezig: mevrouw Van Mastrigt (gedeputeerde Groningen/voorzitter), de heren Konst (gedeputeerde Fryslân), Van de Boer (gedeputeerde Drenthe,
Deinum (wethouder Leeuwarden), Van Keulen (wethouder Groningen), Arends (wethouder Emmen), Hoogeveen (wethouder Assen) en
ambtelijk de heren Mennega (secretaris), Gerkes, Waindrich, Hazenberg, Van der Sluis, Jansma en de dames Leijn, Otten, De Jong

Afwezig: de heren Van der Tuuk (gedeputeerde Drenthe) en Wilpstra (gedeputeerde Groningen) hebben zich afgemeld.

1. Opening en vaststellen agenda

Voorstel:
Agenda vaststellen.

Speciaal welkom voor de nieuwe wethouder van Assen, de heer
Hoogeveen, en de heer Van de Boer als vervanger van gedeputeerde
Van der Tuuk.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

• Steunkaart Ministerie EZ heeft conceptsteunkaart rondgestuurd met een
aantal territoriale mutaties t.o.v. vigerende steunkaart.

• Banenplan

Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de concept-steunkaart.

De wethouders Arends en Deinum geven kort toelichting op het
Banenplan/Vierkant voor werk. Op basis van overleg met het ministerie
van SZW wordt het plan voor 15 juli aangepast. Regie ligt bij
Burgemeester Crone. DB SNN is formeel opdrachtgever.
In het verlengde wordt vermeldt dat MP Rutte in oktober N-Nederland
bezoekt. De coördinatie is in handen van CdK Tichelaar.

BESPREEKPUNTEN

3. Open Days

Bijgevoegd treft u aan het definitieve programma voor de Open Days. De kosten
voor het gezamenlijke programma worden begroot op € 7.000 (afhuur locatie,
diner en borrel), te verdelen over provincies (elk € 2.000) en SNN (€ 1.000).

Voorstel:
• Vaststellen programma Open Days

Programma wordt vastgesteld. Leeuwarden neemt met F4 deel aan het
programma. Gemeente Groningen heeft nog geen beeld van deelname
van andere Groningse gemeenten.
Gemeente Emmen biedt aan mee te helpen bij verdere organisatie en
legt hiervoor rechtstreekse lijn met de bestuurlijk trekker, gedeputeerde
Brink.



4. Voortgang Operationeel Programma Noord 2007-2013

In de vergadering van de BC EZ van 4 februari is besloten dat de ontwikkeling van
vrijval dan wel onderuitputting van het OP Noord/rijkscofinanciering voor de zomer
opnieuw geagendeerd zou worden.

Vergeleken met de situatie van januari 2014 is de verwachte vrijval voor EFRO/
rijkscofinanciering toegenomen van € 28,5 mln naar € 32,1 mln. Het SNN houdt
op basis van jarenlange ervaring met de uitvoering van programma's rekening met
vrijval op projecten. Daarom worden altijd meer middelen gecommitteerd dan er
budget is. De overcommittering voor EFRO/rijkscofinanciering bedroeg € 30,4
mln. Het verwachte vrijval saldo op dit moment is derhalve € 1,6 mln. Deze vrijval
is voor een deel nodig om een tekort van € 0,5 mln op Koers Noord Transitie af te
dekken. Er resteert dan een verwachte vrijval van € 1 mln.

Gezien het feit dat de verwachte vrijval gering is, het een verwachting betreft op
grond van 10% daadwerkelijk afgerekende projecten (dus nog met veel
onzekerheid omgeven) is het voorstel om op dit moment geen verdere actie te
ondernemen.

Voorstel:
• Voor kennisgeving aannemen van de stand van zaken.
• Een actualisatie van de voortgang te agenderen voor de vergadering van

18 november 2014.

Conform.



5. OP EFRO 2014-2020

De Bestuurscie EZ heeft op 15 april 2014 besloten de werkgroep EFRO te vragen
voor de zomer met voorstellen te komen t.a.v. het inrichten van de governance
voor het OP en de uitwerking van een tender op het gebied van innovatie en
valorisatie MKB. De planning was daarbij gericht op openstelling van het
programma op 1 oktober, mits er op tijd goedkeuring zou komen vanuit Europa.
Inmiddels is duidelijk dat die goedkeuring niet op tijd komt en daarmee de
verwachte openstelling van het programma opschuift naar begin 2015. De
komende weken dient het OP EFRO op onderdelen aangepast te worden inclusief
de RIS3 Strategie die in februari in incomplete vorm is meegestuurd naar de EC.
Hier ligt de focus de komende tijd op. Ondertussen wordt doorgewerkt aan het
uitwerken van de voorstellen voor de uitvoering van het OP.
Voor de belangrijkste opmerkingen van de Europese Commissie, ondermeer ten
aanzien van human capital, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voorstel:
• Kennisnemen van de reactie van de EC op het OP EFRO en de te nemen

stappen gericht op goedkeuring van het OP, in het bijzonder t .a.v. het
onderdeel Arbeidsmarkt/Human Capital.

• Opdracht geven om de RIS3 strategie te completeren, mede op basis van de
NIA.

• Mandaat verlenen voor het op basis van de inhoud van deze notitie
aanpassen en opnieuw indienen van het OP incl. RIS3 op 1 augustus, daarbij
te bepalen wie er bestuurlijk verantwoordelijk is in de zomermaanden.

• De uitwerking van de tender en de governance van het OP EFRO agenderen
voor de vergadering van 2 september.

Directeur SNN licht toe dat werkgroep EFRO prioriteit geef t aan
oplevering voor 1 augustus en dat de inschatting op basis van huidige
inzichten is dat de aangepaste documenten tijdig geleverd kunnen
worden.
De Europese Commissie zet bij human capital in op excellentie en
onderzoek (smart growth). Gedeputeerde Van de Boer benadrukt het
belang van MBO-ondersteuning vanwege doorlopende leerlijnen en
doorstroming op de arbeidsmarkt.

Op verzoek van wethouder Arends wordt besloten de aangepaste
versie rond te sturen naar gemeenten.
Voorzitter DB SNN wordt gemandateerd om technische aanpassingen
goed te keuren.
Verder conform voorstel.



6. International Welcome Center North

Conform afspraak uit de vergadering van de Bestuurscie EZ van 20 mei ligt ter
bespreking het International Welcome Center North voor.

De begroting en dekking van het IWCN zijn aangepast ten opzichte van het eerder
besproken businessplan. Aan de provincies is via een formeel subsidieverzoek
een bijdrage gevraagd voor de periode 2014 t/m 2016 van ieder € 92.950
incidenteel. Er wordt geen structurele bijdrage gevraagd.

De aanwezigheid van internationale kenniswerkers is een belangrijke factor voor
de ontwikkeling van de Noordelijke kenniseconomie. In vergelijking met andere
landsdelen faciliteert N-Nederland deze doelgroep echter onvoldoende. Dat is
reden voor het initiëren van het IWCN.

De kern van het IWCN bestaat uit een samenwerking tussen de stichting Connect
International, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en een aantal N-Nederlandse
gemeentes vertegenwoordigd door de gemeente Groningen. Het IWCN is een
one-stop-shop voor buitenlandse, hoogopgeleide kenniswerkers en hun
familieleden. Het IWCN faciliteert bedrijven en (kennis)instellingen bij het
aantrekken, aanstellen en laten integreren van buitenlandse werknemers.

De gemeentes Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Assen, Ten Boer, Smallinger-
land, Leeuwarden en Emmen hebben inmiddels op collegeniveau ingestemd met
deelname aan het IWCN. Deze gemeentes vormen samen de koplopersgroep
tijdens de pilotfase. Gesprekken met de gemeentes Heerenveen, Oldambt en
Delfzijl lopen nog. Het draagvlak onder bedrijven blijkt uit bijgevoegde petitie. De
kennisinstellingen hebben hun bestuurlijke steun voor het center uitgesproken.

Het subsidieverzoek aan de drie provincies dient in de colleges van GS be handeld
te worden. Bespreking in de Bestuurscie heeft tot doel posities van de drie
provincies te verkennen.

Voorstel:
• Verkennen posities van Groningen, Fryslân, Drenthe t.a.v. mogelijke

subsidiëring van het IWCN.

Wethouder van Keulen benadrukt noordelijk karakter van het Center,
het enthousiasme bij bedrijven en stelt dat het uiterste is geprobeerd
om kennisinstellingen meer te laten bijdragen.

Gedeputeerde Van de Boer erkent het nut en spreekt principe
bereidheid uit voor een eenmalige bijdrage. Traject van behandeling in
individuele colleges van GS moet doorlopen worden.

Gedeputeerde Konst benadrukt noordelijke werking die het Center
moet krijgen en spreekt ook principe bereidheid uit voor een Friese
bijdrage.

Gedeputeerde Van Mastrigt spreekt principe bereidheid uit van 3 x
€ 30.000 voor de periode 2014-2016.

Een structurele bijdrage van de provincies is niet aan de orde.
Provincies zien het verzoek tegemoet voor behandeling in de
individuele colleges.
Wethouder Van Keulen vraagt aandacht voor snelle behandeling
vanwege beoogde opening in oktober.



7. RIS/Noordelijke Innovatie Agenda

De Taskforce RIS heeft het concept advies Noordelijke Innovatie Agenda
opgeleverd. Het advies zal worden toegelicht door de heer Smink, lid van de TF
RIS. Het eindadvies is voorzien op 30 juni zodat input van de gezamenlijke
bijeenkomst van Provinciale Staten en gemeenteraden kan worden verwerkt en
het gesprek met de SER N-Nederland.

Centraal in de behandeling staan:
1) heeft de TF RIS opgeleverd wat op basis van het plan van aanpak verwacht

mocht worden,
2) uitgangspunten/contouren governance/innovatieondersteuningsstructuur;
3) vervolgstappen (o.a. doorgeleiding met advies naar de colleges).

Voorstel:
• Kennisnemen van het advies van de TF.
• Bespreken van de uitgangspunten en adviezen voor de Governance en de

Innovatieondersteuningsstructuur.
• De inhoud van de NIA omarmen en de concept NIA alvast door te geleiden

naar de colleges van B&W en GS en daarbij het vervolgproces te schetsen
waarbij gekoerst wordt op inhoudelijke vaststelling in de BC EZ op 2/9.

• Aan de TF verzoeken om het advies definitief te maken en toe te sturen aan
alle geledingen zoals inde TF vertegenwoordigd.

• Opdracht geven een spoorboekje uit te werken gericht op het vasthouden van
dynamiek van het proces (wie, wat, wanneer).

• De TF RIS bedanken voor haar werk en ontslaan van haar taak na oplevering
van het advies begin juli.

De heer Smink geeft toelichting op het advies van de TF RIS en legt
daarbij relatie met WRR-rapport Naar een lerende economie. Het
advies is geen eindproduct. Komende jaren dienen partijen zichzelf
opnieuw uit te vinden. Ondernemingen, kennisinstellingen en cluster-
organisaties worden daartoe met het advies uitgedaagd. TF RIS
adviseert om tot lichte governance te komen. Flexibiliteit in het systeem
is belangrijk. Niet alles kan van te voren uitgetekend en dichtgeregeld
worden. Vernieuwing van het innovatie-ecosysteem is cruciaal.

De Bestuurscommissie omarmt het advies van de TF RIS. Inhoudelijk
goed verhaal, op onderdelen (governance/ondersteuningsstructuur)
hadden steden het graag nog concreter gezien. Steden gaan zich
beraden over hun positie mede op basis hun contacten met het MKB.
Tevens wordt uitgesproken dat meerwaarde van het advies voor een
belangrijk deel ook ligt in het proces van co-creatie waarin het tot stand
is gekomen.
Het is zaak nu aan de slag te gaan en dynamiek vast te houden en het
innovatie-ecosysteem voortvarend te vernieuwen.
De NIA is niet van de overheid maar van de partners samen. Uit de
stappen in het vervolgproces moet dit ook duidelijk blijken. Net als
overheden dienen achterbannen van de Taskforce leden zich uit te
spreken over de NIA. Vanuit de Taskforce wordt hiervoor een brief
opgesteld.

De Bestuurscommissie onderschrijft de adviezen ten aanzien van
governance en innovatieondersteuningsstructuur.

De definitieve NIA wordt na bespreking met de SER N-Nederland en
eventueel noodzakelijke aanpassing doorgeleid naar de colleges voor
behandeling in augustus.

In de Bestuurscommissie van 2 september komt NIA terug met voorstel
over het vervolg, waarna in het najaar voorbereidingen te treffen
gericht op uitvoering per 1 januari 2015.

Voor behandeling in Raden en Staten zal een gelijkluidende
begeleidende brief worden opgesteld.



HAMERSTUKKEN

8. Verlengings- / wijzigingsverzoeken

Er liggen zes verzoeken tot verlenging/wijziging ter besluitvorming voor.

Ten aanzien van verlengingsverzoeken heeft de Bestuurscommissie EZ vanuit het
oogpunt van beheersing van programmarisico's in 2013 besloten een strikte lijn te
hanteren bij verlengingsverzoeken van projecten. Daarbij is afgesproken dat 31 -
12-2014 in principe als uiterste einddatum geldt voor projecten. Slechts in hoge
uitzonderingsgevallen is het mogelijk om verlengingsverzoeken te honoreren met
een einddatum in 2015. In dat geval moet er sprake van zwaarwegende
omstandigheden, overmacht en onvoorzienbaarheid van de oorzaken die tot de
vertraging hebben geleid. In de voorliggende adviezen is deze lijn toegepast,
mede ook om willekeur (ongelijke behandeling van verlengingsverzoeken) te
vermijden.

Er vindt discussie plaats over de projecten 8b Watercampus en 8d
Tesselschadestraat. SNN licht toe dat er volgens meerderheid van de
stuurgroep voor deze projecten geen argumenten zijn die een afwijking
legitimeren van de door de Bestuurscommissie vastgestelde strikte lijn
voor verlengingen. Fryslân/Leeuwarden benadrukken dat beide
projecten zonder verdere risico's begin 2015 kunnen worden afgerond
en dat er sprake is van overmacht. SNN geeft aan vanwege noodzaak
gelijke behandeling van projecten, extra argumenten te willen waarom
bij deze projecten afgeweken kan worden van de strikte lijn.
Gezien de discussie en het feit dat de adviezen tot stand zijn gekomen
via een schriftelijke ronde van de stuurgroep wordt besloten besluit -
vorming over de projecten 8b en 8d te verplaatsen naar de volgende
vergadering, nadat behandeling in de stuurgroep heeft plaats-
gevonden. Hierbij worden ook programma-overwegingen betrokken.

8a. Verlengings- en wijzigingsverzoek Food Circle (098/107)

Voorstel:
• Niet instemmen met het verzoek tot verlenging van de projectperiode tot en

met 30 juni 2015, maar de projectperiode te verlengen tot en met
31 december 2014.

• Als aanvullende voorwaarde op te nemen dat verdere verlenging niet mogelijk
is. Mocht op einddatum blijken dat het project niet gereed is dan zal er worden
vast gesteld op basis van de op einddatum gerealiseerde kosten, waarbij het
niet afgeronde deel alsnog binnen de door de Europese Commissie gestelde
uitvoeringstermijn dient te worden afgerond.

• Instemmen met de gevraagde budgetverschuiving

Conform.



8b. Verlengingsverzoek Watercampus (193/229)
Het voorstel is tot stand gekomen op basis van meerderheidsstandpunt van de
Stuurgroep. Het Friese Stuurgroeplid neemt een minderheidsstandpunt in om in te
stemmen met de gevraagde verlenging tot 31 maart 2015

Voorstel:
• Niet instemmen met het verzoek tot verlenging van de projectperiode tot

31 maart 2015, maar de projectperiode te verlengen tot 31 december 2014.
• Als aanvullende voorwaarde op te nemen dat verdere verlenging niet mogelijk

is en mocht op 31 december 2014 blijken dat het project niet gereed is dan zal
er worden vastgesteld op basis van de op einddatum gerealiseerde kosten,
waarbij het niet afgeronde deel alsnog binnen de door de Europese
Commissie gestelde uitvoeringstermijn dient te worden afgerond.

Er wordt nog niet besloten over het project. Besluitvorming wordt
verschoven naar 2 september

8c. Verlengingsverzoek Sepco (207/220)

Voorstel:
• Instemmen met het verzoek tot verlenging van de projectperiode tot

15 augustus 2014.
• Als aanvullende voorwaarde op te nemen dat verdere verlenging niet mogelijk

is. Mocht op einddatum blijken dat het project niet gereed is dan zal er worden
vast gesteld op basis van de op einddatum gerealiseerde kosten, waarbij het
niet afgeronde deel alsnog binnen de door de Europese Commissie gestelde
uitvoeringstermijn dient te worden afgerond.

Conform.

8d. Verlengingsverzoek Revitalisering Kantorengebied Tesselschadestraat (259)
Het voorstel is tot stand gekomen op basis van een meerderheidsstandpunt van
de Stuurgroep. Het Friese Stuurgroeplid neemt een minderheidsstandpunt in om
in te stemmen met de gevraagde verlenging tot 1 juli 2015

Voorstel:
• Niet instemmen met het verzoek tot verlenging van de projectperiode tot 1 juli

2015.
• Als aanvullende voorwaarde op te nemen dat verdere verlenging ni et mogelijk

is. Mocht op einddatum blijken dat het project niet gereed is dan zal er worden
vast gesteld op basis van de op einddatum gerealiseerde kosten, waarbij het
niet afgeronde deel alsnog binnen de door de Europese Commissie gestelde
uitvoeringstermijn dient te worden afgerond.

Er wordt nog niet besloten over het project. Besluitvorming wordt
verschoven naar 2 september.



8e. Verlengingsverzoek Wetsus, Europese Waterhub (017/018)

Voorstel:
• Niet instemmen met het verzoek tot verlenging van de projectperiode tot en

met 30 juni 2015, maar de huidige einddatum van 31 december 2014
handhaven.

Conform.

8f. Voortijdig stopzetten Biogascentrum Groningen (212/228)

Voorstel:
• Instemmen met het stopzetten van het project per 30 juni 2014 en het project

afrekenen op gemaakte en betaalde kosten.

Conform.

9. Besluitenlijsten, ingekomen/uitgegane stukken
• Concept-besluitenlijst BC EZ 20 mei 2014
• Concept-besluitenlijst DB SNN 10 juni 2014
• Overzicht inhoudelijke planning BC-vergaderingen

Voorstel:
• Vaststellen concept-besluitenlijst BC EZ 20 mei 2014
• Concept-besluitenlijst DB SNN ter kennisname.

Conform.

Na de zomer komt presentatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 .

10. Rondvraag/Wvttk Gedeputeerde Van de Boer stelt vraag over Geopark Hondsrug. SNN
zoekt dit uit en komt hier bij eerstvolgende vergadering op terug.

11. Datum eerstvolgende vergadering
De e.v. vergadering vindt plaats op dinsdag 2 september 2014 om 16.00 uur in
Provinciehuis Drenthe te Assen.

12. Sluiting vergadering BC EZ


