
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 1 Bestuur 
Onderwerp :  I 1 Deelnemersbijdrage SNN 
 

 

Toelichting: 
Sinds de oprichting is het SNN jarenlang grotendeels gefinancierd door bijdragen van de 
Europese Commissie, het Rijk en de door de jaren heen opgebouwde rentereserves. Door 
de jaren heen zijn de Europese en nationale programma’s kleiner geworden en is de 
controledruk aanzienlijk toegenomen. Hierdoor hebben de provincies een steeds groter 
beroep gedaan op de rentereserves van het SNN. Door de rentereserves te benutten kon de 
deelnemersbijdrage jarenlang laag worden gehouden. Het SNN is op het punt aangekomen 
dat de rentereserves op zijn. De financiering van het SNN is gekoppeld aan het EFRO-
programma. Doordat lange tijd onzekerheid is geweest over (de omvang van) een nieuw 
programma, was bij de meerjarenbegroting van vorig jaar sprake van een afbouw waarbij het 
SNN in 2024 op zou houden te bestaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat het SNN voor 
de periode 2021-2027 een EFRO programma gaat uitvoeren van € 108 miljoen. Daarnaast 
ontvangt het SNN vanuit REACT-EU een bedrag van € 46 miljoen in 2021. 
 
Het bestuur van het SNN stelt op basis van bovenstaande voor om de deelnemersbijdrage 
per provincie voor 2022 vast te stellen op € 1,7 miljoen. Dit betekent dat de 
deelnemersbijdrage van de provincies structureel met € 1.000.000 toeneemt. Deze kosten 
zijn voor de uitvoering van het nieuwe EFRO programma en REACT-EU onvermijdelijk. De 
uitvoeringskosten mogen niet 100% gedekt worden uit het EFRO-programma en omdat de 
rentereserve op is en door lage rentestanden niet aangevuld wordt, dienen de provincies hun 
deelnemersbijdrage te verhogen om de samenwerking en uitvoering EFRO te kunnen 
continueren. We moeten hierover op korte termijn duidelijkheid verschaffen aan SNN.  
 
Naast de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage is de provincies verzocht 
incidenteel per provincie in 2021 € 18.500 bij te dragen voor tijdelijke ondersteuning van de 
directeur SNN. 
In dit voorstel is een structurele verhoging van € 1 mln. gevraagd. Dat bedrag ligt ruim € 0,1 
mln hoger dan het verschil tussen de huidige bijdrage van € 816.000 en het bedrag van € 1,7 
mln. uit de SNN-begroting 2022. Dit is gedaan uit voorzichtigheid. De berekende bijdrage per 
provincie komt eigenlijk uit op € 1,83 mln. Via de taakstelling is dat verlaagd naar € 1,7 mln., 
maar het is niet zeker of dat ook haalbaar is. Er is daarom een buffer ingebouwd van ruim € 
0,1 mln. om te voorkomen dat we bij tegenvallende kosten opnieuw naar PS zouden moeten. 
Zolang het structurele budget hoger is dan de werkelijke deelnemersbijdrage op dat moment, 
valt het surplus jaarlijks vrij naar het begrotingssaldo. 
 

 
 

Voorstel: 
Instemmen met het beschikbaar stellen van € 1.000.000 structureel voor het verhogen van 
de deelnemersbijdrage SNN en incidenteel € 18.500 voor tijdelijke ondersteuning ten laste 
van het begrotingssaldo. 
 

 
 
  



Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

1 Deelnemersbijdrage SNN 18.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Begrotingssaldo -18.500 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 
  


