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Collegebesluit 

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 4 oktober: 
. op verzoek van SNN de aansluiting van Súdwest-Fryslân bij het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) te formaliseren; 
. de burgemeester te mandateren de correspondentie hiertoe te laten verzorgen; 
. de raad actief te informeren via bijgesloten actieve informatie.  

Toelichting/achtergrond 
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is een samenwerkingsverband van de drie 
noordelijke provincies (zie ook: https://www.snn.nl/over-snn). Zij stimuleren, faciliteren en 
verbinden mensen, ideeën en ambities die bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. Dit 
doen zij iedere dag door: 
- Het verstrekken van subsidies in Noord-Nederland voor ondernemers, particulieren, 
kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties; 
- Het behartigen van de Noord-Nederlandse belangen in Den Haag en Brussel en de rest van Europa, 
o.a. over nieuwe regels, subsidies en beleid die invloed hebben op het Noorden;  
- Het samenbrengen van de noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen en overheden.  

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd en 
creëren daarmee impact in Noord-Nederland. Uiteindelijke doel is om samen Noord-Nederland nóg 
mooier en sterker te maken.   
 
Het actief aanjagen van samenwerking en het positioneren in (inter)nationale netwerken past bij 
Súdwest-Fryslân als 90.000+ gemeente en als grootste gemeente van Nederland. We gaan onze 
aansluiting op Europese fondsen in de komende jaren versterken in lijn met onze Europastrategie. 
We zetten vooral in op relevante programma’s en opgaven op het gebied van Circulaire economie, 
Agrofood, energietransitie (met name aquathermie, waterstof), vitale kernen, mobiliteit en 
positieve gezondheid. Súdwest-Fryslân heeft veel te bieden en veel te doen. We zijn een gemeente 
die optimaal gebruik wil maken van kennis, innovatie en ruimte. Het is daarom belangrijk actief te 
zijn in netwerken. Deze samenwerking betekent, dat wij direct betrokken zijn bij de grote 
landelijke en Europese programma’s op opgaven die voor onze gemeente relevant zijn. Ook hebben 
we toegang tot lobbyisten in Den Haag en Brussel. We werken in SNN-verband samen met VNO-NCW 
Noord-Nederland, MKB Noord-Nederland en de kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit 
Groningen en de HBO- en MBO-instellingen. 
 
Huidige deelnemers zijn de provincie Fryslân, provincie Drenthe, provincie Groningen, gemeente 
Leeuwarden, gemeente Groningen, gemeente Assen en gemeente Emmen.  

https://www.snn.nl/over-snn


 

Vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân over de 
Noordelijke samenwerking diverse gesprekken gevoerd met genoemde deelnemers. Het is voor het 
eerst sinds 30 jaar (!) dat een nieuwe deelnemer aanschuift.

Bijlage(n) 

Geen 
 


	Informatie raad/mededeling college
	Collegebesluit
	Toelichting/achtergrond Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies (zie ook: https://www.snn.nl/over-snn). Zij stimuleren, faciliteren en verbinden mensen, ideeën en ambities die bijdragen...
	Bijlage(n)




