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1.

INLEIDING

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland is een onafhankelijk overleg- en adviesorgaan
voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.
SER Noord-Nederland is in maart 2007 opgericht door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,
voorheen bekend onder de naam Sociaal Economische Adviesraad Noord-Nederland (SEAN).
De sociale partners hebben in 2007 voor de naamswijziging gekozen om de herkenbaarheid te
vergroten. Een dergelijke naamswijziging is ook in een aantal andere provincies doorgevoerd. De
Instellingsverordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de Raad moest daarvoor
aangepast worden.
In het voorliggende jaarverslag wordt allereerst ingegaan op de taak, samenstelling en de werkwijze
van SER Noord-Nederland. Naast de adviesrapporten, worden jaarlijks ook themabijeenkomsten
georganiseerd met als doel de advisering aan het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (DB SNN) inhoudelijk te onderbouwen.
In de raadsvergaderingen en themabijeenkomsten is een groot aantal onderwerpen besproken en op
diverse beleidsterreinen heeft SER Noord-Nederland zijn standpunt bepaald en in de vorm van
adviezen en uitspraken naar buiten gebracht.
Belangrijke onderwerpen van overleg en advies worden in dit jaarverslag beknopt in chronologische
volgorde weergegeven in bijlage 2. De volledige tekst van de schriftelijke adviezen is terug te vinden
op de website www.sernoordnederland.nl.
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2.

TAKEN, SAMENSTELLING, ORGANISATIE EN WERKWIJZE

2. 1

TAKEN

SER Noord-Nederland dient het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland
gevraagd of ongevraagd van advies omtrent de hoofdlijnen van het sociaal economische beleid, voor
zover dit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen aangaat.
SER Noord-Nederland kan ook gevraagd of ongevraagd omtrent deze zaken advies uitbrengen aan
andere overheidsinstanties.
SER Noord-Nederland vormt tevens voor de werkgevers- en werknemersorganisaties een
overlegplatform over sociaal economische onderwerpen en arbeidsmarktbeleid.
SER Noord-Nederland voert over de hoofdlijnen van het provinciaal sociaal economisch beleid
(in)formeel overleg met (een delegatie uit) Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband NoordNederland.
Naast genoemde formele adviezen heeft SER Noord-Nederland zijn standpunten ook mondeling
kenbaar gemaakt in het overleg met het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband NoordNederland d.d. 14-09-2010.

2.2

SAMENSTELLING

De samenstelling van SER Noord-Nederland is op basis van pariteit tussen de vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemerszijde. SER Noord-Nederland bestaat uit 15 leden. De samenstelling
is als volgt (zie ook bijlage 1):

Werkgeversleden
•
•
•

twee namens VNO-NCW Noord
twee namens MKB Nederland Noord
één namens de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO Noord)

Werknemersleden
•
•
•

drie namens FNV Noord
één namens CNV Noord
één namens MHP Noord

Deskundigen
•

vijf deskundigen: één voor beleidsterrein Regionale Economie
één voor beleidsterrein Ruimtelijke Ordening
één voor beleidsterrein Innovaties
één voor beleidsterrein Scholing en Arbeidsmarkt
één voor beleidsterrein Mondialisering van de economie

Voorzitter
•

een onafhankelijke voorzitter
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2.3

ORGANISATIE

Conform de nieuwe Instellingsverordening worden de leden van de Raad benoemd voor een periode
van drie jaar.
Voorzitterschap en secretariaat
De voorzitter en de secretaris zijn onafhankelijk en geen lid van de Raad. Het voorzitterschap wordt
vanaf september 1999 vervuld door een externe deskundige. De voorzitter wordt voorgedragen door
door de Raad en benoemd door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband NoordNederland.
Na drie jaar voorzitterschap is met ingang van 1 mei 2010 dhr. Prof. dr. G.J.E.M. Sanders opnieuw
benoemd. Onder zijn voorzitterschap is SER Noord-Nederland nieuwe wegen ingeslagen. De adviesen overlegactiviteiten van SER Noord-Nederland zijn in deze periode flink toegenomen.

Met ingang van 2008 is het secretariaat zelfstandig gehuisvest in Groningen. De huisvestingskosten
en de kosten van de secretariële ondersteuning komen voor eigen rekening. De secretaris en
secretariële ondersteuning blijven wel in loondienst van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
en zijn onverminderd over het doen en laten verantwoording verschuldigd aan SER Noord-Nederland.

2.4

WERKWIJZE

Advies en overleg
Bij de voorbereiding van de advisering door en het overleg in SER Noord-Nederland wordt ernaar
gestreefd zoveel mogelijk gebruik te maken van de bij de participerende organisaties, aanwezige
kennis en deskundigheid. Stroomlijning van het overleg met en advies aan de provincies vanuit de
participerende organisaties draagt bij aan een efficiënte en effectieve beïnvloeding van het regionaal
economische beleid en aan verbetering van de belangenbehartiging van het georganiseerde
bedrijfsleven.
Agendacommissie
De primaire taak van de agendacommissie is het vaststellen en voorbereiden van de onderwerpen
van de plenaire vergaderingen van SER Noord Nederland. Ten behoeve van de kwaliteit van deze
vergaderingen is een gedegen voorbereiding door de agendacommissie en een goede inhoudelijke
communicatie binnen en tussen de sociale partners wenselijk.
Deze commissie bestaat uit één afvaardiging namens de werkgeversorganisaties, één namens de
werknemersorganisaties, aangevuld met de secretaris van SER Noord-Nederland en één vanuit de
kring van deskundigen. De voorzitter van SER Noord-Nederland is tevens de voorzitter
van de agendacommissie.
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3.

OVERZICHT VAN ONDERWERPEN VAN OVERLEG EN ADVIES

SER Noord Nederland heeft in het verslagjaar de volgende formele adviezen aan het Dagelijks
Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland uitgebracht:
nr. 88 Advies Cohesiebeleid

15 - 03 - 2010

In oktober 2009 ontving de SER Noord-Nederland een adviesaanvraag van het SNN. Het SNN
gaf aan actief deel te willen nemen aan het landelijke en Europese debat over het toekomstig
Cohesiebeleid (sociaal/economisch/territoriaal) en vraagt de SER Noord-Nederland advies uit te
brengen over 2 vragen:
1. Waar liggen in het bijzonder in een Europees perspectief kansen en mogelijkheden voor Noord
Nederland om een bijdrage te leveren aan thema’s van Europa?
2. Hoe zou in Noord-Nederland inhoud kunnen worden gegeven met diverse partners in de regio
(eventueel inclusief naburige Duitse regio’s) aan het begrip Multi Level Governance als een
effectief instrument voor de uitvoering van beleid?
nr. 89 Advies Biobased Economy

15 - 06 - 2010

Het ongevraagde advies van de SER Noord-Nederland over de Bio-based Economy in NoordNederland. Dit advies is tot stand gekomen naar aanleiding van de adviesaanvraag “Bio-based
Economy” van het kabinet aan de landelijke SER van 15 juli 2009. De SER Noord-Nederland heeft
zich voorgenomen deel te nemen aan het maatschappelijke debat rondom dit mondiale thema en
daartoe het advies Biobased Economy uitgebracht.
nr. 90 Advies Ruimtelijke Ontwikkeling van Noord-Nederland 23 - 06 - 2010
Advies inzake de gebiedsagenda
Noord-Nederland kent geen grote stedelijke agglomeraties. Er is sprake van een divers patroon van
verstedelijking. De SER Noord-Nederland signaleert een Noordelijk Centrumgebied. De kwaliteit van
dit centrumgebied is dat het een netwerkagglomeratie zou kunnen zijn die behoorlijk vrij is van
ernstige verkeerscongestie en die een fantastische combinatie van stedelijke en landelijke
woonmilieus vormt. Een hoofdopgave van een Noord-Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsvisie is
van dit gebied een samenhangende ‘urban region’ te maken. De kunst daarbij is de complementariteit
van verschillende steden en landelijke gebieden te onderkennen. Op basis daarvan kan krachtig
worden ingezet op versterking van het draagvlak van de samenstellende delen van het
centrumgebied. Een vernieuwde opvatting over de interne ontsluitingsstructuur binnen dit gebied hoort
daarbij.
nr. 91 Advies Het Noorden geeft geen krimp

26 - 10 - 2010

De SER Noord-Nederland brengt het advies ongevraagd uit aan het Samenwerkingsverband NoordNederland (de drie noordelijke provincies). Tegelijkertijd bieden wij het advies aan, aan de landelijke
SER als input voor het landelijke advies naar aanleiding van de adviesaanvraag van het kabinet
inaart 2010. In de adviesaanvraag van het kabinet wordt de focus gelegd op de vraag hoe het
(regionale) bedrijfsleven beter betrokken kan worden en actief kan bijdragen aan de aanpak van krimp
en op de vraag hoe de kansen die krimp biedt voor het landelijk gebied benut kunnen worden.
Wij denken dat de focus breder dient te liggen, zoals u ook in dit advies zult terugvinden.
nr. 92 Advies Duurzame Ontwikkeling

15 - 11 - 2010

De SER Noord-Nederland onderschrijft de grote lijnen van het landelijk SER Advies over Duurzame
Ontwikkeling. Wel is de SER Noord-Nederland van mening dat een aantal aspecten nadere
concretisering verdient, zoals ondernemerschap ten behoeve van duurzame innovatie en wat dit kan
betekenen in termen van regionale differentiatie. Ook dient te worden voorkomen dat het begrip
Duurzame Ontwikkeling verwatert door het aan de brede innovatieagenda te koppelen.
De SER Noord-Nederland heeft daarom gemeend een eigen regionaal advies over Duurzame
Ontwikkelingen te moeten uitbrengen.
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FINANCIËLE AFSPRAKEN 2010

Begin 2010 is er een nieuwe vergoeding afgesproken voor de SER Noord-Nederland. Voorheen kreeg
de noordelijke SER 2 maal de provinciale bijdrage, dit is gewijzigd in 2 1/2 keer de provinciale bijdrage
en daarenboven de mogelijkheid tot het jaarlijks aanvragen van een projectsubisidie van maximaal €
22.767,De criteria hiervoor zouden nog worden opgesteld in overleg. Echter van dit laatste is het dit jaar niet
meer gekomen door de nare omstandigheden. De SER Noord-Nederland is echter wel een project
begonnen en dat is een "grensoverschrijdende" adviesaanvraag. Gericht op waar we sterk in zijn als
regio: energie. Dit geheel in de gedachte om als Noord-Nederland de blik ook naar het oosten te
richten. De SER Noord-Nederland wil deze opzet graag indienen als project aanvraag voor het
projectsubsidie bedrag van 2010.
Aanleiding van het project
De aanleiding voor de initiëring van een SER rapport is de noodzaak om te komen tot een sterkere
strategisch georiënteerde Duits-Nederlandse samenwerking op energiegebied tegen de achtergrond
van de toekomstige Europese uitdagingen als een invulling van het cohesie beleid. Een regionaal
initiatief om in het kader van de Europa 2020-strategie een intelligente, duurzame en geïntegreerde
groei te realiseren past in de huidige politieke klimaat om een energie gerichte gerichte internatinale
samenwerking te ontwikkelen. Op het gebied van energiepolitiek zal deze benadering een bijdrage
leveren aan het realiseren van de ‘20-20-20-klimaatbeschermings-/energiedoelstellingen' van de
EU.De duurzame, veilige en concurrerende energievoorziening van de toekomst vormt een immense
maatschappelijke en technologische uitdaging voor Europa en voor de Eems Dollard Regio. De
volgende ontwikkelingsstap wordt in Europa tegenwoordig in de interregionale en
grensoverschrijdende samenwerking van clusters gezien om de innovatieprestaties verder te
verbeteren. Deze grensoverschrijdende samenwerking tussen clusters – in dit geval op energiegebied
– is ambitie en innovatief uitgangspunt van grensoverschrijdende samenwerking.Op energiegebied
hebben zich in de Eems Dollard Regio en daarbuiten de afgelopen jaren aan beide zijden van de
grens sterke energieclusters van nationale betekenis gemanifesteerd. Aan Duitse zijde heeft de EemsAchse al evenzeer de ontwikkeling van de samenwerking op energiegebied benadrukt. Direct
aangrenzend neemt het Oldenburger Energiecluster OLEC zijn plaats in de Eems Dollard Regio in. De
drie clusters brengen bedrijven en competenties van internationale betekenis samen. Een
voorafgaand onderzoek heeft uitgewezen dat een themagerichte samenwerking van de drie
energieclusters duidelijke meerwaarde zou opleveren. De kans bestaat dat er zo een Europese
excellente energieregio ontstaat. De gelegenheid is er zeker om nu via een gestructureerde
grensoverschrijdende bundeling van de instanties met competenties op energiegebied extra energieinnovaties op Europese schaal voor te bereiden en ook rechtstreeks innovatieve grensoverschrijdende
energiesystemen te ontwikkelen.
Plan van aanpak voor het schrijven van het SER-NN
Klankbord groep (50% Duits en 50% Nederlands)
Indicatief budget:
Desk research
Writing
Secretariaat etc.
Totaal

€ 40.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 75.000

Financiering:
•
•
•
•
•
•

SER NN
City of Groningen
Province of Groningen
EZ NN
Energy Valley
Gasterra
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Planning
• October 2010 – Mei 2011
• Interim report Januari 2011
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BIJLAGE I
SAMENSTELLING VAN DE SER NOORD-NEDERLAND PER 31-12-2010

Voorzitter

dhr. Prof. dr. G.J.E.M. Sanders

VNO-NCW Noord

dhr. B. v.d. Haar
dhr. Drs. L. Zwiers

MKB Nederland Noord dhr. Drs. R.J.M. van Gent
mevr. H.R. Siertsema

LTO Noord

dhr. Drs. B.J. Pastoor

FNV Noord

dhr. A. Hoogsteen, vice-voorzitter
mevr. I. von Pickartz
dhr. J. Vos

CNV Noord

dhr. J.J.W. Mulder

MHP

dhr. Mr. B. Bergsma

Deskundigen:
Beleidsterrein Regionale Economie

dhr. Prof. dr. E. Wever

Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening

dhr. Drs. W. Smink

Beleidsterrein Innovaties

dhr. Prof. dr. ir. J.C. Brezet

Beleidsterrein Scholing en Arbeidsmarkt

dhr. Prof. dr. J. van Dijk

Beleidsterrein Mondialisering van de Economie dhr. Prof. dr.mr. C.J. Jepma

Secretaris

mevr. W. Mansveld

Secr. ondersteuning

mevr. I. Dijk
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BIJLAGE 2
OVERZICHT OVERLEGGEN EN BIJEENKOMSTEN IN 2010
-

Zelfreflectie SER Noord-Nederland d.d. 14-01-2010, 18-01-2010 en 19-01-2010
Agendacie. SER Noord-Nederland d.d. 22-01-2010
Bijeenkomst d.d. 29-01-2010 met als speciale gast dhr. dr. Ph. McCann, in het kader van het
cohesiebeleid
Bijeenkomst subcie. Biobased Economy d.d. 12-02-2010
Bijeenkomst subcie. RO d.d. 19-02-2010
Bijeenkomst subcie. Biobased Economy d.d. 03-03-2010
Vergadering SER Noord-Nederland d.d. 05-03-2010
Advies Cohesiebeleid uitgebracht aan DB-SNN d.d. 15-03-2010
Bijeenkomst subcie. Biobased Economy d.d. 01-04-2010
Bijeenkomst subcie. Biobased Economy d.d. 16-04-2010
Bijeenkomst subcie. Biobased Economy d.d. 03-05-2010
Vergadering SER Noord-Nederland d.d. 21-05-2010
Agendacie. SER Noord-Nederland d.d. 11-06-2010
Advies Biobased Economy uitgebracht aan DB-SNN d.d. 15-06-2010
Advies Ruimtelijke Ontwikkeling van Noord-Nederland en de Gebiedsagenda uitgebracht aan
DB-SNN d.d. 23-06-2010
Bijeenkomst subcie Bevolkingsdaling d.d. 06-07-2010
Rondrit Noord-Nederland d.d. 30-08-2010 i.v.m. krimp, o.a. dhr. Garretsen en mevr. H. ten
Berge
Bijeenkomst subcie. Bevolkingsdaling d.d. 08-09-2010
Overleg DB-SNN en afvaardiging SER Noord-Nederland d.d. 14-09-2010
Bijeenkomst subcie. Duurzame Ontwikkeling d.d. 16-09-2010
Bijeenkomst Hansa Energy Corridor d.d. 16-09-2010
Agendacie. SER Noord-Nederland d.d. 17-09-2010
Werkbezoek dhr. Rinnooy Kan d.d. 22-09-2010 aan SER Noord-Nederland bij de NHL te
Leeuwarden, bijeenkomst Duurzame Ontwikkeling en Krimp
Bijeenkomst subcie. Hansa Energy Corridor d.d. 27-09-2010
Vergadering SER Noord-Nederland d.d. 15-10-2010
Advies “Het Noorden geeft geen krimp” uitgebracht aan DB-SNN d.d. 26-10-2010
Agendacie. SER Noord-Nederland d.d. 05-11-2010
Advies Duurzame Ontwikkeling uitgebracht aan DB-SNN d.d.. 15-11-2010
Bijeenkomst Hansa Energy Corridor 02-12-2010
Vergadering SER Noord-Nederland d.d. 03-12-2010
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