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Geachte heer, mevrouw, 

Graag bieden wij u de Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsregeling 
We the North 2017-2020 aan. De Samenwerkingsovereenkomst bevestigt de 
afspraken tussen de Noordelijke overheden om experimenten te faciliteren en 
uit te voeren die bijdragen aan de ontwikkeling van het begrip 'stedelijke 
regio'. De Uitvoeringsregeling beschrijft de werkwijze voor verdeling van 
het beschikbare bedrag van in totaal 600 duizend euro per jaar. Vanuit de 
Cultuurnota 2017-2020 Cultuurstad Groningen City of Talent dragen wij 100 
duizend euro per jaar bij. Deelnemende partijen zijn de steden Groningen, 
Leeuwarden, Assen en Emmen en de provincies Groningen, Fryslan en 
Drenthe. 

We the North 
Het plan We the North experimenteerregio 2017-2020 is de basis voor de 
Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsregeling. De Noordelijke 
overheden stelden het plan op als antwoord op het advies van de Raad voor 
Cultuur om in de planperiode 2017-2020 met pilots en proeftuinen te 
onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan een meer decentraal 
cultuurbeleid, dat divers mag zijn in opzet en uitkomst. De gezamenlijke 
ambitie van de Noordelijke overheden is een kwalitatief goede culturele 
infrastructuur die tot in de haarvaten van de regio doordringt en bijdraagt aan 
(culturele) innovatie, publieksbereik en maatschappelijke uitdagingen. 
Het plan werd als bijlage gevoegd bij de Convenantafspraken 2017-2020 
Cultuur van het Noordelijk landsdeel met Minister Bussemaker en werd op 13 
januari 2017 getekend. 

Wij hebben We the North in de cultuurnota 2017-2020 Cultuurstad 
Groningen City of Talent opgenomen als een van de nieuwe verbindingen 



Bladzijde 
Gemeente 

yjron/ngen 

waarmee we onze kracht als cultuurstad vergroten, onze positie als culturele 
regio in de landelijke discussie versterken en al doende een bijdrage leveren 
aan de invulling van een meer leidende rol van de stedelijke regio's vanaf 
2021. 

De Noordelijke overheden willen op een aantal gezamenlijke thema's als 
landelijke experimenteerregio kunnen fungeren. Belangrijkste doelen zijn: 

• programma's die bewezen effectief zijn, opschalen en uitvergroten; 
• innovatieve en interdisciplinaire programma's op noordelijke schaal 

met de beste ingrediënten uit de gehele regio stimuleren; 
• gezamenlijke arrangementen, pr en marketing gericht op een groter 

geografisch bereik (regionaal, nationaal, internationaal) aanbieden; 
• verbinden van cultureel aanbod met maatschappelijke sectoren als 

welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven op regionale en noordelijke 
schaal. 

Het programma onderscheidt daarbij drie programmalijnen: 
1. Talentontwikkeling en cultuuronderwijs 
2. Innovatie 
3. Stad en Regio 

Resultaat lobby 
Zoals gezegd hebben we in de cultuurnota 2017-2020 100 duizend euro per 
jaar gereserveerd voor ondersteuning van dit Noordelijke regionale 
cultuurprogramma. De provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en gemeente 
Leeuwarden dragen elk eveneens 100 duizend euro bij en Assen en Emmen 
elk 50 duizend euro, zodat er in totaal 600 duizend euro beschikbaar is. 
Met deze gezamenlijke financiële inzet konden we onze lobby richting Den 
Haag voor een meer leidende rol van de stedelijke regio kracht bijzetten. 

Deze lobby heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het besluit van de 
Minister eind 2016 om alsnog via het Fonds Podiumkunsten een extra budget 
voor talentontwikkeling in de regio Noord en Zuid van in totaal 550 duizend 
euro beschikbaar te stellen. Het eerste resultaat daarvan is dat de bijdrage aan 
het regionale talentontwikkelingsprogramma voor de podiumkunsten Station 
Noord 2.0 van in principe 200 duizend euro per jaar. wordt gematcht door het 
Fonds Podiumkunsten met 200 duizend euro per jaar (voor 2017 en 2018, met 
mogelijkheid tot verlenging 2019-2020). 

Evaluatie We the North 
We sturen u in 2018 een beknopte evaluatie van het eerste jaar van de 
samenwerking in We the North - verband. 
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "WE THE NORTH" 

1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Graper; 
2. de provincie Fryslan, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Poepjes; 
3. de provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Bijl; 
4. de gemeente Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.S de Rook; 
5. de gemeente Leeuwarden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Feitsma; 
6. de gemeente Assen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Hoogeveen; 
7. de gemeente Emmen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.E. Kleine; 

hierna gezamenlijk aan te duiden als "partijen" of "bestuurlijk NOC" (bestuurlijk Noordelijk Overleg 
Cultuur); 

constaterende: 
• dat het actuele landelijke cultuurbeleid sterk nationaal georiënteerd is en gericht is op de 

ondersteuning en instandhouding van individuele instellingen; 
• dat geldstromen van de verschillende overheidslagen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en 

een ongelijk speelveld in de hand werken; 

ovenwegende: 
• dat de landelijke Raad voor Cultuur in zijn "Agenda Cultuur 2017- 2020 (en verder)^" pleit voor 

een meer leidende rol van stedelijke regio's in het maken van cultuurbeleid en ervoor pleit dat de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in beleid en instrumentarium meer 
rekening houdt met de keuzes die stedelijke regio's maken in hun cultuurbeleid; 

• dat de Raad voor Cultuur de minister adviseert om in de planperiode 2017-2020 met pilots en 
proeftuinen te onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan een meer decentraal 
cultuurbeleid, dat divers mag zijn in opzet en uitkomst; 

• dat de minister van OCW heeft aangekondigd dat zij het huidige subsidiestelsel per 2021 wil 
herzien en dat zij de periode 2017-2020 wil gebruiken om daar in gezamenlijkheid met stedelijke 
regio's naar toe te werken; 

• dat partijen de minister van OCW hebben laten weten dat zij Noord-Nederland als 
experimenteerregio^ willen ontwikkelen tot een cultureel samenhangende stedelijke regio; 

• dat partijen zich ten behoeve van het bereiken van convenantafspraken^ met de minister van 
OCW hebben geschaard achter een gezamenlijke programmatische aanpak voor de 

1 Zie: https://www.cultuur.nl/upIoad/documents/adviezen/Agenda-Cultuur.pdf 
2 Zie : Experimenteerregio 2017-2020: "De Noordelijke regio ziet het belang van de Stedelijke Regio 'We 
the North' als proeftuin. Kortom, de noordelijke overheden: de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen 
en Assen en de provincies Fryslan, Groningen en Drenthe, hebben de minister laten weten dat wij Noord 
Nederland als experimenteerregio willen ontwikkelen tot een cultureel samenhangende stedelijke regio. 
Met Leeuwarden-Fryslan20i8 als katalysator zijn wij al in 2014 begonnen met het ontwikkelen van het 
gedachtegoed van een stedelijke regio, aansluitend op de specifieke regionale kenmerken: geografische 
ligging en afstand tussen de steden, demografische opbouw, culturele infrastructuur, publiek, kansen 
voor innovatie en aanpak maatschappelijke problematiek. Dat heeft geresulteerd in het programma 'We 
the North'. De onderwerpen uit het noordelijke programma sluiten aan op de speerpunten van 
Rijksbeleid. Dat biedt een goede basis om de komende vier jaar samen met het Rijk, de Raad voor 
Cultuur en de Fondsen al doende en lerende een nieuw bestel voor te bereiden dat meer maatwerk en 
meer onderscheid mogelijk maakt, ruimte biedt voor initiatieven van onderop en meer aansluit op de 
behoeften en samenstelling van de bevolking, waarmee de regio zich nationaal en internationaal kan 
onderscheiden.", uit: Uitwerking We the North (bijlage Cultuurconvenant Ministerie van OCW & 
landsdeel Noord, 11 januari 2017). 



ontwikkeling van de culturele infrastructuur en innovatie van het cultuuraanbod in het noordelijk 
landsdeel; 
dat de belangrijkste meenwaarde de betere onderlinge afstemming van beleid en uitvoering 
betreft evenals een (gedeeltelijk) gezamenlijke noordelijke programmering met als mogelijke 
bijvangst meer aanspraak op middelen uit landelijke fondsen en Europese middelen; 

komen overeen als volgt: 

Artikel 1 Verplichtingen 
1. Partijen spannen zich gezamenlijk in om uitvoering te geven aan het programma "We the North. 

Experimenteerregio 2017-2020" (hierna: programma "We the North"). 
2. Partijen stellen jaarlijks aan provinciale staten respectievelijk de gemeenteraad voor daartoe 

budget te ramen op hun jaarlijkse (cultuur)begrotingen. 
3. Partijen faciliteren het ambtelijk NOC en stellen voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar 

voor de uitvoering van het programma "We the North", overeenkomstig de experiment- en 
programmalijnen als aangeduid in hoofdstuk II.b van de uitwerking van het programma "We the 
North". 

4. Gedeputeerde staten van Groningen treden op als penvoerder en voeren als zodanig de 
volgende taken uit: 
a. vaststellen van een uitvoeringsregeling, overeenkomstig in het bestuurlijk NOC genomen 

besluiten; 
b. vaststellen en bekendmaken van de jaarlijkse subsidieplafonds; 
c. vaststellen aanvraagformulier(en); 
d. adequate behandeling aanvragen, bestaande uit het voeren van correspondentie, het 

onderhouden van contacten en besluitvorming, waarbij geldt dat besluiten niet worden 
genomen dan nadat het bestuurlijk NOC over subsidieaanvragen bindend advies heeft 
uitgebracht; 

e. bijhouden van de (financiële) administratie; 
f. melden van de uitvoeringsregeling bij de Europese Commissie; 
g. verzorgen van de jaarlijkse staatssteunrapportage aan de Europese Commissie; 
h. behandelen van bezwaar- en beroepschriften en klachten; 
i. voeren van het secretariaat van het NOC (bestuurlijk en ambtelijk); 
j . verslaglegging en verantwoording, waaronder zo nodig het verstrekken van een opdracht 

aan een extern onderzoeksbureau voor monitoring van experimenten. 
5. De overige partijen verplichten zich de jaarlijkse voorschotten op de aan gedeputeerde staten 

van Groningen te verlenen subsidies tijdig te betalen, conform besluiten van het bestuurlijk 
NOC. 

6. Behoudens gevallen waarin sprake is van grove schuld of opzet, zijn gedeputeerde staten van 
Groningen niet aansprakelijk voor fouten bij het uitvoeren van deze overeenkomst, waaronder 
het verlenen van subsidies of het inkopen van diensten. Voor zover fouten waarvoor 
gedeputeerde staten van Groningen niet aansprakelijk zijn, financiële gevolgen hebben, worden 
deze gedekt uit het Experimenteerbudget Noordelijke culturele regio. 

Cultuurconvenant OCW 2017-2020; Ministerie van OCW - landsdeel Noord, ondertekend op 11 januari 
2017 



Artikel 2 Financiering 
1. Om uitvoering te geven aan het programma "We the North' hebben partijen afgesproken in de 

jaren 2017 tot en met 2020 jaarlijks financieel bij te dragen in de uitvoering van het programma. 
De jaarlijkse bijdragen belopen voor: 

de provincie Groningen € 100.000 
de provincie Fryslan € 100.000 
de provincie Drenthe €100.000 
de gemeente Groningen € 100.000 
de gemeente Leeuwarden € 100.000 
de gemeente Assen € 50.000 
de gemeente Emmen € 50.000 

en vormen tezamen het "Experimenteerbudget Noordelijke culturele regio". 
2. Binnen de in artikel 2.1 genoemde bijdragen is voor de provincie Groningen een jaarlijks bedrag 

'geoormerkt van € 15.840 voor het penvoederschap 'We The North conform artikel 1.4. 
3. Voor de kosten verbonden aan het voeren van het NOC-secretariaat door de provincie 

Groningen dragen partijen aanvullend gezamenlijk in totaal € 11.012 bij volgens de volgende 
verdeelsleutel: de provincies Drenthe, Fryslan en Groningen en de gemeenten Groningen en 
Leeuwarden elk € 1.835,33 (1/6 deel) en de gemeenten Assen en Emmen elk € 917,67 (1/12/ 
deel). 

4. Gedeputeerde staten van Groningen vragen bij de overige partijen subsidies aan voor de 
periode 2017-2020 in de kosten van uitvoering van het programma "We the North". 

5. De overige partijen verlenen daartoe voor een periode van vier jaren subsidies aan de provincie 
Groningen. Indien en voor zover deze subsidies worden verleend ten laste van begrotingen die 
nog niet zijn vastgesteld en goedgekeurd, worden deze verleend onder het voorbehoud van 
goedkeuring van die begrotingen. 

Artikel 3 Uitgaven ten laste van het budget 
1. Het totale jaarlijkse budget wordt ingezet voor bijdragen aan projecten die gericht zijn op het 

behalen van de doelstellingen van het programma "We the North". 
2. De in het vorige lid bedoelde bijdragen kunnen worden verstrekt als subsidie of voor het inkopen 

van diensten. 
3. Het bestuurlijk NOC bepaalt voorafgaande aan een kalenderjaar welk deel van het totale 

jaarlijkse budget beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies en welk deel voor het 
inkopen van diensten. 

4. Gedeputeerde staten van Groningen besluiten, conform het bepaalde in artikel 2, vijfde lid, 
onder d, over de inzet van het budget. 

5. Op het inkopen van diensten is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Groningen 
van toepassing. 

6. Het bestuurlijk NOC kan, binnen door hem vast te stellen grenzen, het ambtelijk NOC 
mandateren voor het doen van uitgaven anders dan subsidies. 



Artikel 4 Rapportage en overheveling van gelden 
1. Gedeputeerde staten van Groningen rapporteren binnen zes maanden na afloop van elk 

kalenderjaar aan het bestuurlijk NOC over de wijze waarop het budget is besteed. 
2. Financiële middelen die in enig jaar niet zijn besteed, blijven beschikbaar voor de uitvoering van 

het programma. 
3. Indien na afloop van de programmaperiode 2017-2020 financiële middelen resteren, restitueren 

gedeputeerde staten van Groningen deze aan de partijen genoemd onder 2 tot en met 7 naar 
rato van de mate waarin zij hebben bijgedragen. 

Artikel 5 Evaluatie 
1. Na afloop van elk kalenderjaar stelt het ambtelijk NOC ten behoeve van het bestuurlijk NOC 

een beknopte evaluatie op van de samenwerking en de resultaten daarvan. 
2. Indien de in het vorige lid bedoelde evaluatie daartoe aanleiding geeft, stellen gedeputeerde 

staten, na een daartoe strekkend besluit van het bestuurlijk NOC, de subsidieregeling en 
eventuele andere uitvoeringskaders bij. 

3. Na afloop van de looptijd van deze overeenkomst evalueert het bestuurlijk NOC de effecten van 
de samenwerking op het noordelijk cultureel bestel. 

Artikel 6 Besluitvorming 
1. Het bestuurlijk NOC beslist bij meerderheid van stemmen. 
2. Voor het nemen van een rechtsgeldig besluit dienen alle partijen vertegenwoordigd te zijn. 
3. De leden van het bestuurlijk NOC kunnen zich ambtelijk laten vertegenwoordigen. 

Artikel 7 Beëindiging van de samenwerking 
1. Indien een partij om haar moverende reden besluit haar deelname in deze overeenkomst te 

beëindigen, doet zij dat met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Zij doet 
daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan het bestuurlijk NOC, uiterlijk op 30 
juni voorafgaande aan het volgende kalenderjaar. In de eerstvolgende vergadering van het 
bestuurlijk NOC licht de uittredende partij haar besluit toe. 

2. De financiële gevolgen van de in het vorige lid bedoelde beëindiging worden geregeerd door 
artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij als redelijke termijn als bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel een termijn van zes maanden geldt. 

3. Een uittredende partij is voor de resterende periode van deze overeenkomst geen jaarlijkse 
bijdrage(n) meer verschuldigd, met dien verstande dat zij wel gehouden is te blijven bijdragen in 
de kosten van projecten waarvoor meerjarige verplichtingen zijn aangegaan. 

Artikel 8 Looptijd 
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de periode 2017 tot en met 2020 en 

eindigt van rechtswege nadat het bestuurlijk NOC de rapportage als bedoeld in artikel 4, eerste 
lid heeft goedgekeurd en de partijen genoemd onder 2 tot en met 7 de aan gedeputeerde staten 
van Groningen verleende subsidies hebben vastgesteld. 

2. Partijen kunnen in goed overleg eenstemmig besluiten deze overeenkomst voortijdig te 
beëindigen. Het bepaalde in artikel 7, tweede lid is op een dergelijk besluit van toepassing. 

Artikel 9 Strijdigheid met het programma "We the North" 
In geval van strijdigheid van deze overeenkomst met het programma "We the North" prevaleert deze 
overeenkomst. 



Artikel 10 Geschillen 
Geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien en die niet via minnelijk overleg kunnen worden 
opgelost, worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland. 

Aldus overeengekomen en in zevenvoud opgemaakt 



1/7 
De Provincie Groningen ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
gedeputeerde mevrouw F. Graper; 

te op 



2/7 
De provincie Fryslan, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
gedeputeerde mevrouw S. Poepjes; 

te op 



3/7 
De provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
gedeputeerde de heer C. Bijl; 

te op 



4/7 
De gemeente Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder de heer P.S de Rook; 

te op 



5/7 
De gemeente Leeuwarden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder de heer S. Feitsma; 

te op 



6/7 
De gemeente Assen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder de heer M.J.M. Hoogeveen; 

te op 



7/7 
De gemeente Emmen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder de heer R.E. Kleine; 

te op 



Bijlage 2: UITVOERINGSREGELING WE THE NORTH 2017-2020 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
a. AGVV: Verordening (EU) nummer 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde 

categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (PbEU, LI 87); 

b. ambtelijk NOC: overleg waarin ambtelijke vertegenwoordigers van de zeven deelnemende 
overheden, te weten de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe en de gemeenten Groningen, 
Leeuwarden, Assen en Emmen, zitting hebben; 

c. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; 
d. bestuurlijk NOC: Noordelijk Overleg Cultuur, waarin bestuurders (gedeputeerden en wethouders) van 

de zeven deelnemende overheden zitting hebben; 
e. BIS-instelling: instelling in de basisinfrastructuur, die door hetzij de landelijke overheid hetzij een of 

meer overheden in het noordelijk landsdeel meerjarig wordt gefinancierd vanwege haar belang in het 
culturele bestel; 

f. co-creatie: vorm van samenwerking, waarbij zowel het ambtelijk NOC als de indienende partijen 
invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces (een project, plan, advies of ander 
product); 

g. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen; 
h. KvK-nummer: nummer waaronder de rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
i. NAW-gegevens: naam, adres, postcode en woonplaats; 
j . noordelijk landsdeel: het grondgebied van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe; 
k. penvoerder: privaatrechtelijke rechtspersoon die een aanvraag voor een subsidie indient voor een 

project waarin hij samenwerkt met een of meer andere privaatrechtelijke rechtspersonen en/of 
natuurlijke personen; 

I. project: expehmentele aanpak die ten doel heeft het noordelijk landsdeel als inspirerende locatie, als 
maatschappelijke uitdaging en als artistieke hub op de kaart te zetten. 

Artikel 1.2. Uitsluiting toepasselijkheid Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 
• De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 is op deze regeling niet van 
toepassing. 

Artikel 1.3 Doel 
De subsidie heeft tot doel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van Noord-Nederland tot een 
cultureel samenhangende regio en om input te leveren voor de herijking van het landelijke cultuurbestel 
ten behoeve van de planperiode 2021-2024. 

Artikel 1.4 Doelgroep 
1. Subsidie wordt uitsluitend verleend aan privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan activiteiten 

als bedoeld in artikel 2.3 passen binnen de statutaire doelomschrijving. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan ten behoeve van de uitvoering van projecten 

waarin sprake is van intersectorale samenwerking, subsidie ook worden verleend aan 
rechtspersonen die samenwerken met een of meer in het vorige lid bedoelde rechtspersonen. 



HOOFDSTUK 2 AANVRAGEN EN VERLENEN VAN SUBSIDIE 

Artikel 2.1. Aanvraagprocedure 
1. Aanvragen worden ingediend bij gedeputeerde staten. Aanvragen dienen ten minste te voldoen 

aan het bepaalde in artikel 2.6, eerste lid. 
2. Alvorens over een aanvraag wordt beslist, wordt deze voor bindend advies voorgelegd aan het 

bestuurlijk NOC. Het bestuurlijk NOC kan besluiten over de aanvraag advies te vragen van een 
of meer onafhankelijke deskundigen. Op advisering door deskundigen is afdeling 3.3 van de 
Awb van toepassing. 

Artikel 2.2 Aanvraag 
1. Indien bij een project meerdere uitvoeringspartners betrokken zijn, wordt de aanvraag ingediend 

door een door die uitvoeringspartners aan te wijzen penvoerder. 
2. Een aanvraag voor subsidie omvat ten minste: 

a. een inhoudelijke beschrijving van het project en een aanduiding van de met het project 
nagestreefde resultaten; 

b. een op het project betrekking hebbende begroting, inclusief dekkingsplan; 
c. NAW-gegevens van de aanvragende rechtspersoon, bankrekeningnummer en KvK-

nummer. 
3. Gedeputeerde staten kunnen voor het indienen van aanvragen een formulier vaststellen. 
4. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat voor een goede beoordeling van de aanvraag 

aanvullende informatie nodig is. 

Artikel 2.3 Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan slechts worden verleend voor activiteiten die passen onder het bepaalde in artikel 53, 
tweede lid, onder a, c, d en e van de AGVV. De subsidie heeft geen betrekking op investeringssteun. 

Artikel 2.4 Algemene weigeringsgronden 
Een subsidie wordt geweigerd indien het project onvoldoende betrekking heeft op dan wel zich 
onvoldoende afspeelt in het noordelijk landsdeel. 

Artikel 2.5 Niet-subsidiabele kosten 
1. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verrekenbaar is of die op grond van 

de Wet op het BTW-compensatiefonds 2003 compensabel is, komt niet voor subsidie in 
aanmerking. 

2. Kosten die zijn gemaakt voorafgaande aan het indienen van de aanvraag, komen niet voor 
subsidie in aanmerking. 

Artikel 2.6 Toetsingscriteria 
1. Aanvragen kunnen slechts worden ingediend indien deze tot stand zijn gekomen in co-creatie 

met het ambtelijk NOC. 
2. Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet de aanvraag ten minste aan de volgende 

criteria: 
a. het project levert als noordelijk experiment relevante input voor de herijking van het landelijk 

cultureel bestel; 
b. het project heeft inhoudelijk betrekking op en speelt zich af in het noordelijk landsdeel; 



c. het project levert output (informatie of andere opbrengst, bijvoorbeeld een werkwijze of 
methodiek) die voor (een groot deel van) het noordelijke culturele veld relevant is; 

3. Daarnaast dient de aanvraag te voldoen aan een of meer van de volgende criteria: 
a. het project versterkt de binding met de regio door locatie en inhoud en leidt tot nieuwe 

artistieke concepten en publieksverbreding; 
b. het project stimuleert innovatieve en interdisciplinaire programma's op noordelijke schaal; 
c. het project heeft betrekking op het geografisch opschalen en/of uitbreiden van programma's 

die al bewezen effectief zijn; 
d. het project stimuleert verbindingen tussen landelijk en regionaal gefinancierde BIS- en niet-

BlS-instellingen, met een optimale mix tussen professionele en amateurkunst; 
e. het project stimuleert internationale samenwerking; 
f. het project bevordert via gezamenlijke arrangementen, PR en marketing een groter 

geografisch bereik. 

Artikel 2.7 Beslistermijn subsidieaanvraag 
Gedeputeerde staten beslissen binnen 22 weken nadat de aanvraag is ingediend. 

Artikel 2.8 Subsidieduur en -hoogte 
1. Een subsidie voor een project waarvan de looptijd meerdere kalenderjaren of delen daarvan 

beslaat, wordt in één keer verleend. 
2. Gedeputeerde staten kunnen daarbij bepalen dat, voor zover de subsidie betrekking heeft op 

een kalenderjaar waarvoor nog geen begrotingen van de deelnemende overheden zijn 
vastgesteld of goedgekeurd, de subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende 
gelden ter beschikking worden gesteld, 

3. De subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de in aanmerking komende kosten. 

Artikel 2.9 Overige verplichtingen 
1. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat de subsidieontvanger in comnnunicatie-

uitingen over het gesubsidieerde project aangeeft, dat het project mede mogelijk is 
gemaakt met subsidie in het kader van het programma "We the North" en dat daarbij 
waar mogelijk het logo van 'We the North" wordt getoond. 

2. Gedeputeerde staten kunnen voor het bepaalde in het vorige lid nadere voorschriften 
geven. 

Artikel 2.10 Subsidieplafond 
Voor deze uitvoeringsregeling zal jaarlijks een subsidieplafond worden gepubliceerd. Gedeputeerde 
staten kunnen besluiten binnen het subsidieplafond deelplafonds vast te stellen. 



Artikel 2.11 Bevoorschotting 
In de beschikking tot subsidieverlening bepalen gedeputeerde staten hoe de bevoorschotting op de 
verleende subsidie plaatsvindt. 

HOOFDSTUK 3 VASTSTELLING VAN SUBSIDIE 

Artikel 3.1 Aanvraag tot vaststelling 
1. Binnen 13 weken na afronding van het project dient de penvoerder een aanvraag tot vaststelling 

van de subsidie in. De aanvraag gaat ten minste vergezeld van: 
a. een beknopt verslag van de uitvoering van het project, waaruit ten minste blijkt of en in 

welke mate de met het project beoogde doelen en resultaten zijn bereikt; 
b. een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven dat in opzet vergelijkbaar is met de 

in artikel 2.2, tweede lid, onder b bedoelde begroting. 
2. Gedeputeerde staten kunnen in de beschikking tot subsidieverlening bepalen dat de aanvraag 

tot vaststelling van de subsidie vergezeld dient te gaan van een accountantsverklaring. 

Artikel 3.2 Vaststelling van de subsidie 
1. Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling stellen gedeputeerde staten de 

subsidie vast. 
2. De subsidie wordt vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten. 
3. Indien de met het project beoogde doelen en resultaten niet of slechts ten dele zijn bereikt, 

kunnen gedeputeerde staten besluiten de subsidie lager vast te stellen. 

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 4.1 Onvoorzien 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, doet het bestuurlijk NOC een bindende uitspraak. 

Artikel 4.2 Inwerkingtreding en horizonbepaling 
1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de publicatie ervan 

in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 31 december 2020. 
2. Deze uitvoeringsregeling blijft na 31 december 2020 van toepassing op subsidies die op die 

datum nog niet zijn vastgesteld. 

Artikel 4.3 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als "Uitvoeringsregeling We the North". 



Toelichting artilcelsgewijs 

Artikel 1.1, onder b 
Zie voor een nadere aanduiding van de rol van het ambtelijk NOC de toelichting op artikel 1.3 en artikel 
2.1, eerste lid. 

Artikel 1.1, onder f 
Het NOC (ambtelijk dan wel bestuurlijk) kan partijen uit het veld uitnodigen om in co-creatie een 
samenwerking of opdracht aan te gaan. Partijen kunnen ook de eerste stap zetten, waarna het NOC hen 
kan uitnodigen om in co-creatie het proces, project, plan of product (deels) verder af te maken of richting 
te geven. 

Artikel 1.1, onder k 
Een penvoerder is niet alleen verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag, maar wordt via de 
verplichtingen die in de beschikking tot subsidieverlening worden opgenomen, ook eindverantwoordelijk 
voor een correcte uitvoering van de subsidie en de verantwoording van de besteding van de subsidie. 
Het is daarom zaak dat de partij die penvoerder is en de overige partijen in een project vóór de indiening 
van de aanvraag goede onderlinge afspraken maken over de verdeling van verantwoordelijkheden en 
(financiële) risico's. 

Artikel 1, onder I 
Dat iets een experiment is, betekent dat het in elk geval aanvullend is op activiteiten die in het noordelijk 
landsdeel plaatsvinden. Daarnaast moet een experiment ook iets opleveren voor Noord-Nederland 
(bijvoorbeeld een nieuwe methodiek, het bereiken van een ander en/of breder publiek of een 
talentontwikkelingsprogramma waaraan instellingen uit heel Noord-Nederland een bijdrage leveren. 
Bovendien is het gewenst dat het experiment input levert voor de ontwikkeling van een nieuw landelijk 
cultuurbestel. 

Artikel 1.2 
Dat de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 niet van toepassing is, betekent dat het 
bepaalde in de Awb van toepassing is, voor zover daarvan in de regeling niet uitdrukkelijk wordt 
afgeweken. 

Artikel 1.3 en artikel 2.1, eerste lid 
Programma en programmabudget We the North zijn bedoeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
experimenten die een meenwaarde hebben voor het noordelijk landsdeel én die relevante input leveren 
voor de herijking van een nieuw landelijk cultureel bestel voor de periode 2021-2024. Hoewel het 
indienen van "spontane" aanvragen niet op voorhand wordt uitgesloten, is de achterliggende bedoeling 
dat vanuit het ambtelijk NOC het initiatief wordt genomen om uit het veld ideeën te verzamelen en 
samen met het veld voorstellen te ontwikkelen voor in de periode 2017-2020 uit te voeren 
experimenten/projecten. 



Artikel 1.4 
De regeling is primair gericht op organisaties/instellingen die "kunst en cultuur" in brede zin als (statutair) 
hoofddoel hebben. Indien er echter sprake is van intersectorale samenwerking, kunnen bijvoorbeeld ook 
onderwijs- of zorginstellingen in een samenwerking met "kunst- en cultuur"-instellingen aanvrager en 
ontvanger van subsidie zijn. 

Artikel 2.4 
Het is uiteindelijk aan het bestuurlijk NOC om aan te geven of een project voldoende betrekking heeft of 
zich voldoende afspeelt in het noordelijk landsdeel. Projecten die zich in twee of drie provincies afspelen 
zullen eerder in aanmerking komen voor subsidie, maar een automatisme is dat niet. Projecten die klein 
van omvang zijn en die op enkele kleine locaties worden uitgevoerd, komen wellicht minder voor 
subsidie in aanmerking. Het kan ook zijn dat een project dat betrekking heeft op een thema dat in alle 
drie provincies speelt (bijvoorbeeld bevolkingsdaling), maar dat op slechts één locatie wordt uitgevoerd, 
wel voor subsidie in aanmerking komt. 

Artikel 2.6 
Dat een project als noordelijk experiment relevante input levert voor de ontwikkeling van een nieuw 
landelijk cultureel bestel, houdt in dat de aanvrager de noodzaak of meerwaarde van het project in de 
ontwikkeling van een nieuw landelijk cultureel bestel kan weergeven in een of meer onderzoeksvragen 
of dat die onderzoeksvragen tijdens de uitvoering van het project worden ontwikkeld en als output van 
het project worden gepresenteerd. 
Dat een project inhoudelijk betrekking heeft op en zich afspeelt in een groot deel van het noordelijk 
landsdeel, betekent dat in het project thema's worden behandeld die in elk geval in meer een van de drie 
noordelijke provincies actueel zijn. 
Een project wordt in principe als relevant voor (een groot deel van) het noordelijke culturele veld gezien 
als het project: 

• op meerdere plaatsen in of in een groot deel van het noordelijk landsdeel wordt of kan worden 
uitgevoerd en 

• (mede) wordt uitgevoerd door noordelijke (culturele) instellingen en/of kunstenaars, waarbij 
geldt dat de leidende instelling(en) uit het Noorden komt (komen), maar dat 
samenwerkingspartners van buiten het noordelijk landsdeel kunnen komen. 

Artikel 2.7 
Er is gekozen voor een vrij ruime beslistermijn, omdat het bestuurlijk NOC, dat geen zeer hoge 
vergaderfrequentie kent, de aanvragen moet beoordelen, alvorens subsidies kunnen worden verleend.In 
de beslistermijn is rekening gehouden met de mogelijkheid om advies van een of meer onafhankelijke 
deskundigen te vragen. 

Artikel 2.8 
Bij projecten die zich uitstrekken over meerdere kalenderjaren wordt de subsidie wel in één keer 
verleend, maar wordt een voorbehoud gemaakt voor de subsidie in komende jaren. De beschikbaarheid 
van voldoende financiële middelen is immers afhankelijk van de vraag of provinciale staten en 
gemeenteraden bij de vaststelling van komende begrotingen rekening houden met het beschikbaar 
stellen van middelen voor de uitvoering van het programma "We the North". 
Wat de hoogte van de subsidie betreft legt artikel 53 van de AGVV een beperking op. Subsidies die met 
gebruikmaking van dat artikel worden verleend, zijn gebonden aan een maximum van 80%. 



De in aanmerking komende kosten, als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zijn kosten als 
aangegeven in artikel 53, vijfde lid van de AGVV. 

Artikel 2.9 
Bij communicatie-uitingen kan worden gedacht aan: vermelding op de websites van de aan een project 
deelnemende instellingen, flyers en affiches, berichten via sociale media etc. Het logo van "We the 
North" wordt beschikbaar gesteld via de website van de provincie Groningen. 

Artikel 3.2, derde lid 
Er zal geen aanleiding zijn om de subsidie lager vast te stellen, als de gesubsidieerde 
prestaties/resultaten niet geheel zijn gehaald, als dat niet aan de subsidieontvanger en eventuele 
samenwerkingspartners te wijten is. 


