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Voorwoord

Hierbij bied ik u namens de provincie Noord-Brabant, 
de Managementautoriteit van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid), 
het jaarverslag 2008 aan. Voor de uitvoering van het 
OP-Zuid heeft de Europese Commissie een bedrag van 
186 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling ter beschikking gesteld. We verwachten 
dat het OP-Zuid, samen met de cofinanciering vanuit 
nationale, publieke en private middelen, een investe-
ringsimpuls van ongeveer 460 miljoen euro zal geven. 

In het startjaar 2007 zijn de fundamenten gelegd op  
basis waarvan het OP-Zuid in 2008 voortvarend van 
start kon gaan. Er is in 2008 aandacht en tijd besteed 
aan het uitdragen van het programma om een stroom 
van goede aanvragen op gang te brengen. Dat heeft 
er inmiddels toe geleid dat er een verschuiving heeft 
plaatsgevonden naar het begeleiden van de ontwikkeling 
van goede projectideeën tot concrete voorstellen voor 
de Stuurgroepen. In totaal zijn 31 projectvoorstellen 
aan de Stuurgroepen voorgelegd en 25 daarvan zijn in 
het verslagjaar van een positieve beschikking voorzien. 
Omdat het werkingsgebied van het project ‘Innovatie 

Zuid’ het gehele OP-Zuid-gebied behelst, is de subsi-
dieaanvraag ter besluitvorming aan het Comité van 
Toezicht voorgelegd in plaats van aan een Stuurgroep. 
Het Comité heeft een positief besluit afgegeven.

Daarnaast heeft het Comité van Toezicht in januari 
2008 drie bedrijfsgerichte regelingen goedgekeurd, 
waarmee het MKB in Zuid-Nederland voor innovatie-
projecten laagdrempelige toegang tot het programma 
krijgt. In samenspraak met verschillende partners, zoals 
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en Syntens, 
heeft Stimulus Programmamanagement vanaf april 
2008 de uitvoering ter hand genomen. Eind 2008 waren 
ongeveer 265 aanvragen in het kader van de regelingen 
ingediend. 
Dat de belangstelling voor de bedrijfsgerichte regelingen 
groot is, kwam ook naar voren bij het succesvolle event 
van het OP-Zuid dat in december plaatsvond in  
de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch. 

Al met al heeft deze start er in geresulteerd dat in het 
verslagjaar 2008 een bedrag van € 34,3 miljoen aan 
EFRO-middelen voor projecten is gecommitteerd. 

In economische zin is 2008 een bewogen jaar geweest. 
Terwijl er in het eerste kwartaal nog sprake was van een 
economische groei in het OP-Zuid-gebied, was er aan 
het eind van het jaar sprake van een daling.
Juist in deze context is een stimuleringsprogramma als 
OP-Zuid, met als voornaamste doelstellingen het bevor-
deren van het concurrerend vermogen, een duurzame 
economische groei en een versterking van de werkgele-
genheid in Zuid-Nederland, van cruciaal belang. 
Gelet op de voortvarende start, hebben wij er het volste 
vertrouwen in dat het OP-Zuid een goede bijdrage kan 
blijven leveren aan de ambities van Zuid-Nederland als 
innovatieve regio in Europa.

mevrouw J.R.H. Maij-Weggen

Voorzitter Comité van Toezicht Operationeel Program-
ma Zuid-Nederland/Commissaris der Koningin in de 
provincie Noord-Brabant
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Onder verantwoordelijkheid van de Managementautori-
teit, de provincie Noord-Brabant, wordt jaarlijks verslag 
gedaan van de inhoudelijke en financiële voortgang en 
de werkzaamheden in het kader van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (CCI 2007 NL 
16 2 PO 003). 
Het OP-Zuid heeft betrekking op de drie zuidelijke 
provincies van Nederland: Noord-Brabant, Limburg 
en Zeeland. De hoofddoelstelling van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland luidt: ‘Zuid-Nederland 
kenmerkt zich op Europees niveau op het vlak van in-
novatie en economische dynamiek door het stimuleren 
van een kennisintensieve en duurzame groei, waarbij de 
regio een koploperspositie binnen Nederland ambieert. 
Een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat is daar-
voor een randvoorwaarde.’

Het jaarverslag wordt conform de vereisten van de 
Europese Commissie, zoals neergelegd in artikel 67 van 
(EG) Nr. 1083/2006 en de Uitvoeringsverordening (EG) 
Nr. 1828/2006, opgesteld. Het jaarverslag is een basisdo-
cument in het kader van het beheer van het Operatio-
neel Programma:

•	 	Het	geeft	inzage	in	de	uitvoering	van	het	Operationeel	
Programma en het proces dat zich tussen Europese 
Commissie en Managementautoriteit afspeelt;

•	 Het	is	een	discussiedocument	voor	het	Comité	van	
Toezicht op basis waarvan zij lijnen kan uitzetten voor 
de komende jaren;

•	 Het	is	de	hoofdbron	van	informatie	over	het	 
Operationeel Programma en als zodanig een  
discussiestuk voor het Comité van Toezicht en  
de jaarlijkse vergadering met de Europese Commissie, 
de Managementautoriteit en de lidstaat;

•	 Het	is	een	voorwaarde	voor	tussentijdse	betalingen	
van de Europese Commissie.

Het jaarverslag OP-Zuid 2008 is op 11 juni 2009 door 
het Comité van Toezicht te ’s-Hertogenbosch goed- 
gekeurd en conform artikel 67 van (EG) Nr. 1083/2006 
aan de Europese Commissie aangeboden.  
Het jaarverslag wordt elektronisch verstuurd naar de 
Europese Commissie via het SFC 2007* 
 

Leeswijzer
In Hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld geschetst van 
het OP-Zuid. Een beschrijving wordt gegeven van de 
hoofddoelstelling, het subsidiabel gebied en de sociaal-
economische ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook 
het thema duurzame ontwikkeling komt hier aan bod. 
Gememoreerd zal worden aan de in het verslagjaar 2008 
door het Comité van Toezicht, de Stuurgroepen en het 
Programmamanagement ondernomen activiteiten in 
het kader van het OP-Zuid. Meer informatie over de 
organisatie van het OP-Zuid is te vinden in Bijlage 4: 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de uitvoering 
van het OP-Zuid in het verslagjaar 2008 gegeven.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de uitvoering van de in het 
OP-Zuid benoemde prioriteiten. Informatie zal worden 
gegeven over de verwezenlijking van de doelstellingen 
en de materiёle en financiële vooruitgang per prioriteit.

In Hoofdstuk 4 zullen (indien van toepassing) grote 
projecten nader worden belicht.

Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op het gebruik van de 
Technische Bijstand in het verslagjaar 2008.

In Hoofdstuk 6 worden de voorlichtings- en publiciteits-
maatregelen in het verslagjaar 2008 belicht.

Verantwoording en leeswijzer

Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

* System for Fund Management in the European Community.
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In deze inleiding zal het Operationeel Programma Zuid-
Nederland 2007-2013 (OP-Zuid) op hoofdlijnen worden 
geschetst. Een beschrijving wordt gegeven van de 
hoofddoelstelling en de prioriteiten in het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland, het subsidiabel gebied en 
de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-Neder-
land. Ingezoomd zal worden op de rol en betekenis van 
duurzame economische groei in het OP-Zuid. 

1.1 Algemeen

In maart 2000 stelden de Europese leiders zich tot 
doel van de Europese Unie in 2010 de meest concur-
rerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te 
maken. Deze strategie moet zorgen voor een duurzame 
economische groei met meer en betere banen en een 
hechtere sociale samenhang en zal daarbij het leef-
milieu respecteren. Deze doelstellingen samen worden 
de ‘Lissabon- en Göteborg-doelen’ genoemd. Waar in dit 
rapport gesproken wordt van ‘Lissabon’, worden daaron-
der zowel de doelen op gebied van kenniseconomie als 
op het gebied van duurzaamheid en sociale samenhang 
begrepen. De Lissabon-strategie wordt vaak verengd tot 
kenniseconomie en toptechnologie, maar is dus een veel 
breder concept. Zuid-Nederland hanteert deze brede 
benadering. 

Na een tussentijdse evaluatie in 2004 heeft de Europese 
Commissie besloten de uitvoering van de Lissabon-
strategie te richten op groei en werkgelegenheid, om zo 
de brede strategie te verwezenlijken. 
In het kader van deze hernieuwde Lissabon-strategie, 
stelt de Commissie voor dat de middelen ‘groei’ en 
‘werkgelegenheid’ voor het Cohesiebeleid aan de vol-
gende drie terreinen moeten worden besteed:1

1 Attractieve regio’s en steden; de toegankelijkheid 
vergroten, een hoge kwaliteit en adequaat niveau van 
dienstverlening garanderen en het milieu beschermen;

2 Innovatie, ondernemerschap en de kenniseconomie; 
aanmoedigen door onderzoeks- en innovatiecapaciteit 
en een verdere benutting van informatie- en commu-
nicatietechnologie;

3 Meer en betere banen; meer mensen aan het werk 
helpen of tot het ondernemerschap bewegen, het 
aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven 
vergroten en meer investeren in menselijk kapitaal.

Binnen het programma voor de Europese structuur-
fondsen voor de periode 2007-2013 worden drie 
doelstellingen onderscheiden, namelijk convergentie 
(1), regionale concurrentie en werkgelegenheid (2), en 
territoriale samenwerking (3). Binnen Doelstelling 2 
kunnen de activiteiten gefinancierd worden uit twee 

1 

Inleiding

1  Zie ook: Communautaire Strategische Richtsnoeren voor het  

Cohesiebeleid, 2007-2013 
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fondsen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).  
Het OP-Zuid valt onder de doelstelling ‘regionale con-
currentie en werkgelegenheid’ (Doelstelling 2) van de 
structuurfondsen en heeft uitsluitend betrekking op  
het EFRO-deel daarvan.

Op nationaal niveau zijn in het Nationaal Strategisch 
Referentiekader (NSR) de drie prioriteiten uit de Com-
munautaire Strategische Richtsnoeren overgenomen. 
Van deze drie prioriteiten vallen de eerste twee binnen 
de werking van, onder meer, het OP-Zuid. De prioriteit 
‘meer en betere banen’ komt aan bod in het Operatio-
neel Programma voor het Europees Sociaal Fonds. 
Als uitvloeisel van het NSR zijn Nederland en de Euro-
pese Commissie overeengekomen om het EFRO-deel 
van de doelstelling ‘regionale concurrentie en werkgele-
genheid’ voor alle vier de Operationele Programma’s op 
te zetten volgens eenzelfde structuur. Daarbij wordt de 
volgende indeling van prioriteiten gehanteerd:

1 Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie;
2 Attractieve regio’s;
3 Stedelijke dimensie.

In het OP-Zuid presenteren de provincies Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland samen met de steden Breda, 
Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Venlo, 
Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, een gezamenlijk 
programma voor activiteiten die in Zuid-Nederland 
medegefinancierd worden uit het EFRO. Het Operati-
oneel Programma Zuid-Nederland is door de Europese 
Commissie bij beschikking van 13 juni 2007 goedge-
keurd (CCI 2007 NL 16 2 PO 003). De looptijd van het 
programma beslaat de periode 2007 tot en met 2013. 
De formele startdatum voor het programma is 1 januari 
2007. 
 

1.2 Doelstelling en strategie

Het OP-Zuid heeft betrekking op de drie zuidelijke 
provincies van Nederland: Noord-Brabant, Limburg 
en Zeeland. Kenmerkend voor Zuid-Nederland is de 
centrale ligging in Noordwest-Europa. Zuid-Nederland 
kent een sterke internationale oriëntatie en belangrijke 
delen van het achterland bevinden zich in België en 
Duitsland. De regio onderhoudt van oudsher historische 
en culturele verbanden met de omliggende regio’s. 
De landsgrenzen vervagen en in dit licht biedt de ligging 
van Zuid-Nederland belangrijke kansen voor de regio. 
Met de regio’s rond Eindhoven, Leuven en Aken vormt 
Zuid-Nederland bijvoorbeeld een toptechnologische 
regio; de ELA-driehoek.

De hoofddoelstelling van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland luidt: ‘Zuid-Nederland kenmerkt zich 
op Europees niveau op het vlak van innovatie en  
economische dynamiek door het stimuleren van een 
kennisintensieve en duurzame groei, waarbij de regio 
een koploperspositie binnen Nederland ambieert.  
Een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat is daar-
voor een randvoorwaarde.’ Deze hoofddoelstelling is 
vervolgens gespecificeerd aan de hand van een aantal 
subdoelstellingen:

•	 Verhoging	van	het	economisch	rendement	van	de	 
kenniseconomie;

•	 Meer	bedrijven	die	innoveren,	in	het	bijzonder	in	het	
MKB;

•	 Meer	ondernemerschap	door	attitudeverandering;
•	 Het	faciliteren	van	starters,	spin-offs	en	doorgroeiers;
•	 Het	creëren	van	uitstekende	randvoorwaarden	voor	

ondernemingen in en buiten de steden;
•	 Meer	werkgelegenheid,	in	het	bijzonder	in	de	steden.

De hoofddoelstelling van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland is vertaald naar drie inhoudelijke  
prioriteiten:

1 Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie;
2 Attractieve regio’s;
3 Stedelijke dimensie.

Voor de financiering van de organisatie van het  
programma, het administratief beheer en com-
municatieactiviteiten, is hieraan als vierde prioriteit 
‘Technische Bijstand’ toegevoegd.

1.3 Sociaal-economische ontwikkeling 
Nederland

In 2006 en 2007 bedroeg de economische groei 3% per 
jaar of meer, ruim boven de geschatte potentiële groei en 
hoger dan in de rest van het eurogebied. In 2008 wordt 
een groei met gemiddeld 2% voorzien. De bekende 
statische koopkracht steeg jaren slechts 1%. Alhoewel 
Nederland een relatief grote financiële sector heeft, 
verloopt de doorwerking naar de reële economie hoofd-
zakelijk via de wereldhandel. De economische crisis was 
dus al goed zichtbaar in december 2008 toen er een
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1
grote krimp van de wereldhandel zichtbaar was, blijkens 
de wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau. 
De omslag van de economie zal in 2009 verder door-
gaan, volgend jaar wordt een krimp van de economie 
verwacht van 3,5% van het Bruto Binnenlands Product. 
Ter illustratie: de laatste keer dat het Nederlandse BBP 
daalde, was in 1982.

In de tweede helft van 2008 sloeg de kredietcrisis dus 
ook in Nederland over op de rest van de economie.  
De vooruitzichten voor 2009 en 2010 zijn in record-
tempo verslechterd, als gevolg van het instorten van de 
wereldeconomie en -handel. Doordat het aantal vacatu-
res nog hoog is en de mediane koopkracht relatief sterk 
stijgt, zal 2009 nog lang niet door iedereen als crisisjaar 
worden ervaren. De werkloosheid loopt echter snel op 
en stijgt volgend jaar verder. De overheidsfinanciën 
raken uit het lood: de eerder geraamde overschotten op 
de begroting zijn volledig uit beeld verdwenen en ook op 
langere termijn zijn de uitdagingen voor de overheids-
financiën groter geworden.2

De spanning in de economie komt vooral tot uiting 
op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in ons land zal 
naar verwachting ongekend snel oplopen van 304 
duizend in 2008 tot 675 duizend in 2010 (bijna 9% van 
de beroepsbevolking)3. De vraag of de aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het algemeen 

2  CPB: Centraal Economisch Plan 2009

3  Ministerie AZ: werken aan de toekomst

is verslechterd, is moeilijk te beantwoorden, omdat 
conjuncturele en structurele ontwikkelingen door elkaar 
heen spelen. Bovendien is sprake van aanzienlijke  
variatie tussen bedrijfstakken en leeftijdsgroepen4. 

Bedrijven staan onder zware druk, de productie in de 
marktsector is hevig gedaald. De overheidsfinanciën  
verslechteren fors: van een overschot van 1% in 2008 
naar een tekort van meer dan 5,5% in 2010, de staats-
schuld is in 2008 in één jaar tijd van 42% naar circa 58% 
BBP gestegen, en stijgt bij ongewijzigd beleid (inclusief 
de	maatregelen	getroffen	voor	de	financiële	sector)	 
richting 80% BBP in 20165. 

1.4 De sociaal-economische  
ontwikkeling in Zuid-Nederland

Nog meer dan elders in Nederland slaat de economische 
recessie hard toe in Zuid-Nederland. De economische 
structuur en samenstelling van het gebied is extra 
gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Zo is de 
industrie in Nederland relatief sterk geconcentreerd  
in de Rijnmond, IJmond, regio Eindhoven en Zuid- 
Limburg. Het gevolg is dat deze regio’s het zwaarst 
getroffen	worden	vanwege	een	krimp	van	de	industriële	
productie. In de regio Eindhoven vanwege een con-
centratie van hightech systeemindustrie, halfgeleider-
industrie en (toeleverende) automotive industrie en in 
Zuid-Limburg vanwege de biochemie, basischemie en 
automotive industrie.

De Zuid-Nederlandse economie heeft een waarde van 
ongeveer 20% in het BNP van Nederland. In 2007 is de 
mutatie nog 3,4% groei en ook in 2008 is de verwachting 
dat de groei is voortgezet. Deze ligt op het niveau van 
de gemiddelde groei van het BBP in Nederland. Met 
name de provincie Noord-Brabant kende een sterkere 

4  CPB: Centraal Economisch Plan 2009

5  Ministerie AZ: werken aan de toekomst

Tabel 1.1  Macrocijfers Nederland

2008

Bruto Binnenlands Product 2.0

Relevante wereldhandel 0.9

Werkloze beroepsbevolking 3.9

Koopkracht 0.1

Bron: CPB

Inleiding

Limburg Brabant Zeeland Nederland

BBP* (volumemutatie) 2,7 3,7 2,4 3,5

R&D-uitgaven bedrijven* (mlj €)  292 2030 56 5839

R&D-arbeidsjaren bedrijven >10 pers.* 2810 14574 665 49233

Beroepsbevolking (*1000) 481 1111 161

Werkloosheid (%) 7,9 5,1 4,9 3,9

Netto arbeidsparticipatie 63,7 68,4 65,6

*2007

Bron: CBS

Tabel 1.2
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groei. Dit heeft te maken met de economische opbouw 
van de Brabantse economie. Deze economie is in korte 
tijd getransformeerd van een industriële naar een meer 
informatiegedomineerde economie. Dit is ook goed 
zichtbaar in de R&D-cijfers van de regio. Brabant heeft 
in Nederland een aandeel van 34,7% in de verrichte 
R&D-uitgaven door eigen personeel. Limburg ter ver-
gelijking 5% en Zeeland 1%. De Limburgse en Zeeuwse 
economie hebben ook een transformatie naar een meer 
kennisgedreven economie doorgemaakt, maar deze 
was relatief minder groot dan in Noord-Brabant. Als 
gevolg hiervan is de Brabantse economie conjunctuur-
gevoeliger en heeft dus meer last van de economische 
achteruitgang. 

Arbeidsmarkt
Eind 2008 woonden er in Zuid-Nederland circa 3,9 
miljoen mensen, een aandeel van 24% in de Nederlandse 
bevolking. Sinds 1999 heeft zich een afvlakking van de 
bevolkingsgroei voorgedaan voor alle drie de provincies, 
maar in 2008 is de bevolking in de provincie Noord-
Brabant weer toegenomen. De bevolkingsdichtheid in 
Zuid-Nederland is relatief hoog: 448 inwoners per km2 
(2008). Wat de bevolkingsopbouw betreft, valt op dat 
de provincies Limburg en Zeeland beide relatief sterk 
vergrijsd zijn, met respectievelijk 18% en 17% van de 
bevolking ouder dan 65 jaar. In Noord-Brabant ligt dat 
percentage op 15%.
De netto arbeidsparticipatie van de bevolking in 
Zuid-Nederland, 67,1%, ligt net iets onder het landelijk 
gemiddelde van 67,8%. In Zeeland (65,5%) en met name 
Limburg (63,9%) ligt de netto participatiegraad ruim 
onder dat gemiddelde. Over de afgelopen jaren is er wel 
sprake van groei. Deze toename van de economisch  
actieve bevolking komt, conform de landelijke trend, 
voor het grootste deel voort uit een stijgende arbeids-
participatie van vrouwen. 

In 2008 is het totaal aantal niet-werkende werkzoeken-
den (NWW) in de provincie Noord-Brabant met 8,6% 
gedaald. Het aantal NWW is hiermee in december 
2008 52.730. Het werkloosheidspercentage komt daar-
mee op 5,1%; dit percentage is vergelijkbaar met 2007. 
Ook in de provincie Limburg is het aantal NWW  
gedaald, namelijk met 8,4%. In totaal zijn er eind 2008  
in Limburg 36.102 niet-werkende werkzoekenden.  
Het werkloosheidspercentage in Limburg is echter  
beduidend hoger dan in Noord-Brabant, namelijk 7,9%. 
In het verslagjaar 2008 is de werkloosheid in de provin-
cie Zeeland met 14,3% afgenomen. Het aantal NWW 
is eind 2008 6.906 werkzoekenden. Dat betekent een 

werkloosheidspercentage van 4,9%. Tot en met septem-
ber 2008 is de werkloosheid in Nederland, en in de drie 
zuidelijke provincies, gedaald. Daarna is de werkloos-
heid gaan stijgen.
De cijfers over 2008 en 2007 laten nog een positieve 
tendens zien in Zuid-Nederland. Echter, de afgelopen 
maanden is de economische crisis in alle hevigheid 
losgebarsten. Ondanks de goede uitgangspositie van 
Zuid-Nederland (met name Noord-Brabant) is er ook 
een aantal aandachtspunten. De uitdagingen liggen 
onder andere op het gebied van: 

•	 De	vergrijzende	bevolking;	het	aanbod	van	hoog	 
opgeleid personeel neemt af en de vraag zal toe- 
nemen, waardoor de arbeidsmarkt gespannen blijft;

•	 Valorisatie	van	kennis;	om	optimaal	rendement	te	
halen uit kennis, moeten kennisinstellingen, bedrijfs-
leven en overheid samenwerken en aandacht besteden 
aan kennisdeling, kennisbenutting, vraagsturing, 
ondernemerschap en het wederzijdse gebruik van 
faciliteiten en voorzieningen;

•	 Bereikbaarheid;	fysieke	bereikbaarheid	blijft	belang-
rijk, ondanks alle IT-toepassingen. Goede bereikbaar-
heid van mensen en goederen is van groot belang voor 
innovaties.

Crisis in Zuid-Nederland
De regionale verkenning laat zien dat de zuidelijke 
provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland relatief 
zwaar	worden	getroffen	vanwege	de	sterkere	aanwezig-
heid van metaal- en chemische industrie. In Zuidwest-
Nederland (Kanaalzone en Sloegebied en Moerdijk) en 
Zuidoost-Nederland (Sittard-Geleen) wordt bijvoor-
beeld	de	chemische	industrie	getroffen.	Ook	automotive	
en hightech systems in Zuidoost-Nederland, o.a. het 
gebied rond Eindhoven, worden zwaar geraakt. Flevo-
land, Groningen en Utrecht kennen een geringere krimp 
dan gemiddeld, doordat in deze provincies de agrarische 
sector en de voedingsmiddelenindustrie respectievelijk 
de kennisintensieve zakelijke diensten zwaarder verte-
genwoordigd zijn.
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De verwachtingen voor 2009 zijn dus niet echt goed. 
De volgende figuur laat duidelijk zien dat de zuidelijke 
provincies	het	hardst	getroffen	zullen	worden.	Hierin	
valt op dat ondanks de conjunctuurgevoeligheid van de 
economie in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg, deze 
provincies		harder	worden	getroffen.	De	uitgangspositie	
van Zeeland en Limburg is hier waarschijnlijk debet aan.

Om het tij te keren, dienen keuzes gemaakt te worden. 
Het OP-Zuid kan een bijdrage leveren aan het verster-
ken van de economie. Met investeringen in kennis en 
innovatie, bereikbaarheid, duurzame energie en leefom-
geving heeft OP-Zuid een belangrijke rol hierin.
Investeren in de kenniseconomie is niet alleen van 
groot belang voor de economische kracht van Zuid-
Nederland, maar levert ook een substantiële bijdrage 
aan duurzame ontwikkeling. Bovendien wordt op deze 
wijze het MKB kwalitatief gestimuleerd en daarmee het 
geïnvesteerde kapitaal snel terugverdiend. Duurzame 
productiviteitsgroei is de sleutel: de kunst is om meer te 
doen met minder, slimmer, energiezuiniger en schoner.

1.5 Duurzame ontwikkeling

‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet 
in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat 
daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel 
hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden 
gebracht.’
Commissie Brundtland, ‘Our Common Future’ (1987)

Duurzaamheid wordt vaak als verzamelbegrip gehan-
teerd en veelal is niet duidelijk wat er wordt bedoeld. 
Onlangs is de ‘Monitor Duurzaam Nederland 2009’, een 
gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), verschenen. 
Uitgangspunt van die publicatie is dat de hulpbronnen 
(natuurlijk, sociaal, menselijk en economisch kapitaal) 

Crisis slaat hardst toe in  
Zuid-Nederland

Laagopgeleiden en jongeren in de zuidelijke provincies 
krijgen het meest last van de recessie. Vooral in de  
steden krijgen zij te maken met toenemende werkloos-
heid. Dit blijkt uit de jaarlijkse statistische publicatie 
van de Stichting Atlas voor gemeenten.

In steden in Noord-Brabant en Limburg is de drei-
ging van werkloosheid het grootst. De kans op werk in 
Eindhoven neemt het meest af, maar ook Helmond en 
Venlo krijgen het moeilijk. De inwoners van die steden 
zijn het meest afhankelijk van sectoren waar de hard-
ste klappen vallen, zoals het transport en de bouw. 
Naar verwachting zal de werkloosheid daar het sterkst 
toeslaan, schrijven de onderzoekers. 

Veelzijdig aanbod
In steden als Den Haag, Leiden en Groningen, waar 
veel mensen werken bij overheidsinstellingen of in 
semipublieke sectoren als de zorg of het onderwijs, 
zal minder te merken zijn van de economische crisis. 
Dit geldt ook voor steden met een veelzijdig banen-
aanbod, zoals Almere, aldus de onderzoekers. 

Het is vooral zaak de lager opgeleiden en jongeren door 
de recessie heen te helpen, stellen zij. Onderzoeker 
Gerard Marlet: ”In tijden van recessie pikken hoogop-
geleiden de banen voor lager opgeleiden en jongeren in. 
Daardoor worden vooral de mensen die het toch al het 
moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt de dupe van de 
economische crisis.” 

Bron: Volkskrant, 15 april 2009

< -3,50 zwaarst getroffen

-3,50 < -3,25

-3,25 < -2,75

-2,75 < -2,50

> 2,50 minst getroffen

Mutatie BBP 2009

Bron: EIM, 2009
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in kaart worden gebracht, die zowel voor de huidige als 
de toekomstige generaties van belang zijn in hun streven 
naar welvaart. In het welvaartsbegrip worden naast de 
materiële welvaart (BBP) ook andere aspecten meegeno-
men, zoals de mate waarin burgers elkaar vertrouwen, 
vrije tijd en schone lucht. In deze monitor is het begrip 
duurzame ontwikkeling nader uitgewerkt in een indica-
torset van twaalf thema’s.
Op nationaal niveau concludeert men dat het op 
veel terreinen goed gaat. Het gemiddeld inkomen, de 
gezondheid en het onderwijsniveau zijn in Nederland 
vanaf midden vorige eeuw flink toegenomen. De inwo-
ners van Nederland hebben veel vertrouwen in elkaar 
en in de instituties van het land; Nederland is een ‘high 
trust society’. De bedrijven hebben een grote hoeveel-
heid kennis opgebouwd en beschikken over productieve 
arbeidskrachten. De kwaliteit van bodem, water en lucht 
is de laatste decennia sterk verbeterd. Daarbij wordt 
opgemerkt dat Nederland als dichtbevolkt land, verge-
leken met Europa nog relatief veel schade aan natuur en 
gezondheid ondervindt door de lokale milieuvervuiling 
(bijvoorbeeld fijnstof ). Als grootste duurzaamheids- 
problemen worden de klimaatverandering en het verlies 
van biodiversiteit ervaren. Deze problemen hebben 
evenwel een sterk mondiaal karakter. 

In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland 
speelt de duurzaamheidsdriehoek ‘People, Planet, Profit’ 
een belangrijke rol in de beleidsafwegingen. Bij de op-
stelling en uitvoering van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland zijn daarom, naast economische en 
sociale aspecten, ook ecologische aspecten van duur-
zaamheid van belang. 
Het OP-Zuid maakt het mogelijk om met behulp van 
financiële bijdragen duurzame ontwikkeling daadwerke-
lijk te stimuleren. 

Gelet op de aard en inhoud van de verschillende 
programma’s van de Europese structuurfondsen, zal 
over het algemeen in die programma’s de nadruk op de 
verschillende P’s liggen. Zo ligt het voor de hand dat 
in de projecten in het Europees Sociaal Fonds, dat zich 

vooral richt op scholing en arbeidsmarktbeleid, de P van 
‘People’ nadrukkelijker naar voren komt. En omdat in 
het OP-Zuid het stimuleren van regionale economische 
ontwikkelingen centraal staat, zal van de drie P’s die van 
‘Profit’ meestal de meest uitgewerkte zijn. 

1.6 Organisatie
 
In Bijlage 4 Organisatie van het Operationeel Program-
ma Zuid wordt de organisatie- en managementstructuur 
van het OP-Zuid geschetst. Hierin worden conform 
de bepalingen in de Algemene Verordening de verant-
woordelijke autoriteiten genoemd, respectievelijk de 
Managementautoriteit, de Certificeringsautoriteit en de 
Auditautoriteit, inclusief hun verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 
Binnen het programma Zuid-Nederland zijn drie 
Stuurgroepen in het leven geroepen die zijn belast met 
de taak van de inhoudelijke beoordeling van project-
voorstellen en het adviseren over de financiële bijdragen 
uit het programmabudget. Deze Stuurgroepen opereren 
onder verantwoordelijkheid van de Management- 
autoriteit en het Comité van Toezicht. Het Comité 
besluit over de algemene strategie en het beleid van 
het programma en is verantwoordelijk voor het globale 
toezicht op de uitvoering van het programma. 

In het hierna volgende hoofdstuk wordt een overzicht 
geboden van de uitvoering in het verslagjaar 2008 van 
het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-
2013.
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Algemene voortgang van de uitvoering van het OP-Zuid

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitvoering 
verslag jaar 2008 van het Operationeel Programma-
Zuid-Nederland 2007-2013. De beschrijving volgt een 
voorgeschreven indeling, waarbij gekeken wordt naar de 
resultaten tot nu toe met een analyse van de voortgang, 
informatie over de inachtneming van de communau-
taire wetgeving, eventuele uitvoeringsproblemen en 
gekozen oplossingen hiervoor, eventuele wijzigingen, 
complementari teit met andere EU-instrumenten en 
toezichtregelingen. 

2.1 Resultaten en voortgangsanalyse

In het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-
2013 zijn financiële tabellen opgenomen waarin, naast 
de begroting van de de EFRO-subsidie, ook de ver-
wachte cofinancieringbijdragen van nationale, provin-
ciale en overige overheden zijn opgenomen, alsmede de 
verwachte bijdragen van private partijen. 
Vooropgesteld zij dat 2008 het eerste jaar is waarin het 
OP-Zuid daadwerkelijk tot uitvoering is gekomen en 
waarin de eerste projecten beschikt zijn. In dit stadium 
is het daarom nog te vroeg om een analyse te kunnen 
maken van de voortgang van het programma en het 
verloop van de cofinancieringsbijdragen. Toch is op 
hoofdlijnen een aantal opmerkingen te maken. Zo is er 
binnen prioriteit 1 een drietal bedrijfsgerichte regelin-

gen voor subsidieverlening aan het MKB in het leven 
geroepen, om het (MKB-)bedrijfsleven een extra impuls 
te kunnen geven. In januari 2008 zijn de ‘Adviesregeling’, 
de ‘Innovatieregeling’ en de regeling ‘Innovation Officer’  
door het Comité van Toezicht goedgekeurd.
 
In 2008 is voor totaal 85 projecten (inclusief Technische 
Bijstand) een positieve beschikking afgegeven. Dit aantal 
is inclusief de 60 goedgekeurde projecten in het kader 

Tabel 2.1 Financieel overzicht gecommitteerde bedragen OP-Zuid 2008

TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Begroot 2008 Doelstelling

Tot. pgr. 

periode 

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

Periode

Prioriteit 1

Kenniseconomie, onderne-

merschap en innovatie

82.082.855 26.367.979 22.250.000 92.950.000 11.128.512 48.800.000 8.723.546 20.854.000 14.239.945 0 21.622.873 69.710.000

Prioriteit 2 

Attractieve regio’s
5.419.781 2.113.749 10.846.000 45.312.000 0 8.133.000 909.277 60.415.000 2.396.755 2.324.000 0 0

Prioriteit 3 

Attractieve steden 
12.739.758 5.057.221 9.624.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 7.562.414 36.598.000 120.123 0

Prioriteit 4 

Techn. Bijstand
14.873.000 7.436.000 1.780.000 7.436.000 0 0 5.875.000 5.875.000 1.562.000 1.562.000 0 0

Totaal 115.115.394 40.974.949 44.500.000 185.900.000 11.128.512 67.513.000 15.507.823 98.817.000 25.761.114 40.484.000 21.742.996 69.710.000
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van de bedrijfsgerichte regelingen welke onderdeel 
vormen van prioriteit 1. Voor een zestal projecten in het 
kader van de bedrijfsgerichte regelingen is een negatieve 
beschikking afgegeven. Er zijn nog geen projecten afge-
rond of eindafrekeningen ontvangen in 2008. Al met al 
zijn er eind 2008 dus 85 projecten in uitvoering.
De totale gecommitteerde EFRO-middelen voor het 
programma bedragen eind 2008 € 40.974.949. Hierbij 
zij opgemerkt dat het bedrag voor Technische Bijstand 
volledig gecommitteerd is. 

In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven 
van de totale subsidiabele projectkosten (TSK) die zijn 
beschikt in 2008. 
In het overzicht zijn naast de gecommitteerde EFRO-
middelen tevens de andere cofinanciers van het 
OP-Zuid opgenomen. Per (co)financier is aangegeven 
wat gecommitteerd is voor 2008 en wat de voorziene 
doelstelling is voor de totale programmaperiode. Voor 
de EFRO-middelen is daarnaast een kolom opgenomen 
met de begrote bedragen voor 2008. 

Geconstateerd kan worden dat het OP-Zuid in 2008 
voortvarend van start is gegaan. Voor wat de inzet van 
de EFRO-middelen betreft, is 92% van de begrote  
middelen tot en met 2008 gecommitteerd. 

Een opvallende ontwikkeling binnen prioriteit 1 is dat de 
projecten in de ‘Vrije Ruimte’ voor een belangrijk deel 
cofinancieringsbijdragen ontvangen van overige over-
heden, met name gemeenten. Dit was bij de start van 
het OP-Zuid niet voorzien. 

In de volgende diagrammen zijn de verhoudingen tus-
sen de bijdragen van de verschillende cofinanciers van 

TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Begroot 2008 Doelstelling

Tot. pgr. 

periode 

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

periode

Gecommitteerd 

t/m 31-12-2008

Doelstelling

Tot. pgr. 

Periode

Prioriteit 1

Kenniseconomie, onderne-

merschap en innovatie

82.082.855 26.367.979 22.250.000 92.950.000 11.128.512 48.800.000 8.723.546 20.854.000 14.239.945 0 21.622.873 69.710.000

Prioriteit 2 

Attractieve regio’s
5.419.781 2.113.749 10.846.000 45.312.000 0 8.133.000 909.277 60.415.000 2.396.755 2.324.000 0 0

Prioriteit 3 

Attractieve steden 
12.739.758 5.057.221 9.624.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 7.562.414 36.598.000 120.123 0

Prioriteit 4 

Techn. Bijstand
14.873.000 7.436.000 1.780.000 7.436.000 0 0 5.875.000 5.875.000 1.562.000 1.562.000 0 0

Totaal 115.115.394 40.974.949 44.500.000 185.900.000 11.128.512 67.513.000 15.507.823 98.817.000 25.761.114 40.484.000 21.742.996 69.710.000

het OP-Zuid weergegeven. Geconstateerd kan worden 
dat het aandeel in de cofinanciering door de betrokken 
provincies verhoudingsgewijs achterblijft. Tegenover de 
wat achterblijvende bijdragen vanuit de provincies in het 
verslagjaar 2008 staat een fors overschot op de bijdragen 
van de overige overheden.

Cofinanciering gecomitteerde middelen 2008

Begrote Cofinanciering

Zoals aangegeven, zijn in 2008 85 subsidieaanvragen in 
de Stuurgroepen en het Comité van Toezicht besproken 
en van een positief advies voorzien. Ook de Manage-
mentautoriteit heeft hierover positief besloten en de 
beschikkingen zijn aan de begunstigden verstuurd  
(de committering). 
Daarnaast waren er nog zes aanvragen van een positief 
advies voorzien, maar nog niet beschikt. In tabel 2.2 
op pagina 14 is per prioriteit daarvan een overzicht 
gegeven; in totaal ging het daarbij om € 7.729.184 aan 

EFRO  185,9 mln

Rijk  67,5 mln

Provincies  98,8 mln

Overig Publiek  40,4 mln

Privaat  69,7 mln

EFRO  40,9 mln

Rijk  11,1 mln

Provincies  15,5 mln

Overig Publiek  25,7 mln

Privaat  21,7 mln

EFRO  185,9 mln

Rijk  67,5 mln

Provincies  98,8 mln

Overig Publiek  40,4 mln

Privaat  69,7 mln

EFRO  40,9 mln

Rijk  11,1 mln

Provincies  15,5 mln

Overig Publiek  25,7 mln

Privaat  21,7 mln
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EFRO-middelen. Deze projecten zijn in januari 2009 van 
een positieve beschikking voorzien.
Eind december 2008 heeft Stimulus Programma-
management 22 voorlopige aanvragen ontvangen en in 
behandeling. Daarbij ging het eind 2008 om een totaal-
bedrag van € 39 miljoen aan EFRO-middelen.
Al met al ontstaat het beeld dat er een stevige voortgang 
in het Operationeel Programma Zuid is ingezet.

In de onderstaande tabel is aangegeven in euro’s hoeveel 
in 2008 is gecommitteerd, er in behandeling is als sub-

Tabel 2.2 Voortgang in de committering en planning OP-Zuid 2008

EFRO
Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Gepland 
op 31-12-
2008

In behande-
ling per 
31-12-2008

Prioriteit 1 
Kenniseconomie, 
ondernemerschap en 
innovatie

26.367.979 2.282.738 12.974.132

Prioriteit 2 
Attractieve regio’s 2.113.749 963.690 23.788.446

Prioriteit 3 
Attractieve steden 5.057.221 4.482.756 2.400.000

Prioriteit 4 
Techn. Bijstand* 7.436.000 0

Totaal 40.974.949 7.729.684 39.162.578

* De jaarlijkse doelen zijn niet per jaar vastgelegd

Tabel 2.3 Voortgang op indicatoren prioriteit 1

Prioriteit 1

Indicator Cumulatief t/m 
31-12-2008

Totaal

Aantal R&D-projecten 
 

Resultaat 135  
Doel 350
Uitgangssituatie n.v.t. 

R&D-investeringen privaat 
Resultaat € 40.940.102  
Doel € 100.000.000 
Uitgangssituatie n.v.t. 

R&D-investeringen publiek
Resultaat € 6.585.551  
Doel € 20.000.000
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine  
bedrijven < 5 jaar 

Resultaat  1.832  
Doel  250
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal ondersteunende MKB-bedrijven
 

Resultaat 2.299  
Doel 1.200 
Uitgangssituatie n.v.t.  

Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven  
en kennis-/researchinstellingen 

Resultaat 246  
Doel 275 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 
Resultaat 2.575  
Doel 510 
Uitgangssituatie n.v.t. 

sidieaanvraag of voorlopige aanvraag en hoeveel nog tot 
aanvraag moet leiden. 

2.1.1 Materiële voortgang van het  
Operationeel Programma
Op basis van de verleende beschikkingen is in onderstaan-
de tabel de voortgang op de indicatoren weergegeven. 
Wellicht ten overvloede zij gesteld dat het hier gaat om de 
aantallen zoals gecommitteerd. Er zijn nog geen subsidies 
vastgesteld, vandaar dat het in dit geval niet gaat om de 
daadwerkelijk gerealiseerde bijdragen (Zie tabel 2.3).

Vooralsnog ligt het in deze fase van uitvoering van het 
Operationeel Programma niet voor de hand om harde 
conclusies te trekken met betrekking tot de voortgang op 
de indicatoren. Wel kan worden geconstateerd dat met 
name op een aantal indicatoren van prioriteit 1, de resul-
taten al vele malen hoger uitkomen dan bij het opstellen 
van het programma is voorzien. Vooral als het gaat om 
indicatoren gericht op de ondersteuning van startende/
kleine bedrijven en ondersteunende MKB-bedrijven 
alsook het bruto aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. 

Enerzijds heeft dit te maken het type projecten dat in 2008 
in het kader van prioriteit 1 is gecommitteerd in de ‘Vrije 
Ruimte’; het betreft een aantal meerjarige projecten dat 
in de faciliterende sfeer bedoeld is ter ondersteuning en 
stimulering van innovatie en ondernemerschap bij starters 
en (kleine) MKB-bedrijven (zie ook Hoofdstuk 3).  

2
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Doel van het project
Het C-Energy-project levert een praktische bijdrage 
aan economische opwekking van duurzame energie 
in Zeeland. Dit wordt gedaan door een demon-

stratieproject uit te voeren om energie op te  
wekken uit getijden en golven in de Zeeuwse  
wateren van de Westerschelde.

C-Energy
Prioriteit: 1
Projectaanvrager: Ecofys Netherlands BV 
en Gemeente Borsele

Regio: Zuidwest
Subsidie EFRO: € 546.252
Totale projectkosten: € 1.400.647



16

2
Tabel 2.4 Voortgang op indicatoren prioriteit 2

Prioriteit 2

Indicator Cumulatief t/m 
31-12-2008

Totaal

Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, 
landschap of cultureel erfgoed 
 

Resultaat 1  
Doel 30
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal toeristische/recreatieve projecten 
Resultaat 3  
Doel 40 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid
Resultaat 0  
Doel 20
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal hectare bedrijfsterreinen gemoderniseerd 
Resultaat  0  0
Doel  600 ha
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal projecten gericht op milieu 
(incl. externe veiligheid en luchtkwaliteit)
 

Resultaat 1  
Doel 10 
Uitgangssituatie n.v.t.  

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen
Resultaat 410 0 
Doel 250 
Uitgangssituatie n.v.t. 

* De jaarlijkse doelen zijn niet per jaar vastgelegd

Tabel 2.5 Voortgang op indicatoren prioriteit 3

Prioriteit 3
Indicator Cumulatief t/m 

31-12-2008
Totaal

Aantal projecten gericht op ondernemerschap, 
stads-/wijkeconomie 
 

Resultaat 2  
Doel 50
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal projecten gericht op participatie leefbaarheid 
of sociale activering

Resultaat 3  
Doel 40 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal hectare bedrijfslocatie gemoderniseerd
Resultaat 0  
Doel 36
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen 
Resultaat  15
Doel  48
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE)
 

Resultaat 29  
Doel 220 
Uitgangssituatie n.v.t.  

* De jaarlijkse doelen zijn niet per jaar vastgelegd

De beoogde totale aantallen ondersteunende en star-
tende (MKB-)bedrijven van deze projecten zijn ook bij 
de indicatoren meegenomen. Daarnaast kan worden 
geconstateerd dat het aantal MKB-bedrijven dat in 
Zuid-Nederland in 2008 een aanvraag in het kader van 
de bedrijfsgerichte regelingen heeft ingediend, en waar-
van de aanvraag inmiddels is gehonoreerd, op 60 ligt.  

Deze zijn dan automatisch opgenomen in de indicator 
‘Aantal ondersteunende MKB-bedrijven’ en soms ook 
in ‘Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine 
bedrijven < 5 jaar’. Het is echter niet de verwachting dat 
in	de	komende	jaren	de	resultaten	van	betreffende	indi-
catoren jaarlijks met dezelfde aantallen zullen stijgen.
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Anderzijds heeft het ook te maken met onduidelijk-
heden ten aanzien van een eenduidige definiëring van  
de indicatoren. 

In de landelijke werkgroep indicatoren, waarin Stimulus 
Programmamanagement participeert, komen deze en 
andere kwesties met betrekking tot operationalisering 
aan de orde. Doel van deze werkgroep is te komen tot 
een landelijke uniformering op het gebied van  
indicatoren bij de diverse Operationele Programma’s in 
Nederland. Inmiddels is een nader onderzoek uitgezet 
om na te gaan hoe voor de belangrijkste twee outcome 
indicatoren, namelijk werkgelegenheid en R&D-investe-
ringen, tot een betrouwbare en uniforme schatting van 
de streefwaarde voor aanvang van een project en van  
de realisatiewaarde na afloop van het project te komen.

Gecertificeerde uitgaven EFRO

Uitgaven die door be-
gunstigden zijn betaald 
en zijn opgenomen in 
aan de Management-
autoriteit toegezonden 
betalingsaanvragen (TK)

Overeenkomstige 
Overheidsbijdrage 
(TO)

EFRO Private 
uitgaven

Uitgaven door 
de instantie die 
verantwoordelijk 
is voor betalingen 
aan de begun-
stigden

Totaal aan 
van de 
Commissie 
ontvangen 
betalingen

Prioritaire as 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Prioritaire as 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Prioritaire as 3 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Prioritaire as 4 TB € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal-generaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.295.000

Totaal in overgangsregio’s in 
het totaal-generaal6

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal in niet-over-gangsre-
gio’s in het totaal-generaal

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.295.000

Uitgaven van het ESF-type 
in het totaal-generaal als het 
Operationeel Programma 
wordt medegefinancierd 
door het EFRO

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Uitgaven van het EFRO-type 
in het totaal-generaal als het 
Operationeel Programma 
wordt medegefinancierd 
door het ESF

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Tabel 2.6 Gecertificeerde uitgaven EFRO

6  Voor het OP-Zuid programma geldt dat het ESF-fonds en ESF type financieringen niet van toepassing zijn. Ook is het OP-Zuid geen overgangsregio. 

Bovenstaande tabel betreft enkel uitgaven in het kader van het EFRO.

Tabel 2.7 Uitgaven van OP-Zuid volgens N+2

A
tranche 2007

B
5% voorschot

C
2,5% extra voorschot

D
N+2-basis (A-B-C)

E
Totaal aan betaal- 
aanvragen t/m heden

Saldo nog aan te 
vragen t/m 31-12-09

22.000.000 9.295.000 4.647.500 8.057.000 0 8.057.500

2.1.2 Financiële informatie 
Er zijn in 2008 nog geen uitgaven verricht. Wel is er in 2008 
nog een tweede voorschot van de Europese Commissie 
ontvangen. Dit is beschikbaar gesteld als werkkapitaal.  
Het totaal aan ontvangen voorschotten van de Europese 
Commissie is daarmee op € 9.295.000 gekomen.

2.1.3 N+2
Een van de eisen van de Europese Commissie ten aanzien 
van de voortgang van het Operationeel Programma Zuid is 
de N+2-regel. Deze regel geeft de verhouding weer tussen de 
gewenste vastlegging van het programma door middel van 
jaartranches en de besteding van de EFRO-middelen door 
ingediende betalingscertificaten bij de Europese Commis-
sie. Wordt de N+2 niet gehaald, dan gaat de Commissie 
over tot automatische decommittering van dat deel van de 
EFRO-middelen dat niet via uitgaven is verantwoord. 
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Algemene voortgang van de uitvoering van het OP-Zuid

Doel van het project
Met dit project wordt, naast het NFI, een tweede 
hoogwaardig, onafhankelijk en interdisciplinair 
forensisch expertisecentrum gevestigd. 
Daarmee wordt de kwaliteit verhoogd van 

forensisch onderzoek en rapportage, beschikt men 
over meer middelen voor opsporing, bewijsvoering  
en faire procesvoering en vindt een verdere  
professionalisering plaats van de forensisch  
deskundige.

Prioriteit: 1
Projectaanvrager: Universiteit Maastricht
Regio: Zuidoost

Subsidie EFRO: € 1.063.605
Totale projectkosten: € 2.812.605

The Maastricht Forensic Institute
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De gecertificeerde uitgaven die hiervoor op program-
maniveau gedaan moeten worden, staan in de volgende 
tabel aangegeven. In de tabel is de 2,5% extra voorschot 
opgenomen welke volgens de Europese Commissie-
richtlijn op het N+2-bedrag in mindering mag worden 
gebracht. Deze actie betreft het creëren van extra 
financiële ruimte voor de programma’s in verband met 
de kredietcrisis. 
Het niet behalen van de geplande uitgaven in de tabel 
betekent dat de Europese Commissie het verschil tussen 
daadwerkelijke uitgaven en de geplande uitgaven niet 
beschikbaar stelt. Hiermee is N+2 een sterk sturings-
instrument geworden vanuit de Europese Commissie. 

In verband met de start van het OP-Zuid per 1 januari 
2007 is er voor 2008 nog geen N+2. Eind 2009 zal het 
eerstvolgende toetsmoment voor N+2 plaatsvinden. 
Aangezien de committeringen goed op schema liggen,  
is het de verwachting dat de N+2 eind 2009 ruimschoots 
gehaald gaat worden.

2.1.4 Informatie over de uitsplitsing van het 
gebruik van de fondsen
Zoals in artikel 11 van (EG) Nr. 1828/2006 staat ver-
meld, dient in het jaarverslag een indicatieve uitsplitsing 
te worden opgenomen naar prioritair thema, finan-
cieringsvorm, gebied, economische activiteit en plaats 
van uitvoering. Voor wat betreft het laatste, plaats van 
uitvoering, geldt dat vele projecten geen specifieke 
plaats van uitvoering hebben, maar een werkingssfeer 
die heel Zuid-Nederland bestrijkt. De uitsplitsingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

Voor wat de gecommitteerde EFRO-middelen in 2008 
betreft, blijkt dat 67% daarvan is ingezet op vooraf  
geoormerkte prioritaire thema’s voor het OP-Zuid. 
In lijn met de verwachtingen zijn alle middelen als 
financieringsvorm ‘niet-terugvorderbare hulp’ gecom-
mitteerd. De economische activiteiten waar in 2008 
de EFRO-middelen vooral op zijn ingezet, zo’n € 26,5 
miljoen, behoren meestentijds tot activiteiten die niet 
eenduidig te classificeren zijn; het gaat dan vooral om de 
categorieën ‘niet nader genoemde be- en verwerkende 
industrie’ en ‘niet nader genoemde diensten’.

2.1.5 Bijstand per doelgroep
In het Operationeel Programma Zuid zijn geen spe-
cifieke doelgroepen benoemd. De uitvoering van het 
programma richt zich op alle economische sectoren, 
met uitzondering van een aantal sectoren waaraan 
steunverlening is uitgesloten. 

2.1.6 Terugbetaalde of opnieuw  
gebruikte bijstand
Het onderwerp terugbetaalde of opnieuw gebruikte bij-
stand is niet van toepassing op het verslagjaar 2008 van 
het Operationeel Programma Zuid-Nederland.

2.2 Informatie over de inachtneming  
van de communautaire wetgeving

Er zijn gedurende het jaar 2008 geen (belangrijke) 
problemen geconstateerd, die verband hielden met de 
inachtneming van de communautaire wetgeving bij de 
uitvoering van het Operationeel Programma Zuid-
Nederland. 

2.3 Geconstateerde uitvoeringsproble-
men en gekozen oplossingsmaatregelen

Het conform artikel 62 lid 1 sub d onder punt i (EG) Nr. 
1032/2006 genoemde jaarlijks door de Auditautoriteit 
op te stellen controleverslag dient voor het verslagjaar 
2008 uiterlijk op 30 juni 2009 ingediend te worden.  
Het voornoemde controleverslag bestrijkt de peri-
ode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008. 
Uiterlijk op 30 juni 2009 zal de Auditautoriteit in het 
controleverslag de resultaten van uitgevoerde audits aan 
de Europese Commissie voorleggen. 
 

2.4 Wijzigingen in verband met de uit-
voering van het Operationeel Programma

Tijdens het verslagjaar 2008 zijn geen wetswijzigingen 
doorgevoerd en hebben zich geen sociaal-economische 
ontwikkelingen voorgedaan welke een rechtstreeks 
gevolg hebben op de uitvoering van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2007-2013. De beschrijving 
van de uitvoering, zoals beschreven in het Operationeel 
Programma, is hiermee nog steeds van toepassing.
De kredietcrisis heeft geleid tot het EU Herstelplan in 
november 2008 en de wijzigingsverordeningen zijn 
vervolgens in december 2008 vastgesteld. 

2.5 Belangrijke wijziging als bedoeld in 
artikel 57 (EG) Nr. 1083/2006

Het jaar 2008 is voor het OP-Zuid het jaar waarin het 
programma verder in de steigers is gezet, op punten een 
nadere formele inkleding heeft plaatsgevonden en de 
eerste beschikkingen zijn verleend.
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In het verslagjaar 2008 zijn geen gevallen ontdekt alwaar 
belangrijke wijzigingen plaatsgevonden hebben inzake 
de in artikel 57 (EG) Nr. 1083/2006 geëxpliciteerde 
duurzaamheidseis.

2.6 Complementariteit met andere  
instrumenten

Naast het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013 voor Doelstelling 2 van het EFRO zijn 
er verschillende andere Europese programma’s die 
raakvlakken hebben met het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland 2007-2013 en die ook gelden voor 
Zuid-Nederland. Het gaat onder meer om het Europees 
Sociaal Fonds (Doelstelling 2 ESF), het Plattelands Ont-
wikkelingsProgramma (POP2), en Europees Territoriale 
Samenwerking (Doelstelling 3). Deze programma’s 
kunnen elkaar versterken door complementaire acti-
viteiten te ondersteunen. Daarbij is het van belang om 
te voorkomen dat zij elkaar overlappen. Daarom is een 
duidelijke afbakening aangebracht tussen de activitei-
ten die het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013 ondersteunt en die van de verschillende 
andere programma’s. Bij ieder projectidee worden 
reeds in de oriëntatiefase onderkende raakvlakken met 
(mogelijke) andere Europese programma’s besproken en 
toegelicht, en wordt de afbakening ten opzichte van het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 
neergezet. Indien er raakvlakken zijn, dan zal Stimulus 
Programmamanagement de subsidieaanvrager op deze 
raakvlakken wijzen en verder zal Stimulus Program-
mamanagement in voorkomende gevallen aanvragen 
ter toetsing voorleggen aan het secretariaat van andere 
mainstreamprogramma’s en het antwoord vastleggen in 
het projectdossier. In de praktijk doet zich de afstem-
ming vooral voor met de secretariaten van POP2, waar 
het projectideeën betreft in het kader van prioriteit 2.
In het verslagjaar 2008 is vier keer een toetsing door 
Stimulus Programmamanagement uitgevoerd voor een 
POP2-secretariaat.
Daarnaast is een extern projectenoverleg in het leven 
geroepen waarin onder ander het Programmamanage-
ment, provincies, Ministerie van Economische Zaken 
en grote steden vertegenwoordigd zijn. Doel van het 
overleg is om een brede afstemming te bewerkstel-
ligen waarbij ook wordt gekeken bij welk programma 
een project het beste aansluit en ook eventuele stape-
ling van Europese subsidie wordt voorkomen. Zie ook 

Operationeel Programma Zuid-Nederland, Bijlage 5, 
pagina 99: Afbakening met andere programma’s van het 
Operationeel Programma voor Zuid-Nederland EFRO 
2007-2013.

2.7 Toezichtregelingen

Voor het verslagjaar 2008 zijn door de Management-
autoriteit of het Comité van Toezicht nog geen 
toezicht- en evaluatiemaatregelen genomen. Met de 
voornoemde maatregelen worden onder andere bedoeld 
regelingen voor het verzamelen van gegevens inzake 
ondervonden moeilijkheden en maatregelen om deze op 
te lossen. In het Operationeel Programma is aangegeven 
dat tussentijds de voortgang van het programma zal 
worden geëvalueerd. De te hanteren methode en het 
selecteren van een evaluator zal medio 2009 voorbereid 
worden. 

Algemene voortgang van de uitvoering van het OP-Zuid
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Doel van het project 
Het project Innomotive is gericht op uitbouw, 
diversificatie en internationalisering van het  
Nederlandse automotive cluster. Belangrijk daarbij 
is versterking van het cluster, o.a. door verdubbeling 
van het aantal aangesloten bedrijven, vergroting  
van het aantal clusteractiviteiten en faciliteren van 
onderlinge dwarsverbanden. Internationalisering 
vindt met name plaats door middel van het

opstarten van Europese samenwerkingsprojecten 
en organiseren van innovatiebezoeken of interna-
tionale matchmaking evenementen. Daarnaast is er 
veel aandacht voor ontplooiing en innovatie, door 
de implementatie van Open Innovatie Platforms  
en de realisatie van een scholingsprogramma op het 
gebied van nieuwe businessmodellen met daaraan 
gekoppeld een individuele adviesfaciliteit. 

Innomotive
Prioriteit: 1
Projectaanvrager: Automotive 
Technology Centre

Regio: Zuidoost
Subsidie EFRO: € 628.053
Totale projectkosten: € 1.818.606
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Uitvoering naar prioriteit

Dit hoofdstuk is gewijd aan de uitvoering van de in het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 
benoemde prioriteiten. Informatie wordt gegeven over 
de verwezenlijking van de doelstellingen en de materiële 
en financiële voortgang per prioriteit.

Omdat het verslagjaar 2008 het eerste jaar is dat het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 
voor wat de uitvoering betreft pas echt goed van start is 
gegaan, zijn er nog geen uitgebreide analyses mogelijk 
met betrekking tot de vooruitgang van het programma. 
Dit hoofdstuk bevat de eerste cijfers en de eerste indruk-
ken. In het eerste kwartaal van 2009 zal per prioriteit 
een eerste tussentijdse voortgangsanalyse worden uit-
gevoerd naar de uitvoering.
 

3.1 Prioriteit 1 ‘Kenniseconomie, onder-
nemerschap en innovatie’

Prioriteit 1 ´Kenniseconomie, ondernemerschap en in-
novatie´ richt zich op het versterken van de innovativi-
teit van de Zuid-Nederlandse economie in brede zin en 
het verder versterken en uitbouwen van de positie van 
Zuid-Nederland als toptechnologische regio. 
Binnen deze prioriteit ligt veel aandacht bij onderzoek 
en ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemer-

schap, omdat deze de voedingsbodem voor innovatie 
zijn. Onder innovatie wordt hier verstaan: het scheppen 
van nieuwe producten en diensten met economische 
waarde. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking 
komen in deze prioriteit zijn onder meer:
•	 Het	stimuleren	van	marktgerichte	samenwerking	tus-

sen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om 
zo het innovatieproces te intensiveren;

•	 Het	organiseren	van	clusters	van	bedrijven	en	kennis-
instellingen rondom combinaties van product, markt 
en technologie (PMT); 

•	 Het	intensiveren	van	de	R&D-capaciteit,	en	met	name	
het stimuleren van publieke investeringen in R&D, het 
vergroten van de innovatiekracht van het MKB, en het 
betrekken van het MKB bij onderzoek en ontwikkeling;

•	 Het	ondersteunen	van	starters	(tot	vijf	jaar	na	oprich-
ting) en (snel)groeiende bedrijven;

•	 Bedrijfsgerichte	activiteiten	voor	de	aansluiting	van	
arbeidsaanbod op arbeidsvraag7. 

Binnen deze prioriteit is het stimuleren van innovatie en 
ondernemerschap onder meer vormgegeven door het 
opstellen van drie bedrijfsgerichte regelingen voor het 
(MKB-)bedrijfsleven. Deze regelingen bieden kleine en 
middelgrote bedrijven de mogelijkheid om op een snelle 

7    Deze activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten die uit het ESF 

worden gefinancierd.
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wijze maximaal 35% subsidie te verkrijgen voor nauw-
keurig omschreven innovatiegerichte activiteiten. Begin 
2008 zijn deze regelingen voor wat betreft de staats-
steunmeldingen formeel geaccordeerd en goedgekeurd 
door het Comité van Toezicht. 

Met de uitvoering van de regelingen is, met intensieve 
gebruikmaking van de aanwezige expertise van de 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen (te weten LIOF, 
BOM, EIZ, REWIN en NV REDE) en Syntens onder 
regie van Stimulus Programmamanagement, enthousiast 
van start gegaan. 

•	 Adviesregeling:	MKB‘ers	die	externe	kosten	maken	in	
het kader van innovatie voor bijvoorbeeld haalbaar-
heidsstudies, prototyping, octrooiering en certifice-
ring, kunnen maximaal 35% subsidie verkrijgen. De 
innovatie moet gericht zijn op het versterken van de 
positie op bestaande markten, dan wel de entree in 

nieuwe combinaties van product-markt-technologie. 
Het maximale subsidiebedrag is € 25.000;

•	 Innovation	Officer:	Door	MKB‘ers	kan	subsidie	
verkregen worden op de loonkosten van een kennis-
werker die moet fungeren als aanjager voor innovatie. 
Deze Innovation Officer kan zowel een ervaren kracht 
zijn die gedetacheerd wordt uit een groter bedrijf, als 
ook een pas afgestudeerde HBO’er of academicus. 
Deze subsidie is gericht op het aanvragende bedrijf 
te laten beschikken over extra kennis, of op een 
versnelde ‘time to market’ of om de kennisinfrastruc-
tuur te versterken. Op de subsidiabele kosten wordt 
maximaal een subsidie van 35% verstrekt. De subsidie 
bedraagt maximaal € 30.000;

•	 Innovatieregeling	(individueel):	Deze	regeling	ver-
goedt een deel van risicovolle ontwikkelingsprojecten 
die gericht zijn op een betere concurrentiepositie, 
versterking van het innovatiepotentieel en een struc-
turele toename van de bedrijfsactiviteit. De projecten 

Tabel 3.1 Meerjarige projecten 
Actieplan Groei Innovatie Zuid Naar meer  

participatie
Creatief ondernemer-
schap

Starterslift  
Creatief

D
oe

l Realiseren structureel 
afstemmingsnetwerk, 
zodat starters en 
groeiers	effectief	wor-
den ondersteund

Stimuleren en vergroten 
innovatiekracht MKB

Vergroten onderzoek en 
innovatie-capaciteit bij 
MKB-middengroep

Stimuleren  
starters in de 
creatieve industrie

Creatieve talenten 
ondersteunen tot suc-
cesvolle ondernemers

A
an

pa
k Activiteiten initiëren 

vanuit het samen-
werkingsverband van 
betrokken partners

Inzetten van in-
strumenten: I-zone, 
advies-cheques, kennis-
cheques, strategische 
innovatie en de 3  
bedrijfsgerichte rege-
lingen

Project- en werkgroep, 
innovatie-thermometer, 
communicatie, innova-
tieactieplan, netwerkbij-
eenkomsten 

Inzetten van crea-
scouts bij creatieve 
hotspots, samenstellen 
toolkit voor onderne-
mers, netwerkbijeen-
komsten

Scouten, screenen, 
ondersteunen d.m.v. 
businesscoaching bin-
nen de broedplaatsen, 
netwerken, branding 
etc.

Re
su

lta
at Groei-impuls bij 1.000 

ondernemingen
Projectontwikkeling 
op opleiding onder-
nemers, coaching, 
transparantie 
kapitaalmarkt
Informeren 6.000 
ondernemers over 
complete aanbod
Coördinatie t.b.v. 
voorkomen wildgroei 
losse initiatieven

2.500 MKB-bedrijven 
bereiken

2.000 MKB-bedrijven 
uit de middengroep 
aanzetten tot innovatie

4 creapoints
4 toolkits
500 nieuwe inschrij-
vingen
60 regionale netwerkbij-
eenkomsten
10 bovenregionale net-
werkbijeenkomsten
10 coördinerende 
bijeenkomsten
24 ‘crossover’-activi-
teiten

500 gescoute starters
300 deelnemers
200 gestarte en 
gecoachte onderne-
mers (100 pre-seed 
middelen)
30 starters door-
geleid naar vervolgfi-
nanciering

G
eb

ie
d Noord-Brabant en 

Zeeland
Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland

Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland

Limburg en Zuidoost-
Brabant 

West-Brabant 

lo
op

tij
d 45 maanden 52 maanden 50 maanden 54 maanden 53 maanden

EF
RO

-
su

bs
id

ie € 2.109.600 € 5.988.005 € 2.488.680 € 861.120 € 1.272.496
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beogen breed vermarktbare producten en diensten, 
waardoor extra werkgelegenheid in de regio ontstaat. 
Op de subsidiabele kosten wordt een subsidie van 35% 
verstrekt, tot een maximaal subsidiebedrag van  
€ 250.000; 

•	 Innovatieregeling,	module	samenwerking:	als	een	
MKB-bedrijf in samenwerking met een of meer 
andere partijen een dergelijk ontwikkelingsproject 
onderneemt, kan subsidie tot maximaal 50% worden 
toegekend, tot een maximaal subsidiebedrag van  
€ 1.000.000.

In het kader van de bedrijfsgerichte regelingen zijn vanaf 
april tot en met december 2008 circa 265 aanvragen 
ontvangen. In het verslagjaar zijn 60 positieve beschik-
kingen afgegeven; een zestal projecten is afgewezen en 
heeft een negatieve beschikking ontvangen. In tabel 3.2 
wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de 
bedrijfsgerichte regelingen.
 
Complementair aan de regelingen is in 2008 ook het 
project ‘Innovatie Zuid’ van start gegaan. In dit geza-
menlijke project van de samenwerkende ontwikke-
lingsmaatschappijen wordt het bedrijfsleven in Zuid-
Nederland gestimuleerd en gemobiliseerd tot innovatie. 
Proactief, laagdrempelig en in volle breedte wordt het 
bedrijfsleven, met name het MKB, benaderd om inno-
vatiekansen te signaleren. De inbreng van de ontwik-
kelingsmaatschappijen is erop gericht deze kansen te 
begeleiden tot goede projecten die vanuit het OP-Zuid 
met een EFRO-bijdrage kunnen worden ondersteund. 
De bedrijfsgerichte regelingen zullen hierbij als instru-
menten gebruikt worden om bedrijven ook daadwerke-
lijk aan te jagen tot het doen van investeringen. 

Naast ‘Innovatie Zuid’ is nog een viertal meerjarige 
projecten van start gegaan waarin met verschillende 
methodieken de innovatiekracht bij het MKB en starters 
wordt gestimuleerd; tabel 3.1 op pagina 23 is daarvan 
een overzicht gegeven.

3.1.1 Voortgangsanalyse en verwezenlijking van 
de doelstellingen 
In totaal zijn er in het verslagjaar voor 75 projecten in 
prioriteit 1 ’Kenniseconomie, ondernemerschap en in-
novatie’ positieve beschikkingen afgegeven. In onder-
staande tabel 3.2 is een onderverdeling gemaakt naar de 
aantallen projecten voor de te onderscheiden bedrijfsge-
richte regelingen en de overige zogeheten ‘Vrije Ruimte’ 
en de bijbehorende cofinanciering door de verschillende 
partijen.   

Zoals eerder is geconstateerd, is er in het verslagjaar 
2008 binnen prioriteit 1 relatief veel aandacht uitge-
gaan naar het stimuleren van ondernemerschap en het 
versterken van de innovatiekracht bij het midden- en 
kleinbedrijf. Binnen prioriteit 1 is € 19,7 miljoen aan 
EFRO-middelen gecommitteerd voor ondersteunende of 
faciliterende projecten ten behoeve van het MKB alsook 
direct ten behoeve van het MKB in het kader van de 
bedrijfsgerichte regelingen.

In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de  
beschikte projecten in de zogeheten ‘Vrije Ruimte’ 
in prioriteit 1. Voor de prioriteit 1 is een verdeling te 
maken naar aanvragen die in de Stuurgroep Zuidoost 
dan wel in de Stuurgroep Zuidwest van advies worden 
voorzien. Tussen de regio’s Zuidoost en Zuidwest tekent 
zich in het verslagjaar 2008 een verschil af in het tempo 
van benutting van de EFRO-middelen. 

Tabel 3.2 Projecten prioriteit 1

Aantal 
projecten TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 1 Kenniseco-
nomie, ondernemer-
schap en innovatie, w.v.

75 82.082.857 26.367.979 22.250.000 92.950.000 11.128.512 48.800.000 8.723.546 20.854.000 14.239.945 0 21.622.873 69.710.000

‘Vrije Ruimte’ 16 57.217.427 22.620.698 8.663.169 7.491.095 14.239.945 4.202.520

Adviesregeling 11 690.154 115.021 76.683 38.342 460.108

Innovation Officer 8 803.033 117.825 78.700 39.125 567.383

Innovatieregeling 40 23.372.243 3.514.435 2.309.960 1.154.984 16.392.862
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Tabel 3.2 Projecten prioriteit 1

Aantal 
projecten TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 1 Kenniseco-
nomie, ondernemer-
schap en innovatie, w.v.

75 82.082.857 26.367.979 22.250.000 92.950.000 11.128.512 48.800.000 8.723.546 20.854.000 14.239.945 0 21.622.873 69.710.000

‘Vrije Ruimte’ 16 57.217.427 22.620.698 8.663.169 7.491.095 14.239.945 4.202.520

Adviesregeling 11 690.154 115.021 76.683 38.342 460.108

Innovation Officer 8 803.033 117.825 78.700 39.125 567.383

Innovatieregeling 40 23.372.243 3.514.435 2.309.960 1.154.984 16.392.862

Uit dit overzicht kan ook worden afgeleid dat tot dusver 
per project in Zuidoost gemiddeld € 1,55 miljoen aan 
EFRO-middelen is gecommitteerd en in Zuidwest € 0,99 
miljoen per project aan EFRO-middelen is gecommit-
teerd.

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de voortgang 
van prioriteit 1 op de gestelde doelen van de benoemde 
indicatoren. 

3.1.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen en 
gekozen oplossingsmaatregelen
Er hebben zich in het verslagjaar geen uitvoerings- 
problemen in deze prioriteit voorgedaan.

3.2 Prioriteit 2 ‘Attractieve regio’s’

Hoofddoelstelling van prioriteit 2 ‘Attractieve regio’s’ 
is het versterken van het vestigingsklimaat van Zuid-
Nederland op onderdelen die een versterkend karakter 
hebben, aansluitend op de strategische lijnen uit de 
regionale innovatieagenda’s. Gedacht kan worden aan 
bereikbaarheid van personen en goederen, de kwaliteit 
van bedrijfshuisvesting, de kwaliteit van woon- en leef-
klimaat en de externe veiligheid. Activiteiten die binnen 
deze prioriteit gesubsidieerd kunnen worden, dragen 
direct of indirect bij aan een veilig en aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat, bijvoorbeeld:

•	 Het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	bestaande	 
bedrijventerreinen door hetgeen dat reeds aanwezig is 
anders, beter en innovatief aan te wenden;

•	 Het	ontwikkelen	van	topmilieus	en	broedplaatsen	
voor de ‘creative class’ buiten de GSB-steden;

•	 Het	investeren	in	groen,	cultuur	en	natuur,	als	dat	de	
attractiviteit van de regio verhoogt en zo een impuls 
geeft aan toeristische ontwikkeling of een aantrekke-
lijk vestigingsklimaat;

•	 Activiteiten	ter	verbetering	van	de	milieukwaliteit,	in	
het bijzonder ter verbetering van de luchtkwaliteit;

•	 Het	ontwikkelen	en	implementeren	van	innovatieve	
vervoersconcepten voor passagiers en goederen;

•	 Het	implementeren	van	innovatieve	ICT-concepten	
ten behoeve van de bereikbaarheid, aantrekkelijke 
woon- en werklocaties en het toerisme;

•	 Het	ontwikkelen	en	uitvoeren	van	instrumenten	die	
de fysieke uitbreiding van toeristische bedrijvigheid 
mogelijk maken;

•	 Regiopromotie	en	branding,	zowel	toeristisch	als	
gericht op bedrijfsvestiging.

Het budget voor deze prioriteit is voor circa 90% gericht 
op projecten in de economische kerngebieden en 
stedelijke netwerken, als ook toerisme in Zeeland. Het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland voorziet in 
deze prioriteit een grote (financiële) bijdrage van de pro-
vincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
De belangrijkste (communicatie)doelgroepen die binnen 
deze prioriteit voor (EFRO-)subsidie in aanmerking 
komen, zijn de lokale en regionale (semi)overheden.

3.2.1 Verwezenlijking van de doelstellingen en 
voortgangsanalyse
Voor prioriteit 2 ‘Attractieve regio’s’ zijn in het ver-
slagjaar voor drie projecten positieve beschikkingen 
afgegeven. In tabel 3.4 op pagina 26 is een overzicht 
gegeven naar de aantallen projecten, de gecommitteerde 
en begrote bedragen alsmede de bijbehorende cofinan-
ciering door de verschillende partijen.

Uit het bovenstaande komt naar voren dat bij de start 
van het Operationeel Programma Zuid was voorzien dat 
er in de eerste jaren van het programma meer gebruik 
gemaakt zou worden van prioriteit 2. Eind 2008 ligt 
het gecommitteerde bedrag aan EFRO-middelen in 
prioriteit 2 op 19,5% van het bedrag dat tot en met 2008 
was begroot. 

Zeer opmerkelijk is dat het aandeel van de overige 
overheden, vooral waar het de lokale overheden betreft, 
in de cofinanciering van de projecten eind 2008 de 
doelstelling voor de totale programmaperiode reeds 
overstijgt. 

Tabel 3.3 Verdeling Zuidoost en Zuidwest prioriteit 1

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Zuidoost 12 47.098.016 18.639.350
Zuidwest 4 10.119.411 3.981.348
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Tabel 3.4 Projecten prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 2 
Attractieve regio's.

3 5.419.781 2.113.749 10.846.000 45.312.000 0 8.133.000 909.227 60.415.000 2.396.755 2.324.000 0

Tabel 3.6 Projecten prioriteit 3

Aantal 
projecten TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 3 
Attractieve steden 6 12.739.758 5.057.221 9.624.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 7.562.414 36.598.000 120.123 0

In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de beschik-
te projecten in prioriteit 2. Voor de prioriteit 2 is een 
verdeling te maken naar aanvragen die in de Stuurgroep 
Zuidoost dan wel in de Stuurgroep Zuidwest van advies 
worden voorzien. 

Er zijn geen aanvragen afgewezen. In het vorige hoofd-
stuk is ingegaan op de voortgang van prioriteit 2 op de 
gestelde doelen van de benoemde indicatoren. 

3.2.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen en 
gekozen oplossingsmaatregelen
Er hebben zich in het verslagjaar geen uitvoerings-
problemen in deze prioriteit voorgedaan.

3.3 Prioriteit 3 ‘Stedelijke dimensie’

De hoofddoelstelling van prioriteit 3 is een bijdrage 
leveren aan een veilige en aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving voor alle bewoners van de GSB-steden 
in Zuid-Nederland. Deze prioriteit richt zich, naast 
het stimuleren van de participatie van en leefbaarheid 
voor de stedelijke bewoners, ook op het stimuleren 

van economische activiteiten binnen wijken en steden. 
Activiteiten die binnen deze prioriteit kunnen worden 
gehonoreerd zijn onder meer:

•	 Het	stimuleren	van	de	combinatie	wonen	en	werken	
in wijken door bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
ICT-concepten, nieuwe vormen van huisvesting en 
broedplaatsmilieus;

•	 Het	creëren	van	stedelijke	topmilieus	door	de	ontwik-
keling van kennisinfrastructuur, (cultuur-)historische 
‘eigenheid’ van de stad en uitbouw cultureel voorzie-
ningenpakket;

•	 Het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	werklocaties	door	
herontwikkeling bedrijfsgebouwen, bijdragen aan het 
opzetten van parkmanagement en investeringen in de 
openbare ruimte;

•	 Het	vergroten	van	participatie	van	burgers	door	
nieuwe woon-zorgconcepten, ICT-concepten die de 
interactie tussen burgers onderling en tussen burger 
en overheid vergroten en ontwikkeling wijk/stad/ 
regiogevoel door educatie- en informatieprojecten;

•	 Het	investeren	in	de	transformatie	van	binnenstede-
lijke gebieden met een economische meerwaarde;

•	 Het	verbeteren	van	de	attractiviteit	en/of	veiligheid	
van de openbare ruimte door fysieke maatregelen  
(in ruimte en/of groen) en gezamenlijke ontwikkeling 
van methoden voor de aanpak van stedelijke proble-
men;

•	 Het	ontwikkelen	en	implementeren	van	stedelijke	 
vervoerssystemen voor passagiers en goederen  
(bijvoorbeeld stadsdistributie, light-rail).

Tabel 3.5 Verdeling Zuidoost en Zuidwest prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Zuidoost 1 1.639.400 639.400
Zuidwest 2 3.780.381 1.474.349
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Tabel 3.4 Projecten prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 2 
Attractieve regio's.

3 5.419.781 2.113.749 10.846.000 45.312.000 0 8.133.000 909.227 60.415.000 2.396.755 2.324.000 0

Tabel 3.6 Projecten prioriteit 3

Aantal 
projecten TSK EFRO Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Begroot t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode 

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Gecommit-
teerd t/m 
31-12-2008

Doelstelling
Tot. pgr. 
periode

Prioriteit 3 
Attractieve steden 6 12.739.758 5.057.221 9.624.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 7.562.414 36.598.000 120.123 0

3.3.1 Verwezenlijking van de doelstellingen en 
voortgangsanalyse
De eerste beschikking die in het kader van het Operatio-
neel Programma Zuid 2007-2013 is afgegeven, was voor 
het project ‘Bastionder’. Tijdens de Stuurgroepvergade-
ring Steden van 20 december 2007 heeft de Stuurgroep 
Steden een zwaarwegend positief advies gegeven aan 
Gedeputeerde Staten over het project ‘Bastionder’, on-
derdeel van de vestingwerken. Het informatiecentrum 
‘Bastionder’ wordt gerealiseerd in het Bastion Oranje 
aan de Zuidwal en zal op educatieve en eigentijdse wijze 
aandacht besteden aan de krijgsgeschiedenis van de ves-
tingstad ’s-Hertogenbosch en de regio, maar ook aan de 
omliggende natuurwaarden. Begin 2008 heeft dit project 
een beschikking ontvangen van Gedeputeerde Staten 
provincie Noord-Brabant. 

In totaal hebben in 2008 zes subsidieaanvragen in priori-
teit 3 een positieve beschikking ontvangen, waarmee 
een bedrag van € 5 miljoen aan EFRO-middelen is ge-
committeerd. Dit is circa 52% van het bedrag dat bij de 
opstelling van het programma voor 2008 was voorzien 
voor deze prioriteit, zie ook onderstaand overzicht.

Naast de EFRO-financiering van de stedelijke projec-
ten, zijn de cofinancierende partijen in feite alleen de 
betrokken gemeenten geweest. Ofwel, de projecten 
zijn in 2008 voor 40% met EFRO-middelen, 59% met 
gemeentelijke middelen en 1% met private middelen 
gefinancierd. Vooralsnog is er geen cofinanciering vanuit 
rijks- of provinciale middelen ingezet. 

Steden waarvan in 2008 projecten zijn goedgekeurd,  
zijn ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven en  
Sittard-Geleen. Van een aantal steden waren eind 2008 
aanvragen in behandeling (onder andere Breda,  
Maastricht en Tilburg). Naar verwachting zal elke  
GSB-stad eind 2009 een of meer projecten hebben 
ingediend voor prioriteit 3. In Bijlage 3 is een overzicht 
opgenomen van de beschikte projecten in prioriteit 3. 
Na twee jaar zal de inzet van middelen over de steden 
worden geëvalueerd en mogelijk herijkt. 

In Hoofdstuk 2 is ingegaan op de voortgang van priori-
teit 3 op de gestelde doelen van de benoemde indicato-
ren. 

De inhoudelijke focus van de projecten heeft in het jaar 
2008 vooral gelegen op het verbeteren van de attrac-
tiviteit van openbare ruimte (groen, veiligheid) en het 
creëren van topmilieus. 
Relatief weinig initiatieven richten zich op bijvoorbeeld 
het gebied van de participatievergroting door nieuwe 
woon-zorgconcepten tussen burgers onderling en tussen 
burgers en overheid, ontwikkeling stad/regiogevoel door 
educatieprojecten, investeringen ten behoeve van trans-
formatie van binnenstedelijke gebieden, en ontwikkeling 
en implementatie van stedelijke vervoerssystemen. 

3.3.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen en 
gekozen oplossingsmaatregelen
Er hebben zich in het verslagjaar geen uitvoerings-
problemen in deze prioriteit voorgedaan.

3.4 Duurzaamheid in de drie  
prioriteiten

Het OP-Zuid draagt in de volle breedte bij aan het 
streven naar duurzame ontwikkeling. Projectvoorstel-
len worden binnen alle prioriteiten van het OP-Zuid op 
duurzaamheidsaspecten getoetst. Projecten die strijdig 
zijn met bovengenoemde beginselen worden niet 
gefinancierd. Gekeken wordt naar het bereiken van een 
duurzaam evenwicht tussen de drie P’s: Planet, People 
en Profit.

Het Programmamanagement beoordeelt iedere subsi-
dieaanvraag op de bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
en inventariseert (indien nodig samen met de subsidie-
aanvrager) mogelijkheden om de gewenste bijdrage  
aan duurzame ontwikkeling te versterken. De beoor-
deling gebeurt aan de hand van de afwegingsmatrix op 
pagina 29.  
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Doel van het project
De ontwikkeling van een nieuwe generatie personen/ 
goederenliften voor de bouw, gebaseerd op een 
modulaire besturing. De adviesregeling is gebruikt 
ten behoeve van ontwikkeling van software, 
besturingstechnieken en internettechnologie. 

Met behulp van de innovation officer zijn delen 
van de nieuwe lift ontwikkeld. De RX08 is dusdanig 
innovatief en bijzonder dat hij ingezet wordt bij de 
wederopbouw van het World Trade Center in  
New York.

Prioriteit: 1, Bedrijfsgerichte regelingen
Projectaanvrager: Raxtar B.V.
Regio: Zuid-Oost

Adviesregeling subsidie EFRO € 18.083, 
totale projectkosten € 51.665 
Innovation officer EFRO € 30.000, 
totale projectkosten € 89.270

Raxtar – RX08
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Deze matrix helpt om impliciete keuzes expliciet te 
krijgen.	Niet	alleen	als	het	gaat	om	het	effect	op	korte	
termijn	en	in	de	betreffende	regio,	maar	ook	als	het	gaat	
om	het	effect	op	(middel)lange	termijn	en	op	andere	
locaties.

Plaats en moment 
van het effect

Aard van het effect

Planet Profit People

Hier en nu

Later

Elders

Het gekozen model stelt de beoordelaars in staat om 
zonder al te veel moeite een indicatie van duurzaamheid 
te geven, zonder wetenschappelijke pretenties en zonder 
formele goedkeurings- of afkeuringsgronden voor subsi-
dieverzoeken.
In de uitvoeringsfase van projecten worden de duur-
zaamheidscriteria bewaakt door deze in reguliere 
voortgangsgesprekken aan de orde te stellen en middels 
steekproeven van projecten.
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EFRO-/CF-programma’s: grote projecten 

In het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-
2013 zijn in het verslagjaar 2008 geen grote projecten 
beschikt en of gestart; dit is niet mogelijk binnen het 
OP-Zuid.
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Doel van het project
Met de herinrichting van het Kloosterkwartier 
aan de Oude Markt wordt het centrum van Sittard 
nieuw leven ingeblazen met respect voor het  
historische karakter. De doelstellingen van het  
project sluiten aan op de doelstellingen van  
’Prioriteit 3 Stedelijke Dimensie’ van het OP-Zuid. 
De provincie Limburg wil samen met de Limburgse 

steden invulling geven aan de integrale gebieds-
visie A2, die de motor moet vormen van de speer-
punten hightech systemen & materialen en 
medische technologie & life sciences. Niet alleen 
bedrijven en instellingen zullen van de  
verbeteringen profiteren, maar ook burgers  
en bezoekers.

Prioriteit: 3
Projectaanvrager: Gemeente Sittard-
Geleen

Regio: Zuidoost
Subsidie EFRO: € 500.000
Totale projectkosten: € 1.330.000

Inrichting publieke ruimte Kloosterkwartier Sittard
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Technische Bijstand

Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op het gebruik van 
Technische Bijstand in het verslagjaar 2008.

De hoofddoelstelling van Technische Bijstand is een 
succesvolle en adequate implementatie van het Ope-
rationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. 
Technische Bijstand valt als afzonderlijk project onder 
de verantwoordelijkheid van de Managementautori-
teit, zijnde de Provincie Noord-Brabant. Het dagelijkse 
management over het programma wordt uitgevoerd 
door Stimulus Programmamanagement. In aanvul-
ling op het Programmamanagement zijn er in de drie 
provincies van Zuid-Nederland provinciale steunpunten 
ingesteld. Deze steunpunten geven mede uitvoering aan 
het programma. Daarbij brengen ze specifieke regionale 
kennis in en zorgen dat potentiële deelnemers aan het 
programma een contactpunt hebben in hun directe 
nabijheid.
Stimulus Programmamanagement legt verantwoording 
af aan de Managementautoriteit van het OP-Zuid.

Uit Technische Bijstand wordt de organisatiestructuur 
van het programma gefinancierd. Ook de activiteiten 
op het gebied van communicatie, toezicht en evaluatie 
maken deel uit van de Technische Bijstand. In lijn met 
artikel 46, lid 1a, van Verordening (EG) Nr. 1083/2006 
is 4%, dat wil zeggen circa € 14,8 miljoen, van het totale 
budget van dit programma gereserveerd voor de priori-

teit ‘Technische Bijstand’. Technische Bijstand betreft de 
gehele programmaperiode 2007-2013, met een uitloop 
van 2 jaar voor uitvoering en afwikkeling. Daarmee is 
de totale periode waarop Technische Bijstand betrek-
king heeft van 2007 tot 2015; in totaal 9 jaar. Per jaar is 
daarvoor gemiddeld € 1,6 miljoen beschikbaar.

De activiteiten in het kader van deze prioriteit staan 
in dienst van de implementatie van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland. In de eerste plaats gaat het 
daarbij om de personele bezetting van het programma, 
namelijk:

•	 Bemensing	van	Stimulus	Programmamanagement,	als	
uitvoeringsorgaan namens de Managementautoriteit 
van het programma;

•	 Bemensing	van	de	provinciale	steunpunten	die	in	
samenspraak met Stimulus Programmamanagement 
in de provincies de uitvoering van het programma 
versterken;

•	 Eventuele	inschakeling	van	specialistische	externe	
expertise of ondersteuning.
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In hoofdlijnen vallen de volgende aspecten van de uit-
voering en organisatie van het programma onder deze 
prioriteit:
•	 Ondersteuning	van	de	Managementautoriteit,	de	

Stuurgroepen en het Comité van Toezicht;
•	 Activiteiten	gericht	op	projectontwikkeling;
•	 Activiteiten	op	het	gebied	van	marketing	en	commu-

nicatie;
•	 Financieel	beheer	en	administratie	van	het	program-

mabudget;
•	 Controle	en	toezicht	op	de	projecten;
•	 Monitoring	en	evaluatie	van	de	voortgang	en	doel-

bereiking van het programma.

Na het startjaar 2007, waarin de meeste werkzaamhe-
den in het teken van de organisatorische inrichting en 
nadere formele inkleding van het Operationeel Pro-
gramma Zuid-Nederland hebben gestaan, hebben de 
werkzaamheden in 2008 vooral in het teken gestaan van 
stimulering van projectaanvragen en van de begelei-
ding, behandeling en beoordeling van een groot aantal 
ingediende subsidieaanvragen. Daarnaast is continue 
aandacht uitgegaan naar het up-to-date houden van 
het toetsingskader, verder uitontwikkelen van diverse 
aanvraagformulieren, checklists et cetera en het opzet-
ten van de uitvoering van de bedrijfsgerichte regelingen. 
Ten slotte is een grote mate van energie gestoken in de 
beschrijving van een beheer- en controlesysteem  
(administratief organisatieplan ex artikel 71 van de  
Verordening) en in de ontwikkeling van een digitaal 
beheer- en controlesysteem.

Al met al is geconcludeerd dat Stimulus Programma-
management als uitvoerder van de Technische Bijstand 
in toenemende mate capaciteitskrapte blijkt te heb-
ben	betreffende	expertise	op	het	gebied	van	financiële	
en rechtmatigheidscontrole, als gevolg van het steeds 
zwaardere accent op deze aspecten in het kader van  
regelgeving. Het voornemen is om in 2009 deze capaci-
teit uit te breiden. 

5.1 Op te leveren instrumenten

Het digitaal beheersysteem
De Managementautoriteit c.q. Stimulus Programma-
management is verantwoordelijk voor het bouwen van 
een beheersysteem voor het programma. Het uitgangs-
punt van het beheersysteem is een ‘zo veel mogelijk’ 
papierloos programma. Dit geldt voor zowel aanvragers 
als voor Stimulus Programmamanagement. De aan-
vragers/subsidieontvangers krijgen direct toegang tot 
het beheersysteem via een webkoppeling. Het digitaal 
beheersysteem van OP-Zuid levert alle benodigde 
projectgegevens aan in het centrale monitoringsysteem, 

tezamen met de drie andere EFRO-programma’s in  
Nederland, voor een centrale doorlevering aan de Euro-
pese Commissie.

De Europese aanbesteding van het beheersysteem vond 
plaats in het voorjaar van 2008. Op basis van een  
functioneel ontwerp is direct begonnen met de bouw. 
Er is in 2008 veel tijd en aandacht gegeven aan de bouw 
van het beheersysteem. Stimulus Programmamanage-
ment heeft periodiek overleg met de leverancier.
Daarnaast heeft Stimulus Programmamanagement 
interne bijeenkomsten gehouden om de input en output 
te testen. Tijdens het testen is in samenwerking met een 
Epd-auditor gekozen voor een uniforme vastlegging van 
testresultaten.
De conversie van gegevens van het noodsysteem naar 
het beheersysteem heeft gefaseerd plaatsgevonden. Er 
is een onderscheid gemaakt tussen de aanvraagfase en 
de voortgangsfase. Na invoering in het beheersysteem 
werden interne bijeenkomsten gehouden om de invoer 
te testen. 

Stimulus Programmamanagement heeft ervoor gekozen 
om nagenoeg de gehele administratieve organisatie in 
het digitale systeem ‘in te bedden’. Het totale proces van 
aanvraag tot eindafrekening, inclusief uitgavenstaten 
naar de CA, onregelmatigheden, uitbetalingen van sub-
sidies, alsmede de koppeling met de financiële admini-
stratie vindt plaats in het digitale beheersysteem.

Naar verwachting zal medio 2009 het beheersysteem 
geheel operationeel zijn.

De beschrijving van het beheer- en  
controlesysteem
In 2008 is veel tijd besteed aan het beschrijven van de 
beheer- en controlesystemen volgens de vereisten van 
artikel 71 van de Verordening. Hiervoor hebben in 2008 
enkele bijeenkomsten plaatsgevonden met de Auditau-
toriteit en Certificeringsautoriteit. Daarbij hebben beide 
autoriteiten kennisgemaakt met het nieuwe beheer- en 
controlesysteem. 

Het Comité van Toezicht heeft op 12 juni 2008 de 
beschrijving van het beheer- en controlesysteem 
vastgesteld en op 20 juni 2008 heeft de Auditautoriteit 
de definitieve beschrijving bij de Europese Commissie 
ingediend. De Europese Commissie heeft middels een 
schriftelijk verzoek op 16 juli 2008 verzocht om aanvul-
lende schriftelijke informatie. Deze informatie is op 24 
juli 2008 door de Auditautoriteit verstrekt. Hierop heeft 
de Europese Commissie op 27 augustus 2008 schriftelijk 
laten weten de beschrijving niet te aanvaarden om de 
volgende redenen:
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De elektronische uitwisseling van informatie tussen de 
MSF en het SFC2007 was nog niet geïnstalleerd. Tevens 
werd dringend aanbevolen om het tijdstip van controles 
ter plaatse te heroverwegen en in overeenstemming te 
brengen	met	de	richtlijnnota	betreffende	management-
verificaties.
 
In april 2009 is, nadat de ‘live’ versie van het beheer-
systeem in gebruik is genomen, de beschrijving van het 
beheer- en controlesysteem opnieuw ingediend bij de 
Auditautoriteit, zodat hiermee de concept-betaal- 
aanvragen kunnen worden ingediend. 

5.2 Overleggen

Naast de intern gerichte programmaoverleggen van het 
OP-Zuid, bestaan er overleggen van de Management-
autoriteit met andere stakeholders binnen de structuur-
fondsen. Deze zijn gericht op het kader waarin EFRO 
functioneert, met name waar dat kader op een of andere 
wijze gevolgen heeft voor het programma. 

Het Programmamanagersoverleg (PMO)
Het PMO wordt voorgezeten door het Ministerie van 
Economische Zaken, dat als coördinerend ministerie 
aanspreekbaar is voor de Europese Commissie. In 2008 
zijn negen overleggen gehouden waarbij vertegenwoor-
digers van alle Nederlandse Managementautoriteiten,  
de Certificeringsautoriteit, Auditautoriteit en het coör-
dinerend Ministerie van EZ (voorzitter) aanwezig waren. 
Vanuit de Managementautoriteit waren de program-
mamanager en/of programmasecretaris bij dit overleg 
aanwezig. De plaats van bijeenkomst was meestal 
Utrecht. In het PMO komen zaken aan de orde die be-
trekking hebben op de uitvoering van de programma’s, 
ook gezien vanuit de Europese Commissie. Dit kan zijn 
het opstellen of aanpassen van de ministeriële regeling, 
zoals gebeurd in 2008, het bespreken van regelgeving uit 
de zogenaamde COCOF-overleggen in Brussel en het 
omgaan met en begrijpen van die regelgeving. Daarnaast 
is er ook ruimte voor het voorbespreken van de grote 
acties voor het programma, zoals de jaarvergadering van 
EFRO, de evaluatie van de programma’s, bezoeken aan 
programma’s, afhandeling van jaarverslagen en voort-
gang van de individuele programma’s. 
Vanuit het PMO is een aparte werkgroep in 2008 begon-
nen met het voorbereiden van de evaluatie van de vier 
programma’s in Nederland (het Evaluatieoverleg). Er is 
gekozen voor een gezamenlijke aanpak in deze. Er zijn in 
2008 vier bijeenkomsten geweest en het is de bedoeling 
dat in 2009 het evaluatiekader is ontwikkeld. 

De Financiële werkgroep (FWG)
Deze werkgroep vergadert op eenzelfde wijze als het 
hiervoor genoemde PMO. De leden zijn de vertegen-
woordigers van de vier Nederlandse Managementauto-
riteiten, de Certificeringsautoriteit, Auditautoriteit en 
het coördinerend Ministerie van EZ, dat tevens voor-
zitter is. Vanuit de Managementautoriteit is de program-
macontroller en/of projectcontroller aanwezig. In de 
werkgroep worden veelal de financieel-technische zaken 
besproken. In 2008 is de werkgroep negen keer bij elkaar 
gekomen.	Zaken	die	hierbij	besproken	zijn,	betreffen	
onder andere beheer en controle, controleprotocollen, 
opbrengstgenererende projecten, checklijsten, annual 
summary, interpretatie regelgeving, onregelmatigheden 
en terugvorderingen. Besluiten over de besproken zaken 
worden genomen in het PMO-overleg.

De Gebruikersraad MSF
De Gebruikersraad geeft advies voor de totstandko-
ming van de MSF (Monitor Structuurfondsen). De raad 
bestaat uit vertegenwoordigers van de vier Nederlandse 
Managementautoriteiten, de Certificeringsautoriteit, 
Auditautoriteit en het coördinerend Ministerie van EZ, 
dat tevens verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 
het MSF. Voor de Managementautoriteit is de program-
macontroller aanwezig bij dit overleg. In 2008 is de raad 
tien keer bij elkaar geweest. Van speciaal belang is de 
juiste koppeling van het beheersysteem met het MSF-
systeem. 

Voorts wordt er vanuit Stimulus Programmamanage-
ment geparticipeerd in:

•	 Werkgroep	checklijsten
 Deze werkgroep is in 2008 drie keer bij elkaar geweest 

om de leerpunten van het Nationaal Actieplan van de 
oude EFRO-programma’s te vertalen naar up-to-date 
checklijsten voor dit nieuwe EFRO-programma. Dit 
heeft geresulteerd in een elftal checklijsten die uitein-
delijk door het Ministerie van EZ zijn voorgeschreven 
als standaard checklijst EFRO. Wel is de mogelijkheid 
geboden om hier eventuele extra vragen aan toe te 
voegen. Gedurende het programma kunnen deze 
checklijsten worden aangepast. 

•	 Werkgroep	indicatoren
 In deze werkgroep komen onder meer kwesties met 

betrekking tot operationalisering van de indicatoren 
aan de orde. Doel van deze werkgroep is te komen 
tot een landelijke uniformering op het gebied van 
indicatoren bij de diverse Operationele Programma’s 
in Nederland. Inmiddels is een nader onderzoek 
uitgezet om na te gaan hoe voor de belangrijkste twee 
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outcome indicatoren, namelijk werkgelegenheid en 
R&D-investeringen, tot een betrouwbare en uniforme 
schatting van de streefwaarde voor aanvang van een 
project en van de realisatiewaarde na afloop van het 
project te komen.

In 2008 zijn al met al veel werkzaamheden verricht 
voor het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van het 
OP-Zuid. De kosten van deze Technische Bijstand zijn 
uiteraard geadministreerd, maar nog niet opgenomen in 
enige betaalaanvraag aan de Europese Commissie. Daar-
om zijn deze inspanningen cijfermatig niet vermeld.
 

In 2008 is van de Europese Commissie een tweede aan-
vullend voorschot werkkapitaal ontvangen ter grootte 
van € 5.577.000 waarmee het totaal aan ontvangen voor-
schotten van de Europese Commissie op € 9.295.000 is 
gekomen.
Van dit bedrag zijn nog geen betalingen verricht aan 
begunstigden. Rentebaten over dit project zullen ten 
behoeve van het Operationeel Programma Zuid-Neder-
land worden ingezet.

Doel van het project
Het Programmabureau World Class Maintenance  
is niet alleen hét loket voor Maintenance (regio) 
branding in Zuidwest-Nederland (Zeeland,  
Noord-Brabant), zowel voor aerospace als ook 
voor de sectoren maritiem, energie, proces, infra 

en hightech. Het is ook een belangrijk communica-
tiekanaal voor bedrijven, onderwijsinstellingen en 
overheden en het coördinatiepunt voor acquisitie 
ten aanzien van binnen- en buitenlandse bedrijven 
op het gebied van Maintenance, Logistiek en aan-
verwante bedrijfstakken.

Prioriteit: 2
Projectaanvrager: Brabantse Ontwik-
kelings Maatschappij NV

Regio: Zuidwest
Subsidie EFRO: € 497.984
Totale projectkosten: € 1.276.881

Programmabureau World Class Maintenance
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In 2008 is gewerkt aan communicatieactiviteiten die zijn 
afgeleid uit het communicatieplan OP-Zuid. Dat plan 
is conform artikel 2, lid 1 (EG) Nr. 1828/2006 in 2007 
opgesteld door de Managementautoriteit, de provincie 
Noord-Brabant. Het plan beschrijft op hoofdlijnen het 
communicatiebeleid rond het OP-Zuid voor de gehele 
programmaperiode. Om dit beleid te concretiseren tot 
uitvoeringswerkzaamheden is in 2008 een Actieplan 
Communicatie opgesteld. Aan het eind van het jaar zijn 
de uitgevoerde communicatieactiviteiten geëvalueerd. 
De uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen 
in de opzet van het Actieplan Communicatie 2009.
Conform artikel 4 (EG) Nr. 1828/2006 wordt informatie 
verschaft over het communicatieplan en de stand van 
de uitvoering ervan in het verslagjaar 2008, de uitge-
voerde publiciteits- en voorlichtingsmaatregelen en de 
gebruikte communicatiemiddelen.

In 2008 lag de nadruk van de communicatie op het  
verspreiden van informatie over het programma, de  
prioriteiten en de mogelijkheden voor (soorten)  
projecten. In het Actieplan Communicatie is onder-
scheid gemaakt tussen externe en interne communica-
tie, waaronder verschillende activiteiten zijn ontwikkeld.

6.1 Externe communicatie

Communicatievoorwaarden 
Bij aanvang van een project worden aan projectuitvoer-
ders instructies overhandigd over het gebruik van logo’s 
en de verdere communicatie over de toekenning van 
EFRO-middelen. Deze instructies zijn te downloaden 
van de website van OP-Zuid. Verder worden ook tijdens 
voortgangsgesprekken de communicatie-uitingen 
rondom een project besproken.

Website OP-Zuid
Voor het OP-Zuid is de website www.op-zuid.nl 
opgezet. Deze is gelinkt aan de website van Stimulus 
Programmamanagement en vice versa. In 2008 is de 
basisinformatie op de site uitgebreid en verbeterd.  
De communicatiemedewerker van Stimulus Program-
mamanagement kan voortaan zelf de website beheren. 
Informatie op de website is geactualiseerd en wordt 
structureel bijgehouden. Verder is het onderdeel Pro-
jectinformatie opgezet. Alle goedgekeurde projecten 
worden met een korte beschrijving vermeld en een 
totaaloverzicht biedt transparantie over financiering en 
eindbegunstigden. Hiermee is voldaan aan de eisen die 
de Europese Commissie stelt. Daarnaast is informatie 
over bedrijfsgerichte regelingen toegevoegd. 
Aan het eind van het jaar is de website geëvalueerd 
en is er geconcludeerd dat deze overzichtelijker en 
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toegankelijker moet worden. In 2009 resulteert dit in 
een herstructurering van de website van OP-Zuid en 
het samenvoegen van de informatie van de website van 
Stimulus Programmamanagement met die van OP-Zuid.

Website EU-projectenkaart
In 2008 is gestart met de ontwikkeling van een gezamen-
lijke website van de Nederlandse vertegenwoordiging 
van de Economische Commissie, het Coördinatiepunt 
Structuurfondsen van het Ministerie van Economische 
Zaken en de vier Managementautoriteiten (Noord, 
Oost, Zuid en West). Het doel van deze website is om op 
laagdrempelige wijze informatie over projecten te geven. 
De doelgroep bestaat uit (potentiële) projectuitvoerders, 
journalisten, betrokken ambtenaren en bestuurders en 
het brede publiek. De verwachte oplevering van deze 
site is november 2009.

Evenementen OP-Zuid
Op 11 december 2008 is, in samenwerking met de 
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij, Syntens en de gemeente 
’s-Hertogenbosch, een succesvol evenement georgani-
seerd in de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch onder 
de titel ‘Impuls voor Innovatie’. Hiervoor zijn zo’n 3.000 
Brabantse MKB-ondernemers uitgenodigd, wat gere-
sulteerd heeft in ruim 120 aanmeldingen uit met name 
Oost-Brabant. Daarnaast waren bestuurlijke vertegen-
woordigers aanwezig van de Europese Commissie, pro-
vincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch 
en vertegenwoordigers van het Comité van Toezicht 
en de Stuurgroepen. Doelstelling van deze bijeenkomst 
was MKB-ondernemers te informeren over de moge-
lijkheden van het OP-Zuid-programma, met name de 
bedrijfsgerichte regelingen. Tijdens adviesgesprekken 
tussen OP-Zuid-adviseurs en MKB-ondernemers zijn 
projectideeën besproken. De bijeenkomst is aange-
kondigd in de regionale pers en na afloop is een artikel 
verschenen in het Brabants Dagblad. 

Wegens het grote succes van deze bijeenkomst is be-
sloten om in 2009 meer van dit soort regionale bijeen-
komsten te organiseren in samenwerking met de ROM’s, 
provincies en Syntens.

Deelname beurzen/bijeenkomsten
Voor vergroten van de bekendheid met het OP-Zuid-
programma bij verschillende doelgroepen, heeft 
Stimulus deelgenomen aan bijeenkomsten en beurzen 
in Zuid-Nederland. Programmamanagers en het hoofd 
Stimulus hebben presentaties gehouden. Voor het over-
zicht van evenementen is een ‘beurskalender’ gemaakt. 

•	 Op	2	oktober	2008	heeft	de	SRE	Projectencarrousel	
plaatsgevonden in de Willibrordhaeghe in Deurne, 
met als thema ‘Economisch beleid: van idee naar 
uitvoering’. Doelgroepen waren bestuurders, ambte-
naren Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en 
Toerisme en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en onderwijs. OP-Zuid was vertegenwoordigd met 
een informatiestand, een themasessie en advies-
gesprekken.

•	 OP-Zuid	was	aanwezig	met	een	informatiestand	en	
vertoonde een promotiefilm tijdens de Regio Business 
Dagen Midden-Brabant op 22 en 23 oktober 2008 
in het Willem II Stadion in Tilburg. De doelgroep 
bestond uit Midden-Brabantse MKB-ondernemers.

•	 De	Interreg-bijeenkomst	‘Europa	werkt	in	de	grens-
regio’ vond plaats op 3 november 2008 in het provin-
ciehuis in ’s-Hertogenbosch. Doelgroepen waren over-
heden, organisaties en bedrijven in Zuid-Nederland 
en Vlaanderen. Informatie over OP-Zuid is opgeno-
men in de brochure behorend bij deze bijeenkomst en 
informatie over het programma was beschikbaar in 
een informatiestand, waar ook een promotiefilm werd 
vertoond.

•	 Op	10	december	vond	in	het	provinciehuis	in	 
’s-Hertogenbosch een slotmanifestatie voor jongeren 
plaats met als onderwerp ‘Europa in Noord-Brabant’. 
OP-Zuid nam deel aan een panel van deskundigen, 

 waaronder gedeputeerde Annemarie Moons,  
vertegenwoordigers van het Europees Parlement en 
OP-Zuid. Daarnaast werden filmclips vertoond van 
Europese projecten in Brabant.

Nieuwsbrief
In 2008 heeft Stimulus Programmamanagement een 
digitale nieuwsbrief ontwikkeld die de papieren versie 
van de Stimulus Programmamanagement nieuwsbrief 
vervangt. De doelgroep van de nieuwsbrief bestaat uit 
ondernemers, intermediairs en bestuurlijke organisaties. 
In de nieuwsbrief ligt het accent op korte, informa-
tieve berichten over projecten, regelingen en relevante 
programmainformatie. Het concept en de vormgeving 
van de digitale nieuwsbrief zijn ontwikkeld. Daarnaast 
zijn de randvoorwaarden vastgesteld voor het in eigen 
beheer maken en versturen van de nieuwsbrief. Na het 
actualiseren van de verzendlijst is de eerste editie van de 
nieuwsbrief samengesteld en verzonden.

Perscontacten
Nadat projecten zijn goedgekeurd in de Stuurgroep-
vergaderingen, worden persberichten opgesteld met 
projectinformatie en een toelichting op het programma. 
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Deze persberichten worden op de website van OP-Zuid 
geplaatst en per e-mail verspreid naar programma-
betrokkenen en regionale media. Het adresbestand voor 
verzenden van persberichten is geactualiseerd.  
De pers wordt uitgenodigd bij belangrijke nieuwswaar-
dige activiteiten, zoals ondernemersbijeenkomsten en 
projectopleveringen. Van artikelen over OP-Zuid in de 
media wordt een knipselkrant bijgehouden.

Basispresentatie OP-Zuid
In 2008 is een basispresentatie in PowerPoint gemaakt 
met informatie over OP-Zuid. Deze presentatie kan 
worden aangepast aan gelegenheid en doelgroep.

Promotiemateriaal
Er zijn flyers gemaakt met beknopte informatie over de 

bedrijfsgerichte regelingen. Deze worden zowel door 
Stimulus als door de ROM’s en Syntens gebruikt in hun 
communicatie naar MKB-ondernemers. 
Ter ondersteuning van de presentatie van OP-Zuid bij 
bijeenkomsten en beurzen worden naast de eerder  
ontwikkelde banner, brochure en overige schriftelijke  
informatie ook ballpoints met OP-Zuid-logo en  
webadres gebruikt.

6.2 Interne communicatie

Communicatie ROM’s/Syntens
Met de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen 
(ROM’s) in het OP-Zuid gebied (BOM, LIOF en EIZ) en 
met Syntens zijn afspraken gemaakt over communicatie. 
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Doel van het project
De herinrichting van de openbare ruimte van het 18 
Septemberplein maakt onderdeel uit van een groot-
schalig project. Op het 18 Septemberplein komt 
een ondergrondse fietsstalling. De pleininrichting 
wordt aangepast op de beoogde kwaliteit voor de 
binnenstad van Eindhoven. Door toepassing van 
hoogwaardige en kwalitatieve materialen wordt het 

maaiveld heringericht. Het doel is om de binnen-
stad aantrekkelijker te maken en daardoor een eco-
nomische stimulans te bewerkstellingen op korte en 
lange termijn gezien potentiële ontwikkelingen van 
het stationsgebied. De doelgroep van het project 
zijn de bezoekers van de binnenstad van Eindhoven 
en de economische functies in de binnenstad.

Prioriteit: 3
Projectaanvrager: Gemeente Eindhoven
Regio: Zuidoost

Subsidie EFRO: € 1.020.471
Totale projectkosten: € 2.551.178

Inrichting Openbare Ruimte 18 Septemberplein

Alle communicatie over het OP-Zuid-programma en 
de regelingen wordt door Stimulus Programmamanage-
ment geïnitieerd en communicatie-instrumenten wor-
den door Stimulus Programmamanagement ontwikkeld 
en vervolgens ter beschikking gesteld van de ROM’s en 
Syntens.
Stimulus Programmamanagement heeft een overleg 
geïnitieerd met de ROM’s en Syntens over afstemming 
van taken, verantwoordelijkheden en communicatie-
activiteiten rond de bedrijfsgerichte regelingen. Stimu-
lus Programmamanagement ondersteunt de ROM’s/
Syntens indien nodig in faciliterende zin. Op websites 
en andere communicatie-uitingen van de ROM’s is een 
link gelegd naar de website van OP-Zuid en is vermeld 
dat de regelingen zijn medegefinancierd door het 
OP-Zuid.

Netwerkactiviteiten
Om kennis en ervaringen op gebied van voorlichting en 
publiciteit met andere Europese subsidieprogramma-
secretariaten uit te wisselen, heeft Stimulus Program-
mamanagement in 2008 deelgenomen aan de volgende 
netwerkactiviteiten:
•	 Communicatienetwerk	Structuurfondsen,	initiatief	

van het coördinatiepunt Structuurfondsen van EZ. 
Deelnemers: OP-Zuid, Kansen voor West, GO East, 
SNN en ESF.

•	 Communicatienetwerk	Europese	Programma’s,	 
initiatief van ERAC. Deelnemers: OP-Zuid, Kansen 
voor West, GO East, SNN en ESF. 
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Doel van het project
Met dit project beoogt de gemeente Sluis de econo-
mische en toeristische structuur te versterken van 
Breskens in het bijzonder en van westelijk Zeeuws-
Vlaanderen in het algemeen. Daarbij staat het 
unieke maritieme onderwaterleven in een getijden-
gebied centraal. Uit onderzoek is gebleken dat de 
beschutte (zee)haven van Breskens een unieke

plaats is voor zeedieren, waardoor deze een  
bijzondere toeristische en wetenschappelijke positie 
heeft. De ambitie van het project is om te komen 
tot een kenniseconomie gericht op het maritieme 
onderwaterleven die een belangrijke basis vormt 
voor de herpositionering van Breskens.

Prioriteit: 2
Projectaanvrager: Gemeente Sluis
Regio: Zuidwest

Subsidie EFRO: € 976.365
Totale projectkosten: € 2.551.178

Het onderwaterleven van Breskens
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Bijlagen 
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Bijlage 1

Categorisering van de bijstand uit het Operationeel Programma  
Zuid-Nederland (EFRO) voor de periode 2007-2013 deel A  
conform art. 11 (EG) nr. 1828-2006
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Bijlage 1 
Categorisering van de bijstand uit het Operationeel Programma Zuid-Nederland (EFRO)  
voor de periode 2007-2013 deel A conform art. 11 (EG) nr. 1828-2006

8 In het Operationeel Programma Zuid-Nederland zijn de earmarkings geselecteerd die voorzien zijn van een streefwaarde.

Table 1 Codes for the priority theme dimension Target OP-Zuid  Nederland8 (€) Committed OP-Zuid 2008 (€)

Code Priority theme

Research and technological development 
(R&TD), innovation and entrepreneurship

1 R&TD activities in research centres          9.295.000  0

2 R&TD infrastructure          3.718.000  0

3 Technology transfer          9.295.000  4.621.026

4 Assistance to R&TD, particularly in SMEs          9.295.000  0

5 Advanced support services for firms and groups of 
firms          9.295.000  0

6 Assistance to SMEs for the promotion of environ-
mentally-friendly          3.718.000  0

7 Investment in firms directly linked to research and 
innovation          9.295.000  1.063.605

8 Other investment in firms          3.718.000  0

9 Other measures in SMEs          3.718.000  20.370.473

Information society                    

10 Telephone infrastructures (including broadband 
networks)                       -  0

11 Information and communication technologies          5.577.000  0

12 Information and communication technologies 
(TEN-ICT)          3.718.000  0

13 Services and applications for the citizen (e-learning, 
e-inclusion, etc.)          3.718.000  0

14 Services and applications for SMEs (e-commerce, 
etc.)          5.577.000  0

15 Other measures for use of ICT by SMEs          5.577.000  0

Transport             

16 Railways                        -

17 Railways (TEN-T)                       -

18 Mobile rail assets                        -

19 Mobile rail assets (TEN-T)                        -

20 Motorways                        -

21 Motorways (TEN-T)                        -

22 National roads                        -

23 Regional/local roads                        -

24 Cycle tracks                        -

25 Urban transport                        -

26 Multimodal transport                        -

27 Multimodal transport (TEN-T)                        -

28 Intelligent transport systems                        -

29 Airports                        -

30 Ports                        -

31 Inland waterways (regional and local)                        -

32 Inland waterways (TEN-T)                        -

Energy

33 Electricity                        -

34 Electricity (TEN-E)                        -

35 Natural gas                        -

36 Natural gas (TEN-E)                        -

37 Petroleum products                        -

38 Petroleum products (TEN-E)                        -
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39 Renewable energy: wind             930.000  0

40 Renewable energy: solar             930.000  0

41 Renewable energy: biomass             929.000  0

42 Renewable energy: hydroelectric, geothermal and 
other             929.000  546.252

43 Energy efficiency, co-generation, energy manage-
ment          5.577.000  0

Environmental protection and risk prevention

44 Management of household and industrial waste                        -

45 Management and distribution of water (drink water)                       -

46 Water treatment (waste water)                        -

47 Air quality                        -

48 Integrated prevention and pollution control                        -

49 Mitigation and adaptation to climate change                        -

50 Rehabilitation of industrial sites and contaminated 
land                        -

51 Promotion of biodiversity and nature protection 
(including Natura 2000)                        -

52 Promotion of clean urban transport          7.436.000  0

53 Risk prevention (prevent and manage natural and  
technological risks)                        -  53.000

54 Other measures to preserve the environment and 
prevent risks                        -

Tourism

55 Promotion of natural assets                        -

56 Protection and development of natural heritage                        -

57 Other assistance to improve tourist services                        -

Culture

58 Protection and preservation of the cultural heritage                        -

59 Development of cultural infrastructure                        -

60 Other assistance to improve cultural services                        -

Urban and rural regeneration

61 Integrated projects for urban and rural regeneration         55.770.000  6.149.938

Increasing the adaptability of workers and firms, 
enterprises and entrepreneurs

62 Development of life-long learning systems and 
strategies in firms                        -  236.671

63 Design and dissemination of innovative and more 
productive ways of organising work                        -

64

Development of specific services for employ-
ment, training and support in connection with 
restructuring of sectors and firmsand development 
of systems for anticipating economic changes and 
future requirements in terms of jobs and skills 

                       -  497.984

Improving access to employment and sustaina-
bility                        -

65 Modernisation and strengthening labour market  
institutions                        -

66 Implementing active and preventive measures on 
the labour market                        -

67 Measures encouraging active ageing and prolonging 
working lives          5.577.000  0

68 Support for self-employment and business start-up          5.577.000  0

69 Measures to improve access to employment                        -

70
Specific action to increase migrants’ participation 
in employment and thereby strengthen their social 
integration

                       -

Bijlage 1 
Categorisering van de bijstand uit het Operationeel Programma Zuid-Nederland (EFRO)  
voor de periode 2007-2013 deel A conform art. 11 (EG) nr. 1828-2006
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Improving the social inclusion of less-favoured 
persons

71

Pathways to integration and re-entry into employ-
ment for disadvantaged people; combating discri-
mination in accessing and progressing in the labour 
market and promoting acceptance of diversity at the 
workplace

         3.718.000  0

Improving human capital

72

Design, introduction and implementation of re-
forms in education and training systems in order to 
develop employability, improving the labour market 
relevance of initial and vocational education and 
training, updating skills of training personnel with a 
view to innovation and a knowledge based economy

                       -

73

Measures to increase participation in education and 
training throughout the life-cycle, including through 
action to achieve a reduction in early school leaving, 
gender-based segregation of subjects and increased 
access to and quality of initial vocational and tertiary 
education and training

                       -

74

Developing human potential in the field of research 
and innovation, in particular through post-graduate 
studies and training of researchers, and networking 
activities between universities, research centres and 
businesses

         5.577.000  0

Investment in social infrastructure

75 Education infrastructure                        -

76 Health infrastructure                        -

77 Childcare infrastructure                        -

78 Housing infrastructures                        -

79 Other social infrastructure                        -

Mobilisation for reforms in the fields of employ-
ment and inclusion

80 Promoting partnerships, pacts and initiatives 
through the networking of relevant stakeholders                        -

Strengthening institutional capacity at national, 
regional and local level

81

Mechanisms for improving good policy and 
programme design, monitoring and evaluation at 
national, regional and local level, capacity building 
in the delivery of policies and programmes.

                       -

Reduction of additional costs hindering the 
outermost regions development

82 Compensation of any additional costs due to Acces-
sibility deficit and territorial fragmentation                        -

83 Specific action addressed to compensate additional 
costs due to size market factors                        -

84 Support to compensate additional costs due to 
climate conditions and relief difficulties                        -

Technical assistance 

85 Preparation, implementation, monitoring and 
inspection          7.036.000  7.036.000

86 Evaluation and studies; information and commu-
nication             400.000  400.000

Total        185.900.000  40.974.949

TOTAL EARMARKING:      122.694.000  27.389.011

Percentage  66% 67%
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Bijlage 1 
Categorisering van de bijstand uit het Operationeel Programma Zuid-Nederland (EFRO)  
voor de periode 2007-2013 deel A conform art. 11 (EG) nr. 1828-2006

Table 2 Codes for the form of finance dimension in € Target OP-Zuid Nederland Committed OP-Zuid 2008

Code Form of finance  

1 Non-repayable aid       171.700.000  40.974.949

2 Aid (loan, interest subsidy, guarantees)                         -

3 Venture capital (participation, venture-capital fund)         14.200.000  0

4 Other forms of finance                         -

Total         185.900.000  40.974.949

Table 3 Codes for the territorial dimension in € Target OP-Zuid Nederland Committed OP-Zuid 2008

Code Territory type

1 Urban       125.900.000  39.452.332

2 Mountains                         -

3 Islands                         -  546.252

4 Sparsely and very sparsely populated areas                         -

5 Rural areas (other than mountains, islands or sparsely 
and very sparsely populated areas)         60.000.000  976.365

6 Former EU external borders (after 30.04.2004)                         -

7 Outermost region                         -

8 Cross-border cooperation area                         -

9 Transnational cooperation area                         -

10 Inter-regional cooperation area                         -

0 Not applicable                         -

Total      185.900.000  40.974.949
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Table 5 Codes for the location dimension in € Committed OP-Zuid 2008

Code Territory type COROP / NUTS 3

37 Noord-Limburg 3.580.006

38 Midden-Limburg 3.343.332

39 Zuid-Limburg 6.588.598

34 Midden-Noord-Brabant 4.619.443

35 Noordoost-Noord-Brabant 4.091.033

36 Zuidoost-Noord-Brabant 7.236.306

33 West-Noord-Brabant 3.790.978

31 Zeeuwsch-Vlaanderen 3.441.437

32 Overig Zeeland 4.283.816

Total    40.974.949

Table 4 Codes for the economic activity in € Committed OP-Zuid 2008

Code Economic activity

01 Agriculture, hunting and forestry

02 Fishing

03 Manufacture of food products and beverages

04 Manufacture of textiles and textile products

05 Manufacture of transport equipment

06 Unspecified manufacturing industries  15.973.149

07 Mining and quarrying of energy producing materials

08 Electricity, gas, steam and hot water supply

09 Collection, purification and distribution of water

10 Post and telecommunications

11 Transport  628.053

12 Construction

13 Wholesale and retail trade

14 Hotels and restaurants

15 Financial intermediation

16 Real estate, renting and business activities 4.193.963

17 Public administration  7.552.352

18 Education

19 Human health activities  241.664

20 Social work, community, social and personal services  296.750

21 Activities linked to the environment  546.252

22 Other unspecified services  10.566.401

00 Not applicable  976.365

Total      40.974.949
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Bijlage 2

Cumulatieve splitsing van toewijzingen van de communautaire 
bijdrage per categorie in het jaarlijks verslag en het eindverslag over 
de uitvoering
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Bijlage 2 
Cumulatieve splitsing van toewijzingen van de communautaire bijdrage per categorie  
in het jaarlijks verslag en het eindverslag over de uitvoering

Combinatie van de codes voor de dimensies 1 tot en met 5

Code Code Code Code Code Bedrag in €

Dimensie 1 Dimensie 2 Dimensie 3 Dimensie 4 Dimensie 5

Prioritair thema Financieringsvorm Gebied Economische 
activiteit

Plaats van  
uitvoering

3 1 1 6 31 169.591

3 1 1 6 32 169.590

3 1 1 6 33 254.386

3 1 1 6 34 254.386

3 1 1 6 35 254.385

3 1 1 6 36 254.385

3 1 1 6 37 226.121

3 1 1 6 38 226.120

3 1 1 6 39 226.120

3 1 1 11 36 628.053

3 1 1 22 32 1.272.496

3 1 1 22 34 228.465

3 1 1 22 35 228.464

3 1 1 22 36 228.464

7 1 1 6 39 1.063.605

9 1 1 6 31 935.475

9 1 1 6 32 935.473

9 1 1 6 33 1.403.211

9 1 1 6 34 1.403.211

9 1 1 6 35 1.661.546

9 1 1 6 36 1.661.546

9 1 1 6 37 1.362.115

9 1 1 6 38 1.362.114

9 1 1 6 39 1.362.114

9 1 1 16 31 349.497

9 1 1 16 32 349.497

9 1 1 16 33 524.246

9 1 1 16 34 524.245

9 1 1 16 35 524.245

9 1 1 16 36 524.245

9 1 1 16 37 465.996

9 1 1 16 38 465.996

9 1 1 16 39 465.996

9 1 1 19 39 241.664

9 1 1 22 31 312.274

9 1 1 22 32 312.273

9 1 1 22 33 468.410

9 1 1 22 34 468.410

9 1 1 22 35 468.410

9 1 1 22 36 468.410
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9 1 1 22 37 449.952

9 1 1 22 38 449.952

9 1 1 22 39 449.950

42 1 3 21 32 546.252

53 1 1 6 31 6.625

53 1 1 6 32 6.625

53 1 1 6 33 9.938

53 1 1 6 34 9.938

53 1 1 6 35 9.937

53 1 1 6 36 9.937

61 1 5 0 31 976.365

61 1 1 20 36 296.750

61 1 1 22 31 9.696

61 1 1 22 32 9.696

61 1 1 22 33 14.544

61 1 1 22 34 614.544

61 1 1 22 35 14.544

61 1 1 22 36 2.235.015

61 1 1 22 37 12.928

61 1 1 22 38 12.928

61 1 1 22 39 1.952.928

62 1 1 6 37 236.671

64 1 1 6 31 62.248

64 1 1 6 32 62.248

64 1 1 6 33 186.744

64 1 1 6 34 186.744

85 1 1 17 31 586.334

85 1 1 17 32 586.333

85 1 1 17 37 781.778

85 1 1 17 38 781.778

85 1 1 17 39 781.777

85 1 1 17 33 879.500

85 1 1 17 34 879.500

85 1 1 17 35 879.500

85 1 1 17 36 879.500

86 1 1 17 31 33.334

86 1 1 17 32 33.333

86 1 1 17 37 44.445

86 1 1 17 38 44.444

86 1 1 17 39 44.444

86 1 1 17 33 50.000

86 1 1 17 34 50.000

86 1 1 17 35 50.000

86 1 1 17 36 50.000

TOTAAL 40.974.949
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Bijlage 3 
Overzicht beschikte projecten 2008 OP-Zuid

Beschikte projecten 2008 prioriteit 1 “Vrije ruimte”

Beschikte projecten 2008 prioriteit 2

Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten
(TK) in €

Toegekende EFRO-
bijdrage in €

BESCHIKT BESCHIKT

  Zuidoost    

31 O 001 Hoogstarters Maastricht Gazellentra-
ject 2007-2009 Universiteit Maastricht 489.397 241.664 

31 O 002 Naar meer participatie in innovatie! Syntens 6.221.700 2.488.680 

31 O 003 Maastricht Forensic Experts Universiteit Maastricht 2.812.605 1.063.605 

31 O 004 Innomotive ATC 1.818.606 628.053 

31 O 005 Innovatie Zuid (aanjaagproject) BOM 14.970.013 5.988.005 

31 O 006 HeliXeR Stichting HeliXeR 5.087.709 2.035.084 

31 O 007 Connect 2008-2011 Stichting Connect 627.624 236.671 

31 O 008 Creatief ondernemerschap Kamer van Koophandel en 
Fabrieken Limburg 2.152.800 861.120 

31 O 009 De Uitvinders De Uitvinders 3 1.713.482 685.393 

31 O 012 Precisietechnologie Syntens 251.900 100.760 

31 O 019 High Med Campus (voorbereiding) Stichting Brainport 290.880 116.352 

31 O 025 De Gruyterfabriek BIM Vastgoed 10.661.300 4.193.963 

  Zuidwest    

31 W 001 Inherent Veiliger Produceren Provincie Zeeland 133.000 53.000 

31 W 002 Actieplan Groei! BOM 5.274.000 2.109.600 

31 W 003 Starterslift Creatief st. Starterslift 3.311.764 1.272.496 

31 W 004 C-Energy - Getijdenenergie voor 
Zeeland Ecofys Nederland BV 1.400.647 546.252 

Totaal 57.217.427 22.620.698 

Voor de regelingen is tot en met 2008 voor een bedrag ad € 24.865.430 (totale projectkosten) beschikt, waarvan een bedrag ad € 3.747.281 zijnde EFRO.

Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten 
(TK) in €

Toegekende EFRO-
bijdrage in €

BESCHIKT BESCHIKT

  Zuidoost    

32 O 001
Additionele Meerjarige Imago- en 
Acquisitiecampagne BrabantStad 
2008-2011

BOM 1.639.400 639.400 

  Zuidwest    

32 W 001 Het onderwaterleven van Breskens Gemeente Sluis 2.503.500 976.365 

32 W 002 Programmabureau WCM BOM 1.276.881 497.984 

  Totaal 5.419.781 2.113.749 
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Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten 
(TK) in €

Toegekende EFRO-
bijdrage in €

BESCHIKT BESCHIKT

33 S 001 D Interpretatiecentrum Bastionder 
’s-Hertogenbosch

Gemeente ’s-Hertogen-
bosch 1.505.522 600.000 

33 S 002 E HOME - Kwaliteitsimpuls 2008 Genneper Parken/HOME 741.873 296.750 

33 S 003 H Kwaliteitsimpuls Traverse (Helmond) Gemeente Helmond 3.000.000 1.200.000 

33 S 004 E Inrichting Openbare Ruimte 
18-Septemberplein Gemeente Eindhoven 2.551.178 1.020.471 

33 S 006 S Inrichting publieke ruimte Klooster-
kwartier Sittard Gemeente Sittard-Geleen 1.330.000 500.000 

33 S 010 S Openbare ruimte Zitterd Revisited 
Fase 1 Gemeente Sittard-Geleen 3.611.185 1.440.000 

 Totaal  12.739.758 5.057.221 

Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten 
(TK) in €

Toegekende EFRO-
bijdrage in €

BESCHIKT BESCHIKT
      

Technische Bijstand 2007-2013 14.873.000 7.436.000

 Totaal 14.873.000 7.436.000 

Beschikte projecten 2008 prioriteit 3

Beschikte projecten 2008 prioriteit 4

Bijlage 3 
Overzicht beschikte projecten 2008 OP-Zuid
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In deze bijlage wordt de organisatie- en management-
structuur van het OP-Zuid geschetst. Hierin worden 
conform de bepalingen in de Algemene Verordening de 
verantwoordelijke autoriteiten genoemd, respectievelijk 
de Managementautoriteit, de Certificeringsautoriteit en 
de Auditautoriteit, inclusief hun verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. 
Binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
zijn drie Stuurgroepen in het leven geroepen die zijn 
belast met de taak van de inhoudelijke beoordeling van 
projectvoorstellen en het adviseren over de financiële 
bijdragen uit het programmabudget. Deze Stuurgroepen 
opereren onder verantwoordelijkheid van de Beheers-
autoriteit en het Comité van Toezicht. Het Comité 
besluit over de algemene strategie en het beleid van 
het programma en is verantwoordelijk voor het globale 
toezicht op de uitvoering van het programma. 

Managementautoriteit

De provincie Noord-Brabant treedt, conform (EG) 
Nr. 1080/2006, op als Managementautoriteit van het 
Operationeel Programma Zuid-Nederland. Taken van 
de Managementautoriteit zijn onder meer:

•	 Erop	toezien	dat	de	selectie	van	projecten	gebeurt	vol-
gens de criteria van het programma en dat projecten 
voldoen aan de geldende Europese en nationale regels;

•	 De	beschikkingen	afgeven;
•	 Verifiëren	dat	gecofinancierde	producten	en	diensten	

zijn geleverd en of uitgaven van projecten zijn gedaan 
volgens de geldende Europese en nationale regels;

•	 Zorgen	dat	er	een	digitaal	registratiesysteem	is	voor	
boekhoudkundige gegevens van alle projecten en dat 
de gegevens worden verzameld en bewaard die nodig 
zijn voor het financiële beheer en het toezicht; 

•	 Zorgen	dat	de	begunstigden	en	andere	instanties	die	
bij de projecten betrokken zijn een afzonderlijk boek-
houdsysteem gebruiken; 

•	 Erop	toezien	dat	de	vereiste	evaluaties	van	het	Opera-
tioneel Programma tijdig plaatsvinden en voldoen aan 
de kwaliteitsnormen;

•	 Procedures	instellen	om	te	garanderen	dat	alle	docu-
menten worden bijgehouden die nodig zijn om voor 
een toereikend controlespoor te zorgen;

•	 Erop	toezien	dat	de	Certificeringsautoriteit	alle	nood-
zakelijke informatie ontvangt over uitgaven, procedu-
res en audits; 

•	 Ondersteuning,	voorbereiding	en	documentatie	van	
het Comité van Toezicht (laten) verzorgen;

•	 Jaarverslagen	en	het	eindverslag	over	de	uitvoering	
van het programma opstellen en indienen;

•	 Erop	toezien	dat	de	regels	inzake	voorlichting	en	
publiciteit worden nagekomen; 

•	 De	Europese	Commissie	informatie	verstrekken	aan	
de hand waarvan zij (grote) projecten kan beoordelen;

•	 Voorstellen	tot	wijziging	van	het	programma	doen	
aan de Europese Commissie op basis van besluiten 
van het Comité van Toezicht.

De Managementautoriteit fungeert ook als de instantie 
die bevoegd is voor het verrichten van de betalingen aan 
de begunstigden binnen het Operationeel Programma 
Zuid.

Certificeringsautoriteit

De Certificeringsautoriteit voor het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland is de Dienst Regelingen 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit. De Certificeringsautoriteit is verantwoordelijk 
voor het verifiëren van de juistheid en compleetheid 
van betalingsverzoeken en uitgavenstaten die de Ma-
nagementautoriteit van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland indient bij de Europese Commissie. 
Ook is het de verantwoordelijkheid van de CA een 
boekhouding bij te houden van te innen bedragen en 
van de bedragen die worden geschrapt naar aanleiding 
van volledige of gedeeltelijke intrekking van de bijdrage 
voor een concrete actie. 

Auditautoriteit

Als centrale Auditautoriteit voor de Nederlandse EFRO 
Doelstelling 2 programma’s treedt de Audit Dienst van 
het Ministerie van Financiën op. De Auditautoriteit 
beoordeelt voorafgaand aan de eerste betaalaanvraag de 
opzet en het bestaan van de AO/IC en ziet er vervolgens 
op toe dat het beheers- en controlesysteem van het 
Operationeel Programma goed functioneert. 

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht ziet toe op de effectiviteit en 
de kwaliteit van de uitvoering van het Operationeel Pro-
gramma. Het Comité besluit over de algemene strategie 
en het beleid van het programma en is verantwoorde-
lijk voor het globale toezicht op de uitvoering van het 
programma. 

Bijlage 4 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid
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Het Comité van Toezicht heeft de volgende taken en 
verantwoordelijkheden:

•	 Vaststellen	en	zo	nodig	herzien	van	de	selectiecriteria	
voor projecten;

•	 Toezicht	houden	op	het	bereiken	van	de	 
programmadoelen;

•	 Beoordelen	van	de	resultaten	van	het	programma	 
en toetsing daarvan aan de prioriteiten van het  
programma;

•	 Beoordelen	en	vaststellen	van	de	jaarrapportages	en	
het eindrapport van het programma;

•	 Het	Comité	op	de	hoogte	stellen	van	het	jaarlijkse	 
controlerapport betreffende het programma en de 
reactie van de Europese Commissie daarop;

•	 Voorstellen	doen	aan	de	Managementautoriteit	over	 
herziening van het Operationeel Programma;

•	 Voorstellen	doen	voor	eventuele	wijzigingen	in	de	
beschikking van de Commissie over de verdeling  
van de bijdrage uit het EFRO.

In 2007 heeft de oprichtingsvergadering van het Co-
mité van Toezicht plaatsgevonden. Door het Comité 
van Toezicht is het Operationeel Programma Zuid-
Nederland aangenomen en is het Reglement van Orde 
van het Comité van Toezicht Operationeel Programma 
Zuid-Nederland, conform het bepaalde in artikel 63, 
lid 2 van (EG) Nr. 1083/2006, vastgesteld. Verder heeft 
het Comité van Toezicht de samenstelling van de drie 
Stuurgroepen bepaald en zijn het communicatieplan 
en het toetsingskader Operationeel Programma Zuid-
Nederland 2007-2013 vastgesteld. 

In 2008 is het Comité van Toezicht driemaal bijeenge-
komen in vergaderingen, tevens heeft een schriftelijke 
ronde plaatsgevonden. 
In het Comité heeft men zich onder meer gebogen over 
de inhoudelijke verduidelijkingen in het Operationeel 
Programma, zoals een heldere afbakening tussen de 
prioriteiten en de toetsing op duurzaamheidsaspecten 
van projectvoorstellen. Vanwege de Zuid-Nederlandse 
schaal van het project ‘Innovatie Zuid’ is subsidieaan-
vrage ter besluitvorming aan het Comité van Toezicht 
voorgelegd in plaats van aan een Stuurgroep; het Comité 
heeft een positief besluit afgegeven. Voorts zijn in het 
verslagjaar drie bedrijfsgerichte regelingen binnen 
prioriteit 1 vastgesteld, namelijk de ‘Adviesregeling’, de 
‘Innovatieregeling’ en de regeling ‘Innovation Officer’.

Stuurgroepen

Binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
zijn drie Stuurgroepen ingesteld. Deze Stuurgroepen 
zijn belast met de taak van de inhoudelijke beoordeling 
van projectvoorstellen en het toekennen van financiële 
bijdragen uit het programmabudget. De Stuurgroepen 
opereren onder verantwoordelijkheid van de Manage-
mentautoriteit en het Comité van Toezicht. 

De drie afzonderlijke Stuurgroepen zijn ingesteld voor 
respectievelijk de deelgebieden Zuidwest-Nederland, 
Zuidoost-Nederland en de Zuid-Nederlandse steden 
(Eindhoven, Helmond, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, 
Breda, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht). 
De Stuurgroepen Zuidwest en Zuidoost geven een 

Leden van het Comité van Toezicht OP-Zuid 2008 

Naam Organisatie

Mw. J.R.H. Maij-Weggen Provincie Noord-Brabant (voorzitter)

Dhr. ir. H.T.J. Vrehen Voorzitter Stuurgroep Zuidoost (vicevoorzitter)

Dhr. M.J. Wiersma Voorzitter Stuurgroep Zuidwest 

Mw. drs. J.M.P. Moons Voorzitter Stuurgroep Steden

Dhr. C. Kortleve Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken

Dhr. drs. R.G.J. van Raak Coördinator Structuurfondsen Nederland (raadgevend)

Dhr. ing. A.H. Lundqvist Vertegenwoordiger kennisinstellingen

Mw. J. Kool-Blokland Vertegenwoordiger gemeenten Zuid-Nederland

Dhr. ir. G.J.M. Braks Vertegenwoordiger BrabantStad (tot april)

Dhr. R. van Gijsel Vertevgenwoordiger BrabantStad (vanaf april) 

Dhr. mr. A.M.G. Gresel Vertegenwoordiger TriPool

Dhr. ir. J.H. Heijnen Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

Dhr. drs. E. Van Dijk Vertegenwoordiger werkgevers

Mw. mr. S. Mogony Vertegenwoordiger werknemers

Dhr. G. Muijzers Vertegenwoordiger Europese Commissie (raadgevend)

Dhr. K. Vander Eecken Vertegenwoordiger Europese Commissie (raadgevend)

Bijlage 4 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid



55

Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant over de toekenning van bijdra-
gen aan projecten in de prioriteiten 1 en 2 die gesitueerd 
zijn binnen hun respectievelijke deelgebied. De Stuur-
groep Steden is verantwoordelijk voor het beoordelen 
van projecten binnen prioriteit 3 ‘Stedelijke Dimensie’ 
binnen de negen Zuid-Nederlandse steden die voor 
middelen uit deze prioriteit in aanmerking komen. 

De taken en verantwoordelijkheden van de Stuurgroe-
pen omvatten:

•	 Beoordelen	van	projectvoorstellen	aan	de	hand	van	
vooraf door het Comité van Toezicht vastgestelde 
criteria; 

•	 Besluiten	over	de	toekenning	van	de	subsidie	op	 
advies van het programmasecretariaat;

•	 Adviseren	inzake	beschikkingen;
•	 Rapporteren	omtrent	de	voortgang	van	de	uitvoering	

van het programma aan het Comité van Toezicht;
•	 Kennis	nemen	van	de	voortgangsrapportages,	 

jaarverslagen en tussentijdse evaluaties;
•	 Voorstellen	doen	met	betrekking	tot	de	besteding	van	

programmamiddelen voor promotie, publiciteit en 
onderzoek;

•	 Adviseren	aan	het	Comité	van	Toezicht	inzake	 
eventuele programmawijzigingen of wijzigingen in  
de opzet van het programmabeheer.

Evenals bij de samenstelling van het Comité van Toe-
zicht, is ook bij de Stuurgroepen sprake van een brede 
samenstelling met alle relevante overheden en sociaal-
economische partners (inclusief milieuorganisaties).

Stuurgroep Zuidoost

In het verslagjaar 2008 is de Stuurgroep Zuidoost vijf-
maal bijeengekomen voor een vergadering en heeft er 
eenmaal een schriftelijke ronde plaatsgevonden.  
In totaal zijn 15 projectvoorstellen besproken, die alle 
van een positief advies zijn voorzien. Van de voor-
noemde 15 projecten hebben in het verslagjaar 13 een 
beschikking ontvangen. 
In de Stuurgroep heeft een nadere gedachtewisseling 
plaatsgevonden over de toetsing en de advisering van 
projectvoorstellen. Deze discussie is gevoerd aan de 
hand van de notitie ‘Adviesrol Stuurgroepen’. Resu-
merend kan worden aangegeven dat de Stuurgroep 
Zuidoost van mening is dat de rol gedurende de looptijd 
van het programma zal verschuiven van positiebepalend 
en regievoerend in het begin van het programma naar 

meer inhoudelijk, prioriterend en evaluerend aan het 
einde van het programma. 

Stuurgroep Zuidwest

De Stuurgroep Zuidwest is in 2008 vijfmaal voor verga-
deringen in Middelburg en Etten-Leur bijeen geweest. 
In het verslagjaar zijn in deze Stuurgroep negen pro-
jectvoorstellen besproken en alle negen aanvragen zijn 
gehonoreerd. Van deze projecten hebben er zeven een 
beschikking ontvangen in 2008. 
Voor het overige heeft de Stuurgroep zich ook gericht 
op een nadere invulling van de rol en verantwoordelijk-
heden als Stuurgroep in het OP-Zuid aan de hand van 
de notitie ‘Adviesrol Stuurgroepen’. Tevens heeft een 
discussie plaatsgevonden over de wijze waarop de ver-
schillende aspecten van het begrip ‘duurzaamheid’ in de 
toetsing van de projectvoorstellen geoperationaliseerd 
zouden kunnen worden.
  

Stuurgroep Steden

In 2008 is de Stuurgroep Steden driemaal bijeengeko-
men in vergaderingen, tevens heeft een schriftelijke 
ronde plaatsgevonden. 
Discussie in de Stuurgroep Steden heeft zich vooral 
toegespitst op thema’s als de bijdrage aan economische 
structuurversterking, de analyse van de projectscore op 
People, Planet, Profit en de samenhang met prioriteit 1 
en 2. In het verslagjaar heeft een aantal steden met pro-
jectvoorstellen een beroep op de prioriteiten 1 en 2 ge-
daan overeenkomstig de door het Comité van Toezicht 
uitgezette lijn over de afbakening tussen de prioriteiten. 
Dit geeft ook aan dat steden niet alleen ‘eigen’ stedelijke 
projecten ontwikkelen, maar bijdragen aan de economi-
sche dynamiek met grote projecten op het gebied van 
innovatie en ondernemerschap en aantrekkelijke regio’s.

De inspanningen voor het stevig op de kaart zetten 
van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013, hebben in het verslagjaar 2008 geleid tot 85 
goedgekeurde projecten met positieve beschikkingen. 
In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht van deze projecten 
gegeven. 

Deskundigencommissies
Om het (MKB-)bedrijfsleven een extra impuls te 
kunnen geven, zijn er binnen prioriteit 1 een drietal be-
drijfsgerichte regelingen voor subsidieverlening aan het 
MKB in het leven geroepen. In januari 2008 zijn deze 
door het Comité van Toezicht goedgekeurd. 
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Leden stuurgroep Zuidoost 2008 

Naam Organisatie

Dhr. ir. H.T.J. Vrehen Voorzitter Stuurgroep  

Mw. drs. J.M.P. Moons Vicevoorzitter Stuurgroep

Dhr. ir. L.J.T. Meijering Vertegenwoordiger Noord-Brabant

Dhr. E. Bakker Vertegenwoordiger Limburg

Mw. drs. I.C. Carsouw-Huizing Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken

Dhr. dr. ir. J.M.M. Ritzen Vertegenwoordiger kennisinstelling Limburg

Dhr. ing. A.H. Lundqvist Vertegenwoordiger kennisinstelling Noord-Brabant

Dhr. drs. A.A.M. Jacobs Vertegenwoordiger BrabantStad

Dhr. C.J.N.M. Jacobs Vertegenwoordiger TriPool/Venlo

Mw. dr. J.W. Kersten Vertegenwoordiger gemeenten Oost-Brabant

Dhr. drs. H.M.F. Bruls Vertegenwoordiger gemeenten Limburg

Dhr. ir. J.H. Heijnen Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

Dhr. ir. H. Walravens Verte genwoordiger werknemers

Dhr. F.J.A.M. Pistorius RA Vertegenwoordiger werkgevers grote bedrijven

Dhr. H.W.G. Straatman Vertegenwoordiger werkgevers MKB-bedrijven

Leden stuurgroep Zuidwest 2008 

Naam Organisatie

Dhr. M.J. Wiersma Voorzitter Stuurgroep  

Mw. drs. J.M.P. Moons Vicevoorzitter Stuurgroep

Dhr. ir. H.W.W. Bijsterbosch Vertegenwoordiger Noord-Brabant

Dhr. mr. P.J. Filius Vertegenwoordiger Zeeland

Dhr. drs. J.A.M.N. Tonk Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken

Dhr. ir. A.P. de Buck Vertegenwoordiger kennisinstelling Zeeland

Dhr. J.G. Uijterwijk Vertegenwoordiger kennisinstelling Noord-Brabant

Dhr. drs. J.A.M. van Agt Vertegenwoordiger gemeenten West-Brabant (tot juli 2008)

Mw. H. van Rijnbach - de Groot Vertegenwoordiger gemeenten West-Brabant (vanaf december 2008)

Dhr. Drs. A.C.A.M. Adank Vertegenwoordiger BrabantStad (tot oktober 2008)

Mw. E. Aarts Vertegenwoordiger BrabantStad (vanaf oktober 2008)

Mw. mr. S.M. van ‘t Westeinde Vertegenwoordiger grote gemeenten Zeeland

Dhr. J.F. Sala Vertegenwoordiger kleine gemeenten Zeeland

Dhr. T. van Mierlo Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

Dhr. W. Dorenbos Vertegenwoordiger werknemers

Dhr. ir. F.J.C.M. Kempenaars Vertegenwoordiger werkgevers grote bedrijven

Mw. C. Schoonen Vertegenwoordiger werkgevers MKB-bedrijven

Leden stuurgroep Steden 2008 

Naam Organisatie

Mw. drs. J.M.P. Moons Voorzitter Stuurgroep

Dhr. ir. H.T.J. Vrehen Vicevoorzitter Stuurgroep

Mw. E. Beimers-Jürgens Vertegenwoordiger Ministerie BZK/EZ

Mw. drs. A.T. Bredée Vertegenwoordiger kennisinstelling Noord-Brabant (vanaf december 2008)

Mw. drs. M.P.W. Lamberti Vertegenwoordiger kennisinstelling Limburg

Dhr. drs. B.S. Eigeman Vertegenwoordiger BrabantStad

Dhr. P.M. Meekels Vertegenwoordiger TriPool/Venlo

Dhr. G. Verstegen Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

Dhr. J. Krol Vertegenwoordiger werknemers

Dhr. J.P. Bikker Vertegenwoordiger werkgevers grote bedrijven

Dhr. W. Houben Vertegenwoordiger werkgevers MKB-bedrijven

Bijlage 4 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid



57

Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

Met betrekking tot de uitvoering van de regelingen 
is gekozen voor een model waarin regionale ontwik-
kelingsmaatschappijen en Syntens nadrukkelijk een rol 
is toebedeeld. Voor wat betreft de Adviesregeling (AR) 
en de Innovation Officer-regeling (IO) is dat vormgege-
ven als totaalprojecten’, zodat aanvragen door MKB’ers 
onder die regelingen niet separaat aan de Stuurgroepen 
behoeven te worden voorgelegd.  
De Innovatieregeling (IR) kent de procedure dat de aan-
vragen individueel aan de Stuurgroepen wordt voorge-
legd ter advisering aan GS Noord-Brabant.
De ingediende aanvragen worden op hun innovativiteit 
in eerste instantie beoordeeld door twee deskundigen-
commissies (Zuidwest en Zuidoost), die vanaf april 2008 
voortvarend zijn gestart met hun werkzaamheden.

In het verslagjaar zijn zo’n 265 aanvragen in het kader 
van de Adviesregeling, de Innovation Officer-regeling en 
de Innovatieregeling ontvangen.

Technische Bijstand/Programmamanagement 
Stimulus
De hoofddoelstelling van Technische Bijstand is een  
succesvolle en adequate implementatie van het  
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. 
Technische Bijstand valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Managementautoriteit, de provincie Noord- 
Brabant. Daarbij wordt Technische Bijstand gezien als 
een project. Het dagelijkse management over het  
programma wordt uitgevoerd door Stimulus Program-
mamanagement met een tweetal steunpunten in de bij 
het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-
2013 betrokken provincies Limburg en Zeeland.  
Stimulus Programmamanagement legt verantwoording 
af aan de Managementautoriteit.
In Hoofdstuk 1 worden de door Stimulus Programma-
management in het verslagjaar 2008 ondernomen 
activiteiten nader belicht. 
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Ontwerp en realisatie:
Phasis Communication Works B.V., Eindhoven

Dit project is mede mogelijk gemaakt 

met steun uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling.


