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Woord vooraf
Hierbij bied ik u namens de provincie Noord-Brabant, 
de beheersautoriteit van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid), het jaarverslag 
2009 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. Naar verwachting zal het OP-Zuid, 
samen met de cofinanciering vanuit nationale, publieke 
en private middelen, een investeringsimpuls geven van 
ongeveer 460 miljoen euro. 

Het jaar 2009 was een bewogen jaar door de effecten 
van de wereldwijde financiële crisis. Daarnaast kreeg  
Europa in 2009 de nodige aandacht door de  
verkiezingen voor het Europees Parlement.

De economische crisis had grote gevolgen voor de  
regio Zuid-Nederland. Met vereende krachten en  
gerichte maatregelen wordt de crisis echter het hoofd 
geboden. OP-Zuid levert hieraan een bijdrage door het 
onder steunen van projecten. In 2009 is voor ruim  
65 miljoen euro aan EFRO-middelen toegekend aan  
projecten. Er zijn veel innovatieve projecten goed -
gekeurd, met name de Bedrijfsgerichte Regelingen 
waren een groot succes. Met deze regelingen wordt  
het MKB rechtstreeks gesteund. 

De keerzijde is dat het programma een groot aantal 
subsidieaanvragen ontving, waardoor in 2009 uitputting 
van het programmabudget dreigde. Daarom is op  
15 september 2009 besloten tot een tijdelijke sluiting.  
In mei 2010 is het programma heropend. Het stimuleren 
van de kenniseconomie in Zuid-Nederland zal voort-
varend worden voortgezet.

In mijn rol als Commissaris der Koningin in  
Noord-Brabant ben ik sinds 1 oktober 2009 nauw 
betrokken bij het economisch klimaat in  
Zuid-Nederland en bij de gang van zaken rond OP-Zuid. 
Ik heb er, samen met het Comité van Toezicht, het volste 
vertrouwen in dat OP-Zuid een goede bijdrage kan 
blijven leveren aan de ambities van Zuid-Nederland  
als innovatieve regio in Europa.

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk 

Voorzitter Comité van Toezicht  
Operationeel Programma Zuid-Nederland
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Onder verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit, 
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 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 basisdocument in het 
kader van het beheer van het Operationeel Programma:

• Het geeft inzage in de uitvoering van het Operationeel 
Programma en het proces dat zich tussen Europese 
Commissie en beheersautoriteit 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  
Opera tioneel Programma en als zodanig een  
discussiestuk voor het Comité van Toezicht en de 
jaarlijkse vergadering met de Europese Commissie,  
de beheersautoriteit en de lidstaat.

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

Het jaarverslag OP-Zuid 2009 is op 16 juni 2010 door  
het Comité van Toezicht te Helmond goedgekeurd  
en conform artikel 67 van (EG) Nr. 1083/2006 aan de 
Europese Commissie aangeboden. Het jaarverslag is 
elektronisch verstuurd naar de Europese Commissie  
via het SFC 2007 (System for Fund Management  
in the European Community).

Leeswijzer
In de inleiding wordt een beschrijving gegeven van de 
doelstellingen en achtergronden van het programma. 
Meer informatie over de organisatie van het OP-Zuid is 
te vinden in bijlage 4: Organisatie van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland. 

Verantwoording en leeswijzer
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Hoofdstuk 1 schetst het sociaal-economisch kader in het 
verslagjaar 2009. Daarbij wordt gekeken naar Nederland 
als geheel en Zuid-Nederland in het bijzonder. In dit 
hoofdstuk wordt tevens kort ingegaan op de gevolgen van 
de economische crisis die zich in 2009 heeft verdiept. 

In hoofdstuk 2 wordt de voortgang van de uitvoering 
van het OP-Zuid beschreven. In dit hoofdstuk wordt  
een voorgeschreven indeling gehandhaafd, waarbij 
wordt gekeken naar de resultaten tot nu toe.  
Hierbij wordt ingegaan op een analyse van de voortgang, 
informatie over de inachtneming van de commun autaire 
wetgeving, eventuele uitvoeringsproblemen en de 
daarbij gehanteerde gekozen oplossingen, wijzigingen, 
complemen tariteit met andere EU-instrumenten en tot 
slot toezichtregelingen.

Hoofdstuk 3 licht de uitvoering toe van de in het  
OP-Zuid benoemde prioriteiten. In dit hoofdstuk wordt 
informatie gegeven over de verwezenlijking van de 
doelstellingen en de materiële en financiële voortgang 
per prioriteit.

In hoofdstuk 4 worden grote projecten 
(indien van toepassing) uitgelicht. 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan prioriteit 4  
‘Technische Bijstand’ in het verslagjaar 2009.

Hoofdstuk 6 verschaft informatie over het 
communicatieplan en de stand van de uitvoering ervan 
in het verslagjaar 2009, de uitgevoerde publiciteits-  
en voorlichtingsmaatregelen en de gebruikte 
communicatiemiddelen.
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In deze inleiding wordt een beschrijving gegeven van  
de doelstellingen en achtergronden van het programma. 
Meer informatie over de organisatie van het OP-Zuid is 
te vinden in Bijlage 4: Organisatie van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland.

Met onderhavig jaarverslag presenteren de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland tezamen met  
de GSB-steden1 de voortgang van het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid)  
in 2009. In het verslag vindt u de meest recente 
infor matie met betrekking tot het OP in  
Zuid-Nederland. In september 2009 is het programma 
tijdelijk stopgezet doordat de middelen uitgeput 
dreigden te raken. In het voorjaar van 2010 zal het 
programma weer worden heropend.

In maart 2000 stelden de Europese leiders zich tot doel 
van de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende 
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 leefmilieu 
respecteren. Deze doelstellingen samen worden de  
‘Lissabon- en Göteborg-doelen’ genoemd. Waar in dit  
rapport gesproken wordt van ‘Lissabon’, worden 
daar onder zowel de doelen op het gebied van kennis-

  

Inleiding

1  GSB-steden zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, 
Tilburg, Venlo, Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen.

2  Operationeel Programma Zuid-Nederland: Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 2007-2013

economie als op het gebied van duurzaamheid en sociale 
samenhang verstaan. De Lissabon-strategie wordt vaak 
verengd tot kenniseconomie en toptechnologie, maar is 
dus een veel breder concept. Zuid-Nederland hanteert 
deze brede benadering.

Het OP-Zuid is afgeleid van de Lissabon-strategie.  
De hoofddoelstelling van OP-Zuid luidt dan ook:  
‘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 daarvoor 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 steden2. 
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De hoofddoelstelling van OP-Zuid 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 administratieve beheer en com muni-
catieactiviteiten is hieraan als vierde prioriteit  
‘Technische Bijstand’ toegevoegd. Het Operationeel  
Programma Zuid-Nederland is door de Europese  
Commissie bij beschikking van 13 juni 2007  
goedgekeurd (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.
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Hoofdstuk 1 schetst het sociaal-economisch kader in het 
verslagjaar 2009. Daarbij wordt gekeken naar Nederland 
als geheel en Zuid-Nederland in het bijzonder.  
In dit hoofdstuk wordt tevens kort ingegaan op de  
gevolgen van de economische crisis die zich in 2009 
heeft verdiept.

1.1	 Algemeen

OP-Zuid heeft betrekking op de drie zuidelijke  
provincies van Nederland: Noord-Brabant, Limburg  
en Zeeland. Deze drie provincies met een gezamenlijk  
oppervlak van 8.861 km2 beslaan circa 26% van het 
totale oppervlak van Nederland. Kenmerkend voor 

1 

Sociaal-economische ontwikkelingen in relatie tot OP-Zuid

Fig. 1.1 
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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.

1.2	Demografische	ontwikkelingen

Nederland telt bijna 16,5 miljoen inwoners, waarvan 
bijna 4 miljoen (24%) in Zuid-Nederland.  
De bevolkingsdichtheid is in Zuid-Nederland relatief 
hoog, namelijk 444 inwoners per km². In figuur 1.2 is de 
verdeling van de bevolking per provincie weergegeven. 
Wat de bevolkingsopbouw betreft, valt op te merken dat 
de provincies Limburg en Zeeland beide een relatief 
hoge vergrijzing kennen. In Limburg is 17,6% van de 
bevolking ouder dan 65 jaar en in Zeeland 18%. Voor 
Noord-Brabant ligt dat percentage op 15,3% en voor 
Nederland als geheel op 15%. In vergelijking met het jaar 
2000 valt op dat de bevolking in de zuidelijke provincies 
ook steeds verder vergrijst. Op economisch vlak heeft 
Limburg als een van de speerpuntsectoren in haar beleid 
dan ook het cluster Health, Care en Cure opgenomen. 
Hiermee speelt de provincie in op een steeds groter 
wordende vraag op dit gebied. In 2009 is binnen 
OP-Zuid een aantal projecten met betrekking tot het 
cluster Health, Care en Cure beschikt. Een voorbeeld is 
‘De kennisinfrastructuur van het Cardio Vasculair 
Centrum’ in Maastricht. Daarnaast is op dit vlak nog een 
aantal projecten in ontwikkeling. 

Fig. 1.2 Bevolkingsverdeling Zuid-Nederland

Bron: CBS 

Zeeland 10%

Noord-Brabant 61%

Limburg 29%

1.3	Landschap,	milieu	en	duurzaamheid

Zuid-Nederland is rijk aan afwisselende en waardevolle 
landschappen, variërend van de Zeeuwse kust,  
het Brabantse Groene Woud tot het Limburgse 
Heuvelland. Dit blijkt uit het feit dat 7 van de 20 
nationale parken en 4 van de 20 nationale landschappen  
(gedeeltelijk) in Zuid-Nederland liggen. Niet alleen de 
bevolking van Zuid-Nederland waardeert het natuur-
schoon: maar liefst 31% van de toeristische overnach-
tingen in Nederland vindt plaats in Zuid-Nederland. 
Hierdoor is echter de recreatiedruk in deze provincies 
relatief hoog. Binnen het programma bestaat voor met 
name de provincie Zeeland de mogelijkheid om binnen 
de sterke toeristische sector projecten in te dienen.  
In 2009 is een aantal projecten op dit terrein gehono-
reerd, zoals ‘Eerste fase uitbreiding RTM/Entree 
Brouwersdam Zuid’ en de ‘Online fietsrouteplanner 
Zuid-Nederland’. Het gemiddelde aantal bos- en 
natuurgebieden per inwoner wijkt in Zuid-Nederland 
niet veel af van het Nederlands gemiddelde. Wel zijn er 
regionaal grote verschillen in de recreatiemogelijkheden 
in en om de stad. Met name rond de grote steden zijn de 
mogelijk heden om te recreëren in het groen beperkt.  
De landschap pelijke kwaliteiten staan overigens wel 
onder druk; met name in Noord-Brabant dreigt het 
gevaar van ‘verrommeling’. De milieubelasting is vooral 
in Noord-Brabant en (Zuid-)Limburg hoog, vergeleken 
met nationale cijfers. Dit hangt samen met de ontwik-
keling van de mainports Rotterdam en Antwerpen,  
de daarmee samenhangende infrastructuur en de  
sterke (proces)industrie. Een deel van de milieudruk op  
Zuid-Nederland is afkomstig uit de omliggende landen.

In de drie zuidelijke provincies speelt de duurzaam heids-
driehoek (‘people, planet, profit’) een belangrijke rol in de 
beleidsafwegingen. Bij het opstellen en uitvoeren van het 
OP-Zuid zijn dus naast economische en sociale aspecten 
ook ecologische aspecten van belang.  
In de beoordeling heeft dit zijn beslag gekregen in de 
zoge naamde duurzaamheidsmatrix, aangevuld met de 
PPP-scan van Telos3, een instrument dat in 2009 
geïntroduceerd is. Deze scan biedt een diepere  
analyse van het duurzaamheidsaspect. De leden van  
de stuurgroep hebben aangegeven dat dit instrument 
bruikbaar is.

3 Zie hiervoor www.pppscan.nl
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1
1.4	Sociaal-economische		
ontwikkeling	in	Nederland

In 2008, aan het begin van de economische crisis,  
had Nederland nog een economische groei van 2%.  
Wel trad een vertraging op in die groei. De crisis heeft 
zich in 2009 verdiept en raakt nu alle onderdelen van de 
economie. Ondanks de verwachte groei van 0,4% in het 
derde kwartaal van 2009, sluit 2009 naar verwachting  
af met een terugval van het Bruto Binnenlands Product 
met circa 4,75%. Dit is de grootste groeivertraging  
in de Nederlandse economie sinds 1938. 

De terugval in het groeitempo is te wijten aan het  
verslechterde internationale economische klimaat.  
De Amerikaanse én wereldwijde groeivertraging en  
de aanhoudende onrust op de financiële markten, 
beïnvloeden de Nederlandse economie op dit moment 
vooral negatief via een dalende groei van de export.  
Tabel 1.1 illustreert dit. De Nederlandse export daalde 
fors en heeft zich tot op de dag van vandaag nog niet 
hersteld. Dit is onder meer zichtbaar in het 
producenten vertrouwen. Na het dieptepunt van -22,9 in 
februari 2009, is het vertrouwen in de tweede helft van 
2009 weer gestegen naar -5,6 (november 2009).4 
Ook in het Nederlandse bedrijfsleven vallen klappen.  
Al in 2008 kregen de Nederlandse bedrijven een 
inkomensachteruitgang te verwerken. In 2009 is deze 
mogelijk nog groter. De winsten lopen sterk terug 
doordat de loonkosten veel minder snel dalen dan de 
afzet. Aangenomen kan worden dat bedrijven ook in 
2010 gedwongen worden door te gaan met het afstoten 
van arbeidskrachten, waarna arbeidsproductiviteit en 
winsten weer kunnen aantrekken. 

De binnenlandse bestedingen staan onder druk door 
een lager consumentenvertrouwen. Sinds het begin  
van 2009 blijken huishoudens minder te besteden aan 
goederen en diensten dan in het voorgaande jaar.  
Met name in de aanschaf van duurzame consumptie-
goederen is een terugval te zien. Dit heeft ook een 
negatief effect op het Nederlandse bedrijfsleven.

Naast een verslechterend (inter)nationaal economisch 
klimaat, is de krappe arbeidsmarkt een onzekere factor 
die de conjuncturele ontwikkeling in Nederland negatief 
kan beïnvloeden. De situatie op de arbeidsmarkt blijft 
gespannen. Een risico van een krappe arbeidsmarkt in 
combinatie met een stijging van de inflatie (1% in 2009) 
is een negatieve loon-prijsspiraal, met daarbij negatieve 
effecten voor de concurrentiepositie en de export.  
Dit vormt in deze context een uitdaging voor het 
(nieuwe) kabinet en de sociale partners, die moeten 
streven naar een verantwoorde loonontwikkeling en 
andere structurele versterkingen van de economie. 
Doordat de koopkracht zich in 2009 gunstig ontwik-
kelde en de werkloosheid nog niet hoog was, waren de 
gevolgen van de crisis nog niet voor iedereen voelbaar. 
De werkloos heid loopt echter naar verwachting snel  
op en verdubbelt van bijna 4% in 2008 tot 8% in 2010.  
Eind 2009 was de werkloosheid in Nederland 5,25%,  
ofwel 406.000 personen. 

De klappen van de crisis worden in 2009 vooral door de 
overheid opgevangen. Het begrotingssaldo, dat in 2008 
nog een overschot van 0,7% BBP liet zien, is in record-
tempo omgeslagen naar een tekort van 4,6% BBP in 2009 
(en 6,3% in 2010)5. Nederland heeft als antwoord op de 
ontstane situatie een pakket stimuleringsmaatregelen 
ingevoerd om bedrijven door de crisis heen te helpen. 
Deze maatregelen stimuleren bedrijven door te gaan 
met productontwikkeling en het ontplooien van nieuwe 
activiteiten. 
 
Hoewel de Nederlandse economie, vooral als gevolg van 
ontwikkelingen in de VS, Azië en Europa, in de laatste 
maanden van 2009 een voorzichtig herstel laat zien, 
wordt voor 2010 een nulgroei verwacht.  
De wereld handel zal volgend jaar weer toenemen,  
maar niet voldoende om de terugval van 2008 en vooral 
2009 te compenseren. Het niveau van de internationale 
handel blijft lager dan in 2008. Daarnaast loopt de 
werkloosheid naar huidig inzicht op van 4% in 2008  
naar 8% in 2010. Met name de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt (krapte, negatieve loon-prijsspiraal),  

5 Centraal Plan Bureau: Macro-economische verkenningen 2009

2009*

Bruto Binnenlands Product -4,75

Relevante wereldhandel -14,75

Bruto investeringen bedrijven -14,00

Productie -6,25

Overheidsbestedingen 2,25

Consumptie huishoudens -3,75

Koopkracht 1,75

Arbeidsproductiviteit -3,75

Tabel 1.1 Macrocijfers Nederland

Bron: CBS
* mutaties per jaar in %

4 Nationaal Strategisch Rapport 2009
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het uitblijven van kredietvoorzieningen voor 
ondernemingen en de verhoging van de staatsschuld, 
kunnen obstakels zijn voor een snel economisch herstel 
in de komende jaren.

1.5	Sociaal-economische	ontwikkeling		
in	Zuid-Nederland

Nog meer dan elders in Nederland, slaat de 
economische recessie in Zuid-Nederland hard toe.  
De economische structuur en samenstelling zijn extra 
gevoelig voor conjuncturele schommelingen.

Limburg Noord-Brabant Zeeland Nederland

BBP* (volumemutatie) 0,7 1 1,4 3,5

R&D-uitgaven bedrijven* (mlj €) 333 2.165 61 5.495

R&D-arbeidsjaren bedrijven >10 pers.* 3.317 17.345 774 49.246

Beroepsbevolking (x1000) 517 1.147 517 7.727

Werkloosheid (%) 6,2 4,8 3,7 5,3

Netto arbeidsparticipatie 64,7 67,3 67,4 66,7

Bron: CBS

*2008

Tabel 1.2

De waarde van de Zuid-Nederlandse economie bedraagt 
ongeveer 23% van het BNP van Nederland. In 2008 was 
de mutatie nog 3,1% groei. In 2009 heeft de econo-
mische crisis zich verdiept en de verwachting is dat de 
groei zal omslaan in een daling. In Noord-Brabant en 
Limburg kwam de economische groei niet boven de  
1% uit. De oorzaak hiervan was dat vooral de industrie 
in 2008 hard werd getroffen door de recessie.  
De recessie begon in de chemische, elektrotechnische, 
machine- en transportmiddelenindustrie, waar in 
binnen- en buitenland de vraag naar producten sterk 
terugliep. Deze industrie is in Nederland relatief sterk 
geconcentreerd in de provincies Noord-Brabant  
(vooral de regio Eindhoven) en Limburg (met name in 
Zuid-Limburg). De industrie heeft met 25% een relatief 
groot aandeel in de economie van beide provincies.  
In de regio Eindhoven is vooral hightech systeem-
industrie, halfgeleiderindustrie en (toeleverende) 
automotive-industrie gevestigd. Zuid-Limburg heeft 
met name biochemie, basischemie en automotive- 
industrie. In Zeeland ziet de economische structuur er 
anders uit. Hoewel de industrie (chemie) ook hier de 
belangrijkste sector is, hebben landbouw en visserij in 
Zeeland een relatief hoog aandeel. 

Binnen OP-Zuid is veel aandacht voor de (speerpunt)
sectoren binnen de industrie. Met de Bedrijfsgerichte 
Regelingen is in 2009 een groot aantal bedrijven 
ondersteund om de innovatiekracht op peil te houden. 
Daarnaast is een aantal fysieke projecten ingediend, 
waarvan wordt verwacht dat ze de werkgelegenheid  
een sterke impuls geven. Bedrijven en gemeenten maken 
ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden van 
OP-Zuid, om projecten die door de crisis blijven liggen 
toch van de grond te krijgen. 

+1,1%

+2,9%

+1,1%

+0,9%

+0,8%

+1,0%

+0,8%

+1,2%

+1,2%

+1,0%
+1,2%

+1,3%

Bron: CBS, raming ING Economisch Bureau  
(kwartaalbericht regio’s december 2009). 

Fig. 1.3 Prognose economische groei 2010
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-7,5%

-9,3%

+1,2%

-9,2%

-8,1%

-6,9%

Fig. 1.5 Ondernemersvertrouwen

Bron: Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel

Voor 2010 wordt verwacht dat de economie in Nederland 
weer aantrekt en aangezien de sectoren in Zuid-Nederland 
conjunctuurgevoelig zijn, is de verwachting dat de 
economie in Zuid-Nederland ook weer een stijgende lijn 
zal vertonen. 

Op de arbeidsmarkt wordt nog geen fundamenteel 
herstel verwacht. Economen zijn unaniem in hun 
voorspelling dat de werkloosheid in 2010 verder 
toeneemt. De daling van de werkgelegenheid en de 
daaruit voortvloeiende groei van de werkloosheid is tot 
nu toe beduidend kleiner dan eerder werd voorspeld.  
De belangrijkste reden hiervoor is, dat de bestaande 
hoeveelheid werk is verdeeld over meer deeltijdbanen. 
Andere dempende mechanismen zijn onder meer dat 
jongeren langer doorstuderen en de toepassing van de 
deeltijd-WW6. De jeugdwerkloosheid blijkt tot dusver in 
2009 minder snel toe te nemen dan eerder is voorspeld. 
In het laatste half jaar zijn er ongeveer 900 werkloze 
jongeren bijgekomen in Noord-Brabant. Een lichtpuntje 
is dat de daling van de uitzenduren is gestagneerd.  
In figuur 1.4 is vooral de snelle stijging van de werk-
loosheid in Zuid-Nederland bij aanvang van de crisis 
goed zichtbaar. 

De netto arbeidsparticipatie van de bevolking in 
Zuid-Nederland (66,4%) ligt net iets onder het landelijk 
gemiddelde van 67,8%. In Limburg (64,7%) ligt de netto 
participatiegraad ruim lager. Binnen het OP-Zuid is in 
2009 een tweetal projecten gehonoreerd die rechtstreeks 
een bijdrage leveren aan het oplossen van de arbeids-
markt problematiek in met name Zuid-Limburg:  
‘Leven Lang Leren EVC en ePortfolio’ en ‘Strategische 
personeelsplanning’. 

Het ondernemersvertrouwen daalt landelijk licht.  
Dat geeft aan dat het vertrouwen van ondernemers nog 
steeds fragiel is. Er zijn echter Kamer van Koophandel 
regio’s waar het ondernemersvertrouwen, tegen de 
landelijke trend in, verbetert ten opzichte van het vorige 
kwartaal, zoals in Noord-Brabant7. Het aantal startende 
ondernemingen is niet fundamenteel lager dan in de 
voorgaande jaren van economische voorspoed.  
Een verklaring hiervoor is dat in crisistijd mensen die 
ontslagen worden of tegen ontslag aan zitten, er vaker 
voor kiezen voor zichzelf te beginnen. Met name in 
sectoren als de zakelijke dienstverlening (adviesbureaus) 
en in de bouwnijverheid (klusbedrijven) is dit een veel 
voorkomend fenomeen.
Het aantal faillissementen is het afgelopen jaar daaren-
tegen wel fors toegenomen. De invloed van de econo-
mische crisis is hier duidelijk zichtbaar. Positief is, dat 
zich van het tweede op het derde kwartaal van 2009 
een lichte daling heeft voorgedaan8. Binnen het OP-Zuid 
is veel aandacht voor het ondersteunen van onder -
nemer schap. Een aantal projecten is erop gericht de 
voorwaarden voor ondernemers te verbeteren.  

7 Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel januari 2010
8 Kamer van Koophandel

Zuid

4

4,7 4,9 4,9

2008 2009, 1e

kwartaal

2009, 2e

kwartaal

2009, 3e

kwartaal

Bron: NSR 2009

Fig. 1.4

6 Nationaal strategisch rapport 2009
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Hierbij valt te denken aan projecten als ‘Catalyst’  
en ‘De Gruyter Fabriek’. Hierbij worden bedrijfsruimte 
en andere faciliteiten ter beschikking gesteld aan 
startende ondernemers. Daarnaast is er op het gebied 
van stimu lering van de ondernemersmentaliteit een 
aantal projecten beschikt, zoals ‘Brabant Center of 
Entrepreneurship’ en ‘Tilburg Innovation Center’.

Om het tij te keren, dienen keuzes te worden gemaakt. 
OP-Zuid kan een bijdrage leveren aan het versterken 
van de economie. Met investeringen in kennis en 
innovatie, bereikbaarheid, duurzame energie en 
leefomgeving, speelt OP-Zuid hierin een belangrijke rol. 
Uit de uitputting van de Innovatieregeling in 2009,  
kan geconcludeerd worden dat bedrijven willen blijven 
innoveren. Naast de landelijke en Europese maatregelen 
hebben ook de diverse provincies maatregelen genomen 
om de crisis te bestrijden. 

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.
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Crisismaatregelen Zuid-Nederland

Eind 2008 werd duidelijk dat de economische crisis zich als een olievlek over de wereld verspreidde en ook 
voor Zuid-Nederland aanzienlijke gevolgen zou hebben. De zuidelijke provincies hebben hier in 2009 met 
een pakket aan maatregelen op ingespeeld. De effecten van de crisis waren en zijn in alle sectoren merkbaar, 
al wordt de ene sector sterker getroffen dan de andere. De economische opbouw van Zuid-Nederland is 
zodanig dat de crisis een relatief grote impact heeft. Daarnaast biedt de crisis echter ook kansen om de 
economie weerbaarder en robuuster te maken en waar nodig hervormingen door te voeren. Verschillende 
overheden trachten de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken. Door de provincies is samen met 
werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties gezocht naar 
concrete maatregelen die gezamenlijk genomen kunnen worden.

De maatregelen van de provincies zijn een verlengstuk van de maatregelen die op nationaal niveau zijn 
genomen. Ze hebben als belangrijkste thema’s:

•  Verbetering arbeidsmobiliteit.
•  Investeren in kennis en innovatie.
•  Het naar voren halen van investeringen.
•  Versoepelen regelgeving en lastendruk.
•  Investeren in duurzaamheid (duurzame energie).

Deze ambities sluiten naadloos aan bij de ambities zoals geformuleerd in het OP-Zuid. Ook binnen het 
OP-Zuid zijn de gevolgen van de kredietcrisis merkbaar. Het aantal aanvragen bij de Bedrijfsgerichte 
Regelingen is in 2009 groot, wat erop kan duiden dat bedrijven financiële middelen zoeken om te kunnen 
innoveren. Daarnaast zijn in de zogenaamde vrije ruimte veel fysieke projecten ingediend.  
Deze grootschalige investeringen staan op korte termijn gepland en zullen de werkgelegenheid een impuls 
geven. Een aantal projectuitvoerders is door de crisis in de problemen gekomen, waardoor hun projecten 
geen doorgang meer konden vinden of achterlopen ten opzichte van de planning.
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Doel van het project
De ontwikkeling van een geavanceerd automatisch 
hoge resolutie herkenningssysteem voor verkeers-
controle en -veiligheid, gebaseerd op de nieuwste 
hard- en softwaretechnieken, dat bij hoge snelheden 
details van voertuigen kan opnemen, interpreteren 
en realtime verwerken. Het systeem controleert 
onder andere op het gebruik van veiligheidsriemen, 
het niet-handsfree telefoneren en de aanwezigheid 

en geldigheid van vignetten. Bij een overtreding 
wordt het kenteken opgeslagen met beeld, tijd, 
plaats, omstandigheid en overige relevante gegevens 
ten behoeve van verbalisering van de overtreder.  
Met betrekking tot de tijdelijke opslag, bewerking 
en overdracht van gegevens voor vervolging, wordt 
voldaan aan strenge eisen op het gebied van wet-
telijke bewijslast en privacywetgeving. 

Prioriteit:	1,	Innovatieregeling		
samenwerkingsmodule
Projectaanvrager:	TechNet	Business		
Development	Group

Regio:	Zuidoost
Subsidie	EFRO:	€	232.650
Totale	projectkosten:	€	930.602

TechNet HiRes Tracking
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2 

Algemene voortgang van de uitvoering van het OP-Zuid

In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het verslagjaar 
2009 van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013 beschreven. In dit hoofdstuk wordt een 
voorgeschreven indeling gehandhaafd, waarbij wordt 
gekeken naar de resultaten tot nu toe. Hierbij wordt 
ingegaan op een analyse van de voortgang, informatie 
over de inachtneming van de communautaire wetgeving, 
eventuele uitvoeringsproblemen en de daarbij gehan-
teerde gekozen oplossingen, wijzigingen, complemen-
tariteit met ander EU-instrumenten en tot slot 
toezichtregelingen. 

2.1 Resultaten en voortgangsanalyse

In 2009 is de vraag naar middelen uit het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2007-2013 groot geweest 
en vele projecten zijn beschikt. Dit heeft geresulteerd in 
het besluit van de beheersautoriteit om op 15 september 
2009 het programma voorlopig te sluiten. Het aantal 
projecten dat in behandeling werd genomen in 2009  
was zo groot dat een overvraging van het programma 
dreigde. De druk op de middelen was zodanig hoog dat 
een tijdelijke sluiting de enige mogelijkheid was.

Tabel 2.1 laat zien dat de gevraagde EFRO-middelen 
sneller worden gecommitteerd dan begroot.  

Voor prioriteit 1 is dit bijna twee keer zo snel.  
In het overzicht zijn naast de gecommitteerde EFRO-
middelen ook de overige financiers van het OP-Zuid 
opgenomen. Per (co)financier is aangegeven wat 
gecommitteerd is in het jaar 2009 en wat de doelstelling 
is voor de totale programmaperiode. 
Duidelijk zichtbaar is dat de tendens die in 2008 is 
ingezet, zich voortzette in 2009. In het jaarverslag van 
2008 is te lezen dat nog bijna € 47 miljoen EFRO in de 
aanvraagfase op de planken lag.  

Tabel 2.1 Financieel overzicht gecommitteerde bedragen (€) OP-Zuid 2009

TSK EFRO

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot
t/m 2009

Prioriteit 1
Kenniseconomie, 
ondernemerschap en 
innovatie

205.659.801 55.513.130 33.700.000

Prioriteit 2 
Attractieve regio’s

110.335.567 24.931.986 16.428.000

Prioriteit 3 
Attractieve steden 

46.942.713 17.945.598 14.576.000

Prioriteit 4 
Techn. Bijstand

14.873.000 7.436.000 2.696.000

Totaal 377.811.081 105.826.714 67.400.000
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Rijk Provincies Overig overheid Privaat

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

92.950.000 26.426.099 48.800.000 18.524.722 20.854.000 32.692.658 0 72.430.191 69.710.000

45.312.000 6.800.000 8.133.000 14.495.535 60.415.000 53.415.007 2.324.000 10.689.039 0

40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 28.715.445 36.598.000 281.471 0

7.436.000 0 0 5.875.000 5.875.000 1.562.000 1.562.000 0 0

185.900.000 31.226.099 67.513.000 38.895.257 98.817.000 116.385.110 40.484.000 83.473.701 69.710.000

Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

In het jaar 2009 is voor ruim € 65 miljoen EFRO 
beschikt. Eind 2009 was voor 267 projecten een 
positieve beschikking afgegeven, waarvan 182 projecten 
in 2009 positief zijn beschikt. Het grootste deel hiervan 
komt voor rekening van de Bedrijfsgerichte Regelingen 
(146), die vallen onder prioriteit 1. In hoofdstuk 3 zal 
nader worden ingegaan op de voortgang per prioriteit. 
Het interventiepercentage van de EFRO-middelen 
(inclusief Technische Bijstand) ligt op 28% en is daarmee 
lager dan begroot. De private bijdrage is met 22% hoger 
dan werd verwacht. Ook voor de overige cofinanciers 
geldt dat de bijdragen sneller worden uitgeput dan was 
begroot. De cofinanciering van de provincies en het rijk 
in prioriteit 3 blijft achter. De inschatting was dat het 
rijk en de provincies in deze prioriteit respectievelijk 
10,5 en 11,6 miljoen zouden cofinancieren. Tot op  
heden is er vanuit het rijk en de provincies echter  
nog geen project ondersteund in deze prioriteit.  
De reden hiervoor is dat projecten lokaal van aard zijn 
en het directe belang van provincies en rijk klein is. 
De steden zelf zorgen voor de cofinanciering. 

De cofinanciering van de overige overheden is opvallend 
hoger dan voorzien (zie figuur 2.1 en 2.2). Deze tendens 
was al duidelijk in 2008, maar zet zich in 2009 sterk 
voort. Naast de inbreng in prioriteit 3 zijn er veel 
gemeenten en grote steden die projecten indienen in 
prioriteit 1 en 2. De eigen bijdragen van deze partijen 
zijn hierbij steeds aanzienlijk. In 2009 zijn binnen 
prioriteit 1 en 2 bijvoorbeeld in ‘s-Hertogenbosch, 
Tilburg en Helmond grote projecten beschikt 
(respectievelijk ‘De Gruyter Fabriek’, ‘Veemarktkwartier’ 
en ‘Automotive House’), met daarin een grote eigen 
bijdrage van de gemeente. Behalve lokale overheden, 
zijn publieke organisaties zoals regionale ontwikkelings-
maatschappijen, Syntens, Kamers van Koophandel en 
kennisinstellingen vaak betrokken bij projecten.  

Ook de financiële bijdragen die zij leveren, vallen onder 
het kopje overige overheden. Kortom, het draagvlak om 
bij te dragen aan projecten is (lokaal) groot en komt van 
veel verschillende partijen. 

Fig. 2.1 Gecomitteerde cofinanciering

Fig. 2.2 Begrote cofinanciering

Naast de hogere bijdrage van de overige overheden is 
ook de private bijdrage hoger dan voorzien bij de start 
van het programma. De verklaring hiervoor is te vinden 
binnen de Bedrijfsgerichte Regelingen, die vallen onder 
prioriteit 1. De regelingen bestaan grotendeels uit de 
eigen bijdragen van de aanvragers: private partijen.  
De eigen bijdrage is per regeling verschillend, maar de 
private bijdrage bedraagt minimaal 50% van de totale 
subsidiabele kosten. Ook binnen prioriteit 2 is een 
onverwacht hoge bijdrage van de private sector 
gegenereerd. De aanvragers en samenwerkingspartners 
zijn divers en blijken in staat te zijn om financieel bij  
te dragen aan (openbare) projecten in de regio.  

EFRO  185,9 mln

Rijk  67,5 mln

Provincies  98,8 mln

Overig Publiek  40,4 mln

Privaat  69,7 mln

EFRO  105,8 mln
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Provincies  38,9 mln

Overig Publiek  116,4 mln

Privaat  83,5 mln
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In het voorjaar van 2009 (peildatum 31 maart) heeft 
Bureau Buiten op verzoek van Stimulus Programma-
management een tussentijdse voortgangsanalyse 
gemaakt van het OP-Zuid. Doel van deze analyse was 
om inzicht te krijgen in:
• De financiële voortgang.
• Het type projecten dat was beschikt.
•  De sectoren waarbinnen projecten werden 

gesubsidieerd.
• De duurzaamheid van de projecten.
•  De outputindicatoren ten opzichte van  

het beschikte budget.

Alhoewel de analyse het hele programma betrof,  
waren de conclusies vooral gericht op prioriteit 1.  
De resultaten van de analyse waren als volgt: binnen  
de projecten van het OP-Zuid is veel aandacht voor 
innovatie; met name binnen prioriteit 1 hebben de 
projecten vrijwel altijd effect op de innovatiekracht. 
Middelen zijn vaak gericht op het direct aanjagen van 
innovatie, maar bevordering van innovatie is soms ook 
een ‘secundair doel’. Er is een behoorlijk aantal projecten 
met (sterke) nadruk op de prioriteitssectoren of de 
‘enablers’. Daarnaast is er een aanzienlijk aantal 
projecten waarbij de verbinding met de prioriteits-
sectoren van OP-Zuid zwak of geheel afwezig is en zijn 
er relatief veel projecten die helemaal niet gericht zijn  
op specifieke sectoren. Ook het relatief grote aandeel 
fysieke projecten in prioriteit 1 was opvallend.  
Wat betreft de duurzaamheid, schat Bureau Buiten  
de effecten positief in en constateert dat de beoordeling 
van ‘profit’ en ‘people’ neigt naar een open deur.  
De aanvragers hebben slechts oog voor de geïsoleerde 
projecteffecten en nauwelijks voor volume-effecten, 
verdringing, keteneffecten en levenscyclusaspecten.  
Deze analyse was voor Stimulus Programmamanagement 
reden om binnen prioriteit 1 meer aandacht te schenken 
aan projecten die innovatie rechtstreeks ondersteunen. 

De schaduwkant van het positieve verloop van het 
programma is dat de beheersautoriteit het programma, 
zoals eerder gememoreerd, tijdelijk heeft moeten 
sluiten. Dit betekende dat er vanaf 15 september 2009 
geen nieuwe aanvragen meer in behandeling werden 
genomen door Stimulus Programmamanagement.  
De definitieve aanvragen die op het moment van sluiting 
reeds waren ingediend, zijn wel in behandeling genomen. 
De beoordeling van projecten is derhalve niet geheel 
stilgelegd. 

In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de defini -
tieve aanvragen die ingediend zijn vóór de sluiting van 
het programma en eind 2009 nog in behandeling waren. 

Het betreft hier 129 projecten in het kader van de vier 
Bedrijfsgerichte Regelingen en twee projecten in het 
kader van de ‘vrije ruimte’9. De twee projecten van de 
vrije ruimte dienen in 2010 nog aan de stuurgroep te 
worden voorgelegd. Daarnaast is bij Stimulus bekend dat 
een groot aantal partijen nog projecten in voorbereiding 
heeft. De verwachting is dan ook dat op het moment 
van heropening een groot beroep zal worden gedaan op 
het OP-Zuid. 

Het besluit tot sluiting van het programma is met name 
ingegeven door het feit dat het aantal aanvragen voor de 
Bedrijfsgerichte Regelingen alle verwachtingen overtrof. 
Eén van de verklaringen hiervoor ligt waarschijnlijk in de 
economische crisis (zie ook hoofdstuk 1). Banken waren 
terughoudend in hun kredietverlening waardoor het 
voor bedrijven lastig werd om aan kredieten te komen. 
Alternatieve bronnen werden aangeboord in de vorm 
van de Bedrijfsgerichte Regelingen. Een andere verkla-
ring is dat door de crisis bedrijven meer tijd kregen om 
bezig te zijn met innovatie. Een aantal bedrijven heeft de 
minder economische periode benut om het bedrijf 
robuuster te maken voor de toekomst. Geconcludeerd 
kan worden dat het bedrijfsleven in Zuid-Nederland is 
blijven innoveren, ondanks de crisis. Bij herstel van de 
economie is de kans dan ook groot dat deze bedrijven 
een succesvolle doorstart zullen maken.

Naast het afhandelen van de ingediende definitieve 
aanvragen, is tijdens de sluiting van het programma 
door Stimulus Programmamanagement gewerkt aan een 
herziening van het juridisch kader. De heropening van 
het programma kan niet eerder plaatsvinden dan het 
moment waarop dit juridisch kader (voormalig 
Toetsingskader) gereed is. De verwachting is dat de 
heropening zal plaatsvinden in het voorjaar van 2010. 

2

9  Vrije ruimte = de projecten buiten de Bedrijfsgerichte Regelingen 
in prioriteit 1.

EFRO (€)

Gecommitteerd 
t/m 
31-12-2009

Gepland op 
31-12-2009

In be- 
handeling 
per 
31-12-2009

Prioriteit 1 
Kenniseconomie, 
ondernemerschap 
en innovatie

55.513.130 3.870.260 10.640.845

Prioriteit 2 
Attractieve regio’s 24.931.986 0 0

Prioriteit 3 
Attractieve steden 17.945.598 0 0

Prioriteit 4 
Techn. Bijstand 7.436.000 0 0

Totaal 105.826.714 3.870.260 10.640.845

Tabel 2.2 Voortgang in de committering en planning OP-Zuid 2009
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Doel van het project
Het project is gericht op behoud en versterking van 
de positie van de Brabanthallen. Daarbij gaat het 
niet alleen om de marktpositie, maar ook om de 
maatschappelijke functie voor stad en regio.  
De monumentale entree wordt gerestaureerd en het 
gebouw wordt aangepast om te dienen als eigen-
tijdse locatie voor beurzen en evenementen. In de 
Brabanthallen komen door bijvoorbeeld beurzen en 

congressen innovatieve partijen bij elkaar om  
kennis te delen, nieuwe ideeën op te doen en 
daarmee de basis te leggen voor innovaties en de 
toepassing daarvan. Samen met OP-Zuid-project 
‘De Gruyter Fabriek’, geeft project ‘Brabanthallen’ 
een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de 
omliggende bedrijventerreinen en de attractiviteit 
van de regio Den Bosch. 

Prioriteit:	2
Projectaanvrager:	NV	MEI	

Regio:	Zuidoost
Subsidie	EFRO:	€	3.532.341
Totale	projectkosten:	€	13.082.746

Restauratie en transformatie Brabanthallen

Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013
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In 2009 zijn ook de eerste projecten vastgesteld.  
Het betreft hier 16 projecten die zijn uitgevoerd en 
vastgesteld in het kader van de Bedrijfsgerichte 
Regelingen. De projecten zijn vastgesteld conform 
projectbeschrijving en overeenkomstige begroting.  
Het merendeel van deze vaststellingen betreft de 
Adviesregeling. Deze regeling heeft een gemiddelde 
projectduur van een jaar. De verwachting is dat het 
aantal vast te stellen projecten in het kader van de 
Bedrijfsgerichte Regelingen zal toenemen in het jaar 
2010, omdat deze projecten over het algemeen een korte 
doorlooptijd hebben en derhalve in 2010 afgerond zullen 
worden. Voor 2010 staan ook de eerste vaststellingen 
van projecten in de vrije ruimte op de planning.

2.1.1 Materiële voortgang van het  
Operationeel Programma
Op basis van de verleende beschikkingen is in tabel 2.3, 
2.4 en 2.5 de voortgang op de indicatoren weergegeven. 
Wellicht ten overvloede zij gesteld dat het hier gaat  
om de gecommitteerde aantallen. Er zijn nog niet veel 
subsidies vastgesteld, dus het gaat in dit geval niet om de 
daadwerkelijk gerealiseerde bijdragen.

Vooralsnog ligt het in deze fase van de 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 gecon-
stateerd dat met name op een aantal indicatoren van 
prioriteit 1, de resultaten reeds vele malen hoger zijn 
dan bij het opstellen van het programma is voorzien. 
Vooral als het gaat om indicatoren gericht op de 
ondersteuning van startende/kleine bedrijven, het 
ondersteunen van MKB-bedrijven of op het aantal bruto 
gecreëerde arbeidsplaatsen. Dit heeft te maken met  
het type projecten dat tot op heden in het kader van 
prioriteit 1 is gecommitteerd in de ‘vrije ruimte’; het 
betreft een aantal meerjarige projecten ter 
ondersteuning en stimulering van innovatie en 
ondernemerschap bij starters en (kleine) MKB-bedrijven 
(zie ook jaarverslag 2008). De beoogde totale aantallen 
ondersteunde en startende (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 2009 een 
aanvraag heeft ingediend in het kader van de 
Bedrijfsgerichte Regelingen en waarvan de aanvraag 
inmiddels is gehonoreerd, ruim 200 bedraagt. Deze 
aanvragen zijn automatisch opgenomen in de indicator 
‘Aantal ondersteunde MKB-bedrijven’, en soms ook  
in ‘Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine 
bedrijven < 5 jaar’.

Opvallend ten aanzien van het jaarverslag van 2008  
is dat de R&D-investeringen (publiek en privaat) sterk 
zijn gestegen. Ook hierin is de invloed van de 
Bedrijfsgerichte Regelingen duidelijk aanwezig.  
Maar ook in de vrije ruimte is een aantal innovatieve 
projecten beschikt, zoals ‘De kennisinfrastructuur van 
het Cardio Vasculair Centrum’ en ‘Innovatieve 
Paardenembryo’s’.

Voor prioriteit 2 valt met name op dat het streefcijfer 
voor de indicator ‘het aantal gecreëerde bruto arbeids-
plaatsen’ al ruimschoots gehaald is, zelfs zonder de  
2.500 FTE mee te nemen, die gecreëerd worden tijdens 
de Floriade in 2012. In het project ‘Ontsluiting Venlo 
Greenpark’ gaf de begunstigde het aantal van 2.500 FTE 
aan als bijdrage. Door de stuurgroep van OP-Zuid is 
echter geconcludeerd dat deze niet rechtstreeks aan het 
project zijn toe te schrijven. Dit voorval laat zien hoe 
lastig het is om de indicatoren te beoordelen.  
Voor prioriteit 2 geldt dat de indicatoren gemakkelijker 
te toetsen zijn. Echter, gezien de uitputting en de 
voortgang van de indicatoren zal het lastig zijn om  
de doelstellingen te halen. 

Voor prioriteit 3 geldt, net als voor prioriteit 2, dat het 
beeld van de indicatoren een goede voortgang weergeeft, 
maar dat niet zeker is of de doelstellingen gehaald zullen 
worden. Met name de indicatoren ‘Aantal projecten 
gericht op ondernemerschap, stads/wijkeconomie’, 
‘Aantal projecten gericht op participatie leefbaarheid of 
sociale activering’ zijn nauwelijks te realiseren voor het 
OP-Zuid. Dit komt doordat de middelen niet toereikend 
zijn om zoveel van dit soort projecten te bewerkstelligen.

In figuur 2.3 zijn de realisaties op basis van voortgangs-
rapportages inzichtelijk gemaakt voor prioriteit 1.  
Voor prioriteit 2 en 3 is dit niet mogelijk, omdat daar 
voornamelijk indicatoren gehanteerd worden die pas 
inzichtelijk worden bij vaststelling van de projecten.  
Wat de realisatie in prioriteit 1 betreft, valt op dat bij alle 
indicatoren reeds een aanzienlijke voortgang is geboekt. 
Voor de indicator ‘Aantal ondersteunde startende 
bedrijven en kleine bedrijven < 5 jaar’ is de doelstelling 
al ruimschoots gehaald. De andere indicatoren lopen op 
schema of zelfs voor op schema. 

Voor prioriteit 2 kunnen alleen de indicatoren ‘Aantal 
gecreëerde arbeidsplaatsen’ en ‘Aantal hectare 
gemoderniseerd’ worden gerapporteerd tijdens de 
projectperiode. De realisatie hiervan bedraagt 
respectievelijk 0 hectare en 81 arbeidsplaatsen. Het 
aantal hectare dat is gerealiseerd, loopt achter bij de 
prognose, maar zoals hierboven aangegeven loopt de 
planning wel op schema.
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Tabel 2.3 Voortgang op indicatoren prioriteit 1

Prioriteit 1

Indicator Cumulatief t/m 
31-12-2009

Totaal

Aantal R&D-projecten
 

Gecommitteerd 354  
Doel 350
Uitgangssituatie n.v.t. 

R&D-investeringen privaat (€)
Gecommitteerd 100.950.861  
Doel  100.000.000 
Uitgangssituatie n.v.t. 

R&D-investeringen publiek (€)
Gecommitteerd 24.741.668  
Doel  20.000.000
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine  
bedrijven < 5 jaar 

Gecommitteerd 2.279  
Doel  250
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal ondersteunde MKB-bedrijven
 

Gecommitteerd 3.352  
Doel 1.200 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven  
en kennis-/researchinstellingen 

Gecommitteerd 468  
Doel 275 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 
Gecommitteerd 4.245  
Doel 510 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Tabel 2.4 Voortgang op indicatoren prioriteit 2

Prioriteit 2

Indicator Cumulatief t/m 
31-12-2009

Totaal

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

Gecommitteerd 7  
Doel 30
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal toeristische/recreatieve projecten 
Gecommitteerd 16  
Doel 40 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid
Gecommitteerd 3  
Doel 20
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal hectare bedrijfsterreinen gemoderniseerd 
Gecommitteerd  377
Doel  600 ha
Uitgangssituatie n.v.t. 

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

Gecommitteerd 6  
Doel 10 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen
Gecommitteerd 873  
Doel 250 
Uitgangssituatie n.v.t. 

* De jaarlijkse doelen zijn niet per jaar vastgelegd
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Doel van het project
Dit project realiseert een duurzame ontsluiting van 
bedrijventerrein Venlo Greenpark middels de bouw 
van een voetgangersbrug over de A73, een terminal 
voor openbaar vervoer en de aanleg van een aantal 
toegangs- en verbindingswegen. De ontwikkeling 
van dit terrein is van belang voor de regionale  
economie en zal een stimulerend effect hebben op 
de werkgelegenheid, de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten, samenwerking tussen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven en het aan-
bod van onderwijs in de regio op het gebied van 
agri business. Daarnaast heeft de ontsluiting een 
toeristische en recreatieve meerwaarde, aangezien 
het een belangrijke randvoorwaarde is voor de  
organisatie van wereldtentoonstelling Floriade 2012. 

Prioriteit:	2
Projectaanvrager:	Bedrijvenschap		
Venlo	Greenpark

Regio:	Zuidoost
Subsidie	EFRO:	€	5.200.000
Totale	projectkosten:	€	38.313.556

Ontsluiting Venlo Greenpark
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Tabel 2.5 Voortgang op indicatoren prioriteit 3

Prioriteit 3
Indicator Cumulatief t/m 

31-12-2009
Totaal

Aantal projecten gericht op ondernemerschap, 
stads-/wijkeconomie 
 

Gecommitteerd 6  
Doel 50
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal projecten gericht op participatie leefbaarheid 
of sociale activering

Gecommitteerd 5  
Doel 40 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal hectare bedrijfslocatie gemoderniseerd
Gecommitteerd 8  
Doel 36
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen 
Gecommitteerd  19
Doel  48
Uitgangssituatie n.v.t. 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE)
 

Gecommitteerd 174  
Doel 220 
Uitgangssituatie n.v.t. 

Voor prioriteit 3 kunnen de indicatoren ‘Aantal hectare 
bedrijfslocatie gemoderniseerd’ (8 in 2009), ‘Aantal 
gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen’  
(5 in 2009) en ‘Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen’ 
(54 in 2009) worden gemonitord. Gesteld kan worden 
dat in deze prioriteit de indicatoren achterlopen ten 
opzichte van de aantallen die zijn voorzien.  
De hoeveelheid beschikbare middelen in deze prioriteit 
in ogenschouw nemend, is te verwachten dat de 
doelstellingen nog gehaald zullen worden. 

Er bestaat discussie over de betrouwbaarheid van de 
inschatting van de indicatoren. De verwachting is dat 
begunstigden bij de aanvraag de indicatoren te positief 
inschatten, maar tot op heden was dit voor het 
programmamanagement moeilijk te toetsen.  
De landelijke werkgroep indicatoren heeft tot doel te 
komen tot een landelijke uniformering op het gebied 
van indicatoren voor de diverse operationele 
programma’s in Nederland. In 2009 heeft deze 
werkgroep, waarin Stimulus Programmamanagement 
participeert, een hulpmiddel ontwikkeld, waarmee 
programmamanagers kunnen berekenen in hoeverre de 
indicatoren betrouw baar zijn ingeschat. Dit hulpmiddel 
wordt momenteel getest in de praktijk. Het wordt 
tijdens de beoordeling van de projecten in OP-Zuid 
ingezet. Hiermee kunnen de indicatoren op voorhand 
beter worden ingeschat en kunnen begunstigden beter 
worden ondersteund bij hun aanvraag. 

Fig. 2.3 Realisatie indicatoren op basis van voortgangsrapportages 

2.1.2 Financiële informatie
In 2009 is voor € 22.106.660 aan uitgaven verricht.  
Het merendeel van deze uitgaven betreft projecten uit 
prioriteit 1 (77%). Dit sluit aan bij het aantal beschikte 
projecten in deze prioriteit. Vanwege de korte looptijd 
van de projecten zijn de uitgaven direct aan het begin 
van de projectperiode gedaan. In het kader van crisis -
bestrijding is door de Europese Commissie in april 2009 
een extra voorschot van € 4.647.500 ter beschikking 

* De jaarlijkse doelen zijn niet per jaar vastgelegd
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gesteld als werkkapitaal. Hiermee zijn aan begunstigden 
voorschotten verstrekt, zodat de projecten voortgezet 
konden worden en problemen als gevolg van de 
economische crisis voorkomen konden worden.  
Het totaal aan ontvangen voorschotten van de Europese 
Commissie bedraagt daarmee € 13.942.500. Aangezien 
het programma sneller beschikt wordt dan verwacht,  
is de prognose dat de realisaties hierdoor ook sneller 
zullen plaatsvinden.

Er zijn tot op heden geen onregelmatigheden gemeld bij 
de Europese Commissie, aangezien de correcties naar 
aanleiding van administratieve controles reeds hebben 
plaatsgevonden voordat de gerealiseerde kosten waren 
opgenomen in de betaalaanvraag. Daarnaast is op dit 
moment de definitie van onregelmatigheid nog 
onderwerp van gesprek tussen de Europese Commissie 
en de Lidstaat Nederland.

2.1.3 N+2
Een van de eisen van de Europese Commissie ten aan- 
zien van de voortgang van het Operationeel Programma 
Zuid-Nederland 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 Commissie. 
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. 

De door Stimulus op 23 december 2009 ingediende en 
door de certificeringsautoriteit goedgekeurde betaal-
aanvraag bedroeg € 8.227.617. Een combinatie van een 
technisch probleem in de Monitor Structuurfondsen 
(MSF) en een verkeerde invoer van parameters in het 
systeem van de Europese Commissie (SFC) maakte dat 

Gecertificeerde uitgaven EFRO

Uitgaven die door 
begunstigden zijn 
gedaan en zijn opge-
nomen in aan de 
beheers autoriteit 
toegezonden betalings- 
aanvragen (TK)

Overeenkomstige 
Overheids-
bijdrage (TO)

EFRO Private 
uitgaven

Uitgaven door 
de instantie die 
verantwoordelijk 
is voor 
betalingen aan 
de begunstigden

Totaal van  
de Europese
Commissie 
ontvangen 
betalingen

Prioritaire as 1  8.207.347,02 3.162.707,00  3.283.800,83 5.160.012,02 17.225.657 0

Prioritaire as 2 1.927.034,71  1.904.935,82 751.547,52  22.099,38 1.637.587 0

Prioritaire as 3  7.380.034,93  5.536.870,59 2.995.287,01 9.900,04 699.882 0

Prioritaire as 4 TB 2.394.125,25  2.394.018,77 1.196.982,14 0 2.543.534 0

Totaal-generaal 19.908.541,91 12.998.532,18 8.227.617,50 5.192.011,44 22.106.660 13.942.606

Totaal in overgangs-
regio’s in het totaal-
generaal10

0 0 0 0 0  0

Totaal in niet-overgangs-
regio’s in het 
totaal-generaal10

0 0 0 0 0 13.942.606

Uitgaven van het ESF-
type in het totaal-generaal 
als het Operationeel 
Programma wordt 
medegefinancierd  
door het EFRO10

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 2.7 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 7.349.831 707.169

10  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 2.6 Gecertificeerde uitgaven EFRO (€)
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de betaalaanvraag uiteindelijk lager uitviel (€ 7.349.831). 
Daardoor leek N+2 niet gehaald te zijn. Een en ander 
heeft echter geen consequenties omdat N+2 vanwege de 
crisis een jaar doorgeschoven is naar eind 2010 (N+3). 
Herstelacties hebben inmiddels plaatsgevonden.

2.1.4 Informatie over de uitsplitsing van  
het gebruik van de fondsen
Zoals in artikel 11 van (EG) Nr. 1828/2006 staat 
vermeld, dient in het jaarverslag een indicatieve  
uitsplitsing te worden opgenomen naar prioritair  
thema, financieringsvorm, gebied, economische 
activiteit en plaats van uitvoering. Wat betreft de  
plaats van uitvoering, blijkt de te hanteren codering  
niet werkbaar. Veel projecten hebben geen specifieke  
plaats van uitvoering, maar een werkingssfeer die  
heel Zuid-Nederland bestrijkt. De overige uitsplit- 
singen zijn opgenomen in bijlage 1.

Van de in 2009 gecommitteerde EFRO-middelen blijkt 
74,7% ingezet op de vooraf geoormerkte prioritaire 
thema’s. Deze zijn met name gericht op R&D en IT, 
alsmede op stedelijke of rurale verbetering. Op een 
project na zijn alle middelen ingezet op de financierings-
vorm ‘niet-terugvorderbare hulp’. Zoals te verwachten, 
zijn de middelen met name ingezet in stedelijke gebieden. 

De economische activiteiten waarop de meeste mid- 
delen zijn ingezet, zijn niet eenduidig te classificeren. 
Het betreft hier vooral de categorieën ‘niet nader 
genoemde be- en verwerkende industrie’ en ‘niet  
nader genoemde diensten’. Veel van de projecten in  
de Bedrijfsgerichte Regelingen worden hieronder 
gecategoriseerd, evenals veel innovatieprojecten uit  
de vrije ruimte. Het totaal aan uitgaven bedraagt hierbij 
ruim € 66 miljoen. De meeste middelen zijn tot op  
heden ingezet in Noord-Brabant. Meer dan de helft van 
de EFRO-middelen is uitgegeven binnen dat gebied,  
met name in Zuidoost-Brabant, rondom Eindhoven. 
Opvallend is dat in de provincie Zeeland tot 
31 december 2009 slechts € 5 miljoen is uitgegeven. 
Hiermee blijft de provincie achter bij de andere  
Zuid-Nederlandse regio’s. In het overzicht valt verder op 
dat ruim € 18 miljoen is geïnvesteerd in projecten die het 
gehele gebied van Zuid-Nederland bestrijken. Dit betreft 
met name de projecten die tot doel hebben om met 
verschillende methodieken de innovatiekracht bij het 
MKB en starters te stimuleren. In het jaarverslag over 
2008 is dit reeds nader toegelicht. 

2.1.5 Bijstand per doelgroep
In het OP-Zuid zijn geen specifieke 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 
bijstand is niet van toepassing op het verslagjaar 2009.

2.2	Informatie	over	de	inachtneming	van		
de	communautaire	wetgeving

Er zijn gedurende het jaar 2009 geen (belangrijke) 
problemen geconstateerd, die verband hielden met de 
inachtneming van de communautaire wetgeving bij de 
uitvoering van OP-Zuid. 

2.3	Geconstateerde	uitvoeringsproblemen		
en	gekozen	oplossingsmaatregelen

OP-Zuid is per 15 september 2009 gesloten voor nieuwe 
aanvragen. Dit besluit is genomen door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant, in de hoedanig-
heid van beheersautoriteit, op basis van een overeen-
komstig advies van het Comité van Toezicht op  
11 september 2009.

De sluiting is ingegeven door een onverwacht grote 
hoeveelheid aanvragen in een korte periode, met een 
grote concentratie binnen de Innovatieregeling. Door dit 
overweldigende succes van het programma ontstonden 
langere doorlooptijden en daarmee een minder actueel 
inzicht in de financiële situatie, met name inzake de 
bewaking van de middelenverdeling over de verschillende 
regio’s binnen OP-Zuid. Met een pas op de plaats is de 
beheersautoriteit in staat gesteld om de balans op te 
maken, waardoor zij bij toekomstige heropening van het 
programma gerichte keuzes zal kunnen maken.

Op 20 oktober 2009 hebben Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, in de hoedanigheid van beheersautoriteit 
van OP-Zuid, besloten dat alle definitieve subsidie-
aanvragen in behandeling zullen worden genomen.  
Alle capaciteit bij Stimulus Programmamanagement is 
ingezet om deze aanvragen te verwerken.

De definitieve aanvragen zijn volgens de vastgestelde 
gebruikelijke procedure behandeld in de 
deskundigencommissie en de stuurgroepen van 
OP-Zuid.  
Het besluit om alle definitieve aanvragen in behandeling 
te nemen, houdt tevens in dat alle aan vragen die voor  
15 september nog in concept waren, vooralsnog niet in 
behandeling zijn genomen. 



26

2
In de periode na de sluiting is uit een juridische analyse 
van het Toetsingskader gebleken, dat de huidige 
systematiek juridisch niet waterdicht is. Een belangrijk 
ontbrekend element bleek de aansluiting te zijn bij de 
nationale wetgeving (AWB). Deze noodzakelijk geachte 
juridische omzetting van het vigerend toetsingskader in 
een subsidieregeling OP-Zuid, bleek meer tijd te kosten 
dan aanvankelijk werd aangenomen.

Op het moment van verslaglegging wordt gewerkt aan 
het oplossen van de geconstateerde aandachtspunten. 
De heropening van het OP-Zuid is voorzien op 17 mei 
2010. Bij de heropening van het programma zullen slechts 
in beperkte mate middelen beschikbaar zijn voor de 
Bedrijfsgerichte Regelingen. In prioriteit 1 zal nog ruimte 
zijn voor projecten buiten de Bedrijfsgerichte Regelingen. 
Ook voor prioriteit 2 en 3 geldt dat er nog middelen 
beschik baar zijn. In het Comité van Toezicht van  
19 november zijn er oplossingsrichtingen met betrekking 
tot de heropening geformuleerd. Een van de oplossings-
richtingen is het verschuiven van middelen van prioriteit 2 
naar prioriteit 1. Hiervoor wordt een verzoek aan de 
Europese Commissie voorbereid. Dit verzoek zal medio 
2010 aan de Europese Commissie worden gedaan.  
Het gaat hierbij om een verschuiving van € 1.405.082.  
De ambities en oorspron kelijke uitgangspunten tussen 
de drie Zuid-Nederlandse provincies zullen onveranderd 
als uitgangspunt worden genomen. 

2.4	Wijzigingen	in	verband	met	de	
uitvoering	van	het	Operationeel	
Programma
Tijdens het verslagjaar 2009 zijn geen wetswijzigingen 
doorgevoerd en hebben zich geen sociaal-economische 
ontwikkelingen voorgedaan welke een rechtstreeks gevolg 
hebben voor de uitvoering van OP-Zuid. De beschrijving 
van de uitvoering, zoals beschreven in het Operationeel 
Programma, is hiermee nog steeds van toepassing.

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

In het verslagjaar 2009 zijn geen gevallen ontdekt waar 
belangrijke wijzigingen plaatsgevonden hebben inzake 
de in artikel 57 (EG) Nr. 1083/2006 geëxpliciteerde 
duurzaamheidseis.

2.6	Complementariteit	met	andere	
instrumenten

Er zijn verschillende andere Europese programma’s die 
raakvlakken hebben met het OP-Zuid en ook van 

toepassing zijn op Zuid-Nederland. Het gaat onder meer 
om het Europees Sociaal Fonds (Doelstelling 2 ESF),  
het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP2) en 
Europees Territoriale Samenwerking (Doelstelling 3). 
Deze programma’s kunnen elkaar versterken door 
complementaire activiteiten te ondersteunen. Daarbij is 
het van belang te voorkomen dat zij elkaar overlappen. 
Daarom is een duidelijke afbakening aangebracht tussen 
activiteiten die OP-Zuid ondersteunt en activiteiten die 
andere programma’s ondersteunen. Bij elk projectidee 
worden reeds in de oriëntatiefase mogelijke raakvlakken 
met andere Europese programma’s besproken en 
toegelicht en wordt de afbakening ten opzichte van het 
OP-Zuid neergezet. Indien er raakvlakken zijn, dan zal 
Stimulus Programmamanagement de subsidieaanvrager 
hierop wijzen. Bovendien zal Stimulus Programma-
management in voorkomende gevallen aanvragen ter 
toetsing voorleggen aan het secretariaat van andere 
mainstreamprogramma’s en het antwoord vastleggen in 
het projectdossier. In de praktijk vindt deze afstemming 
vooral plaats met de secretariaten van POP2 waar het 
projectideeën betreft in het kader van prioriteit 2.

In het verslagjaar 2009 is acht keer een toetsing door 
Stimulus Programmamanagement uitgevoerd voor een 
POP2-secretariaat. Tevens heeft twee keer een 
bijeenkomst plaatsgevonden waarin de afbakening nog 
eens expliciet ter sprake is gebracht. In 2008 is een extern 
projectenoverleg in het leven geroepen waarin onder 
andere het programmamanagement, de provincies, het 
Ministerie van Economische Zaken en de grote steden 
vertegenwoordigd zijn. Doel van dit overleg is een brede 
afstemming te bewerkstelligen, te bekijken bij welk 
programma een project het beste aansluit en eventuele 
stapeling van Europese subsidie te voorkomen. Dit extern 
projectenoverleg heeft in 2009 zeven keer plaatsgevonden, 
waarbij ruim 50 projecten aan de orde zijn geweest.

2.7	Toezichtregelingen

Voor het verslagjaar 2009 zijn door de beheersautoriteit 
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 2009 heeft wel een onderzoek plaatsgevonden met 
betrekking tot de financiële en materiële voortgang van 
het programma. Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau 
Buiten. De belangrijkste conclusie was dat het programma 
snel uitgeput raakt. Daarnaast concludeerde Bureau 
Buiten dat de voortgang op de indicatoren voort varend 
verliep. Mede op basis van deze conclusies is ervoor 
gekozen het programma tijdelijk te sluiten per  
15 september 2009.
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Doel van het project 
De doelstelling van het project is een modern, 
goed geoutilleerd, innovatief en financieel gezond 
informatiecentrum annex aantrekkelijke toeristi-
sche attractie te realiseren op het Sluizencomplex 
in Terneuzen. De projectaanpak richt zich op drie 
processen: het inrichten van het nieuwe centrum en 
de bestaande uitkijktoren, het opzetten van de 

organisatie en het beheer van het centrum en 
de promotie en marketing. De realisatie van dit 
centrum genereert economische en toeristische  
impulsen voor de Gemeente Terneuzen en levert 
een positieve bijdrage aan de regiopromotie en  
versterking van het vestigingsklimaat voor  
bedrijven en werknemers.

Prioriteit:	3
Projectaanvrager:	Gemeente	Terneuzen		

Regio:	Zuidwest
Subsidie	EFRO:	€	235.755
Totale	projectkosten:	€	604.500

Portaal van Vlaanderen



3 

Uitvoering naar prioriteit

Onderhavig hoofdstuk is gewijd aan de uitvoering  
van de in het OP-Zuid benoemde prioriteiten. In dit 
hoofdstuk zal informatie worden gegeven over de 
verwezenlijking van de doelstellingen en de materiële  
en financiële voortgang per prioriteit.

In het jaar 2009 zijn vele aanvragen ingediend en is  
het programma bijzonder succesvol gebleken. In de 
voorgaande hoofdstukken is te lezen dat de beheers-
autoriteit het programma vanwege een overweldigend 
aantal subsidieaanvragen heeft gesloten. In dit hoofdstuk 
zal per prioriteit verder worden ingegaan op de doel- 
stellingen die zijn behaald in 2009. Daarnaast wordt 
bekeken of deze doelstellingen overeenkomen met de 
beoogde doelstellingen van het programma. In het 
voor gaande hoofdstuk is te lezen dat het programma op 
schema loopt voor wat betreft de indicatoren die met dit 
programma worden beoogd. In dit hoofdstuk zal per 
prioriteit een kwalitatieve analyse gegeven worden van 
de beschikte projecten en zal worden aangegeven in 
hoeverre deze projecten bijdragen aan de doelstellingen 
van de prioriteit. 
Tevens zal worden gekeken naar de projecten die zijn 
beschikt binnen de regio’s Zuidoost en Zuidwest. 
Binnen het OP-Zuid is door de partners afgesproken  
dat het EFRO budget wordt opgesplitst naar provincie. 
De stuurgroep Zuidoost geeft advies over projecten die 
zijn ingediend in Limburg en Oost-Brabant. En de 
stuur groep Zuidwest over projecten ingediend in Zeeland 

en West-Brabant. Voor het exacte onderscheid tussen  
de diverse deelgebieden is een tabel opgenomen in het 
OP-Zuid programmadocument.  

3.1	Prioriteit	1	‘Kenniseconomie,	
ondernemerschap	en	innovatie’

Prioriteit 1 ‘Kenniseconomie, ondernemerschap en 
innovatie’ richt zich op het versterken van de 
innovativiteit 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 het accent op onderzoek en 
ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemerschap, 
omdat deze zaken dé 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 

tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
om zo het innovatieproces te intensiveren.

• Het organiseren van clusters van bedrijven en 
kennisinstellingen 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. 

28
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• Het ondersteunen van starters (tot vijf jaar na 
oprichting) en (snel) groeiende bedrijven.

• Bedrijfsgerichte activiteiten voor de aansluiting  
van arbeidsaanbod op arbeidsvraag.11 

Binnen deze prioriteit is het stimuleren van innovatie en 
ondernemerschap onder andere vormgegeven door het 
inrichten van vier Bedrijfsgerichte Regelingen voor het 
MKB. Deze regelingen bieden kleine en middelgrote 
bedrijven de mogelijkheid om op een snelle wijze 
maximaal 50% subsidie te verkrijgen voor nauwkeurig 
omschreven, innovatiegerichte activiteiten. Begin 2008 
zijn de eerste drie regelingen voor wat betreft de staats -
steunmeldingen formeel geaccordeerd en goedgekeurd 
door het Comité van Toezicht. Begin 2009 is de vierde 
regeling (Sociale Innovatieregeling) opengesteld,  
na formele accordering. 

De Bedrijfsgerichte Regelingen bestaan uit: 
• Adviesregeling: MKB’ers die externe kosten maken in 

het kader van innovatie voor bijvoorbeeld haalbaar-
heidsstudies, prototyping, octrooiering en certificering, 
kunnen maximaal 35% subsidie verkrijgen. Het 
maximale  subsidiebedrag is € 25.000. De innovatie 
moet gericht zijn op het versterken van de positie op 
bestaande markten, dan wel de entree in nieuwe 
combinaties van product-markttechnologie. 

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

•  Innovatieregeling (individueel): deze regeling vergoedt 
een deel van risicovolle ontwikkelingsprojecten die 
gericht zijn op een betere concurrentiepositie, 
versterking van het innovatiepotentieel en een 
structurele toename van de bedrijfsactiviteit. Met de 
projecten worden breed te vermarkten producten en 
diensten beoogd, waardoor extra werkgelegenheid in 
de regio ontstaat. Op de subsidiabele kosten wordt 
een subsidie van maximaal 35% verstrekt, tot een 
maximaal bedrag van € 250.000. 

 Innovatieregeling (module samenwerking): als een 
MKB-bedrijf in samenwerking met één of meer 
andere partijen een dergelijk ontwikkelingsproject 
onderneemt, kan subsidie tot maximaal 50% worden 
toegekend, tot een maximaal subsidiebedrag van  
€ 1.000.000. MKB-bedrijven kunnen binnen deze 
module samen werken met andere MKB-bedrijven, 
maar ook met kennisinstellingen en niet-MKB-
bedrijven. 

•  Sociale Innovatieregeling: deze regeling vergoedt het 
inhuren van externe deskundigheid (kwaliteit) voor 
innovaties op het gebied van personeelszaken of 
organisatieadvies. Er moet wel sprake zijn van een 
vernieuwing voor dat specifieke bedrijf. Subsidie kan 
worden verstrekt voor innovaties op het gebied van 
slimmer werken (organisatie van werkprocessen en 
flexibilisering), talentontplooiing en employability en 
participerende aansturing (zelfsturende teams, 
dynamisch managen). Op de subsidiabele kosten 
wordt een subsidie van maximaal 50% verstrekt,  
tot een maximaal subsidiebedrag van € 20.000.

Voor de uitvoering van de Bedrijfsgerichte Regelingen 
wordt intensief samengewerkt met de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen (Industriebank LIOF voor 
Limburg, Economische Impuls Zeeland voor Zeeland, 
de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) voor 
Noord-Brabant, REWIN specifiek voor West-Brabant, 
en N.V. Rede specifiek voor regio Eindhoven) en Syntens. 

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

worden gefinancierd.
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Werkwijze Bedrijfsgerichte Regelingen
De oriëntatiefase wordt verzorgd door de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Syntens.  
De ROM’s en Syntens ondersteunen bij het 
ontwikkelen en completeren van de aanvraag en  
het projectplan. Tevens beoordelen ze wanneer een 
aanvraag gereed is voor de deskundigencommissie  
en zorgen zij er samen met de aanvrager voor dat  
de aanvraag op de agenda wordt gezet van de 
deskundigencommissie. Parallel daaraan stuurt de 
aanvrager het aanvraagformulier, voorzien van alle 
noodzakelijke bijlagen, naar Stimulus Programma-
management.

Nadat een project is voorgelegd aan de 
deskundigencommissie, worden de aanvragers door 
de ROM’s en Syntens geïnformeerd over de 
beoordeling door de deskundigencommissie.  
De uitkomst wordt ook medegedeeld aan Stimulus 
Programma management. De beoordeling en het 
advies van de deskundigencommissie worden 
daarnaast ook vastgelegd in een verslag. 

Bij een positief oordeel van de deskundigencommissie 
volgt een gedetailleerde financieel-technische toets 

Tabel 3.1 Financieel overzicht prioriteit 1

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot t/m 
31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 1 
Kenniseconomie, 
ondernemerschap en 
innovatie, w.v.

236 205.586.801 55.513.130 33.700.000 92.950.000 26.426.099 48.800.000 18.524.722 20.854.000 32.692.658 0 72.430.191 69.710.000

Vrije Ruimte* 31 115.344.406 40.281.921 16.271.916 13.447.631 32.304.830 13.038.108

Adviesregeling 24 1.335.899 223.467 148.982 74.491 888.959

Innovation Officer 24 2.425.650 336.854 224.571 112.285 1.751.939

Innovatieregeling 149 86.246.656 14.619.845 9.746.601 4.873.300 387.828 56.619.082

Sociale Innovatieregeling 8 234.190 51.043 34.029 17.015 132.103

door Stimulus, waarbij vooral de subsidiabiliteit van 
de kosten wordt getoetst. Na het positieve advies 
van de deskundigencommissie en een positieve 
afronding van de financieel-technische toets door 
Stimulus Programma management, verstuurt 
Stimulus Programma management de beschikkingen 
in het kader van de Adviesregeling, de Sociale 
Innovatieregeling en de Innovation Officer regeling 
namens de Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Noord-Brabant. 

De projecten in het kader van de Innovatieregeling 
worden na het positieve advies van de 
deskundigencommissie en een positieve afronding 
van de financieel-technische toets door Stimulus 
Programmamanagement, voorgelegd met een 
positief advies aan de stuurgroep. Vervolgens geeft 
de stuurgroep een advies af voor deze regelingen. 
Als de stuurgroep het positieve advies van Stimulus 
Programmamanagement overneemt en ook een 
positief advies afgeeft, dan zal Stimulus 
Programma management namens Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Brabant een 
positieve beschikking afgeven. 

Zoals eerder is geconstateerd, is er binnen prioriteit 1 
relatief veel aandacht uitgegaan naar het stimuleren van 
ondernemerschap en het versterken van de innovatie-
kracht bij het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor is een 
aantal meerjarige projecten gecommitteerd met als doel 
het bedrijfsleven in Zuid-Nederland te stimuleren en te 
mobiliseren tot innovatie.

Proactief, laagdrempelig en in de volle breedte wordt  
het bedrijfsleven, met name het MKB, benaderd om 
innovatiekansen te signaleren. Uitvoerders gebruiken 
hiervoor verschillende methodieken. De projecten die 
hierop gericht zijn, signaleren innovatiekansen bij het 
bedrijfsleven en begeleiden andere projecten zodat ze 
vanuit OP-Zuid met een EFRO-bijdrage kunnen worden 

3

* Vrije Ruimte = de projecten buiten de Bedrijfsgerichte Regelingen in prioriteit 1.

3.1.1 Voortgangsanalyse en verwezenlijking van de doelstellingen
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ondersteund. De Bedrijfsgerichte Regelingen zijn 
instrumenten om bedrijven aan te jagen tot het doen 
van innovatieve investeringen en het uitvoeren  
van projecten. Voorbeelden van projecten om  
MKB-bedrijven te begeleiden zijn onder andere 
Innovatie Zuid, Naar meer Participatie in Innovatie  
(De Toekomstbedrijven) en Actieplan Groei. 
Bureau Buiten concludeerde in mei 2009 dat circa  
68% van de middelen in deze, vaak aanbodgestuurde, 
aanjaagprojecten is geïnvesteerd. 
In de tweede helft van 2009 zijn er binnen prioriteit 1 
veel meer projecten in de zogenaamde vrije ruimte 
beschikt, waarbij direct innovatie werd gestimuleerd. 
Hierbij valt te denken aan de projecten ‘De kennis-
infrastructuur van het Cardio Vasculair Centrum’, 
‘Innovatieve paardenembryo’s door mondiale markt-
gerichte samenwerking’ en ‘Maastricht Forensic 
Institute’. Daarnaast blijft een belangrijk aandachtspunt 
de relatief veel fysieke projecten onder prioriteit 1.  
Deze projecten zijn indirect gekoppeld aan innovatie 
(zoals ‘Catalyst’, ‘Tilburg Innovation Center’ en 
‘Automotive House-spil van de High Tech Automotive 
Campus’) of ondernemerschap (zoals ‘Pilotproject 
Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek’).

In 2009 is ook opvallend dat in de provincie Limburg 
twee projecten zijn beschikt die zijn gericht op de 
aansluiting van het arbeidsaanbod op de arbeidsvraag.  
In deze provincie, waar de arbeidsmarkt een groot 
aandachts punt is en wordt gekenmerkt door een afname 
van de beroepsbevolking, zijn dit zeer welkome projecten. 

In de vrije ruimte werden in 2009 15 projecten beschikt. 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de beschikte 
projecten in de vrije ruimte in prioriteit 1, tot 31 december 
2009. Voor prioriteit 1 is een verdeling te maken naar 
aanvragen die in de Stuurgroep Zuidoost dan wel in de 
Stuurgroep Zuidwest van advies zijn voorzien.  

Tussen de regio’s Zuidoost en Zuidwest tekent zich in 
het verslagjaar 2009 een groter wordend verschil af in 
het tempo van benutting van de EFRO-middelen.  
Dit verschil was ook in 2008 zichtbaar, maar neemt toe. 
Van de 15 projecten die zijn beschikt in 2009 onder 
prioriteit 1, is slechts één project voorgelegd aan de 
Stuurgroep Zuidwest. De oorzaak van de uitputting  
van het programma ligt dan ook hoofdzakelijk in de  
regio Zuidoost.

Wat het jaar 2009 vooral kenmerkt, zijn de vele aanvragen 
die zijn ingediend in het kader van de Bedrijfsgerichte 
Regelingen, in totaal circa 200. Ruim 40 aanvragen zijn 
ingediend in het kader van de Sociale Innovatieregeling. 
Voor de Innovation Officer regeling werden ruim 20 
aanvragen ontvangen, evenals voor de Adviesregeling. 
Het overgrote deel van de aanvragen betrof de Innovatie -
regeling. Het ging hierbij om 110 individuele aanvragen 
en 37 aanvragen in het kader van de samenwerkings-
module. De aanvragen in het kader van de samenwerkings 
module kwamen vooral in de tweede helft van 2009 
binnen. Hieruit blijkt dat het vormen van clusters voor 
een project in het kader van de samenwerkingsmodule 
meer tijd kost dan een aanvraag in het kader van een 
individuele Innovatieregeling.

Wat opvallend is voor de aanvragen die zijn ingediend in 
2009, is het grote aantal aanvragen binnen de Innovatie-
regeling, met name in de regio Zuidoost-Brabant. In de 
loop van 2009 bleek het budget voor de Innovatie-
regeling in deze regio snel uitgeput te raken en werd 
100% van het budget voor deze regio beschikt. Ook in 
Limburg en Zuidwest-Brabant bleek in de loop van 2009 
dat het budget voor de Innovatieregeling zou worden 
uitgeput. Mede door het grote aantal aanvragen voor de 
Innovatieregeling is besloten om het programma tijdelijk 

Tabel 3.2 Verdeling Zuidoost - Zuidwest vrije ruimte prioriteit 1

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€)Gecommit-
teerd t/m 31-12-2009

Zuidoost 26 104.458.340 35.993.911
Zuidwest 5 10.886.066 4.288.010

Tabel 3.3 Aantal beschikte projecten Bedrijfsgerichte Regelingen

Bedrijfsgerichte
Regeling

Aantal
positieve
beschikkingen

Aantal 
negatieve
beschikkingen

Innovatieregeling 
Individueel

93 33

Innovatieregeling 
Samenwerkingsmodule

16 5

Adviesregeling 13 8
Innovation Officer 16 2
Sociale Innovatie 8 2
Totaal 146 50

Tabel 3.1 Financieel overzicht prioriteit 1

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot t/m 
31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 1 
Kenniseconomie, 
ondernemerschap en 
innovatie, w.v.

236 205.586.801 55.513.130 33.700.000 92.950.000 26.426.099 48.800.000 18.524.722 20.854.000 32.692.658 0 72.430.191 69.710.000

Vrije Ruimte* 31 115.344.406 40.281.921 16.271.916 13.447.631 32.304.830 13.038.108

Adviesregeling 24 1.335.899 223.467 148.982 74.491 888.959

Innovation Officer 24 2.425.650 336.854 224.571 112.285 1.751.939

Innovatieregeling 149 86.246.656 14.619.845 9.746.601 4.873.300 387.828 56.619.082

Sociale Innovatieregeling 8 234.190 51.043 34.029 17.015 132.103
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te sluiten. In de eerste helft van 2010 zullen aanvragen 
voor de Bedrijfsgerichte Regelingen verder in 
behandeling worden genomen en worden beschikt. 

Inhoudelijk zijn binnen de Innovatieregeling verschillen 
te zien per regio. In Limburg ligt het accent van de 
aanvragen op de medische technologie en food en 
nutrition. In Zuidoost-Brabant richten bedrijven zich 
vooral op hightech en ICT. In Zuidwest-Brabant ligt de 
nadruk meer op industrial design en apparaten en 
materialen. In Zeeland gaat het met name om projecten 
op het gebied van technische en agrarische innovatie en 
nieuwe energie. Dit onderscheid tussen regio’s en de 
aard van de innovaties past binnen de hoofddoelstelling 
van OP-Zuid en komt overeen met de speerpunt-
sectoren zoals deze zijn beschreven onder prioriteit 1. 

Naar verwachting zal voor de Bedrijfsgerichte 
Regelingen bij de heropening van het programma nog 
slechts beperkt budget beschikbaar zijn. Met name de 
Innovatieregeling zal grotendeels uitgeput zijn. 

3.1.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen  
en gekozen oplossingsmaatregelen
Een belangrijk punt voor het jaar 2009 is de sluiting  
van het programma, mede door de grote vraag naar  
de Bedrijfsgerichte Regelingen in prioriteit 1. Vanaf  
de zomer van 2009 deed zich een aantal uitvoerings-
problemen voor. Zo werd binnen het OP-Zuid  
gecon stateerd dat de budgetten niet toereikend  
zouden kunnen zijn voor het grote aantal aanvragen.  
De bud getten die beschikbaar waren gesteld voor de 
Bedrijfsgerichte Regelingen kwamen onder druk te 
staan. Ook in de vrije ruimte en in prioriteit 2 dreigde 
een grote druk op de middelen. Dit is goed terug te zien 
in de uitputting die is gerealiseerd in 2009. Met het tempo 
waarop aanvragen werden ingediend, zou het program ma-
   budget al snel volledig zijn beschikt. De beheers- 
autoriteit besloot het programma tot nader order te 
sluiten, om een pas op de plaats te maken en te 
onderzoeken in hoeverre het programma aangepast 
diende te worden, om maximaal de beoogde doel-
stellingen te bereiken. Immers, Bureau Buiten had begin 
2009 geconstateerd dat het programma goed liep, maar 
dat een aantal beoogde doelstellingen achterbleef. 
 
Daarnaast is, mede door Bureau Buiten, geconstateerd 
dat in prioriteit 1 veel fysieke projecten zijn ingediend 
door de grote steden. Een aantal van deze projecten had 
tevens ingediend kunnen worden onder prioriteit 3.  
Het Comité van Toezicht heeft eind 2008 besloten om 
prioriteit 1 slechts beperkt open te stellen voor stedelijke 
projecten. De projecten binnen prioriteit 1 dienen een 
significante bijdrage te leveren aan de doelstellingen die 

zijn gesteld binnen prioriteit 1, namelijk het versterken 
van de innovativiteit in brede zin en het uitbouwen van 
Zuid-Nederland als een toptechnologische regio. Door de 
maatregel van het Comité van Toezicht heeft zij sturing 
gegeven aan de nog te behalen doelstellingen van het 
OP-Zuid en zijn de aanvragen vanuit de grote steden 
minder dominant dan voorheen binnen prioriteit 1. 

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 leefklimaat 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, zoals:
• Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande 

bedrijventerreinen door hetgeen wat 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 
aantrekkelijk 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 het toerisme in Zeeland.  
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland voorziet 
in deze prioriteit een grote (financiële) bijdrage van de 
provincies en intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden. De belangrijkste (communicatie)doelgroepen 
die binnen deze prioriteit voor (EFRO-)subsidie in 
aanmerking komen, zijn de lokale en regionale (semi-)
overheden.
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Doel van het project 
Bedrijventerrein De Karosseer wordt een bedrijven-
locatie voor autohandel en hieraan gerelateerde 
bedrijven. Om dit te realiseren worden de woon-
wagenlocatie Vinkenslag en de daar al bestaande 
bedrijvigheid gesaneerd en omgebouwd. Zo wordt 
er een professionaliseringsslag gemaakt, die zal 
moeten leiden tot een maatschappelijk aanvaarde 
normalisatie, integratie en ordening voor alle nog 

ongeregistreerde bedrijven en bewoners en de  
hiermee samenhangende activiteiten. Met de maat-
regelen die in dit project zijn voorzien, wordt inge-
speeld op ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
de directe omgeving, zoals de bouw van een nieuwe 
campus bij de Universiteit Maastricht, het Acade-
misch Ziekenhuis en het nieuwe bedrijventerrein 
Eijsden-Maastricht.

Prioriteit:	3
Projectaanvrager:	Gemeente	Maastricht		

Regio:	Zuidoost
Subsidie	EFRO:	€	3.995.000
Totale	projectkosten:	€	10.700.924

Bedrijventerrein De Karosseer
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Tabel 3.6 Financieel overzicht prioriteit 3

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot  
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 3 
Attractieve steden

14 46.942.713 17.945.598 14.576.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 28.715.445 36.598.000 281.471 0

3.2.1 Verwezenlijking van de doelstellingen  
en voortgangsanalyse
Voor prioriteit 2 ‘Attractieve regio’s’ zijn in het verslag -
jaar 2009 14 projecten beschikt voor in totaal bijna  
€ 25 miljoen. In tegenstelling tot het verslagjaar 2008,  
is deze prioriteit in 2009 goed op gang gekomen  
en loopt uitputting van de prioriteit sneller dan werd 
voorzien. De verwachting was dat de projecten in deze 
prioriteit fysiek van aard zouden zijn en zouden zijn 
gericht op het verbeteren van bedrijventerreinen of 
andere bedrijfs locaties. Echter, binnen prioriteit 2 is  
een gelijkmatige verdeling te zien tussen enerzijds het 
verbeteren van bedrijventerreinen en bedrijfslocaties en 
anderzijds aandacht voor regiopromotie en -branding  
en voor investeringen in groen, cultuur en natuur  
(zie bijlage 3). In het verslagjaar 2009 zijn vier projecten 
beschikt, die als doel hebben het verbetering van de 
kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Binnen deze 
projecten is er volop aandacht voor duurzaamheid.  
Zo gaat het bij project ‘Opwaardering De Gender’ 
bijvoorbeeld om revitalisering, ontsluiting en verbetering 
van een bedrijventerrein, door aandacht te schenken aan 
de openbare ruimte en alternatieve energie via een 
kademuur met zonnepanelen. Opvallend is de  
hoeveel heid projecten die gericht zijn op cultuur, zoals 
‘Muziekcentrum Frits Philips, het muziekgebouw van de 
toekomst’, ‘Restauratie en transformatie Brabanthallen 
gedeelte Veemarkthal’ en ’Portaal van Vlaanderen’.

In tabel 3.4 is te zien dat de financiering van de projecten 
in prioriteit 2 anders is dan vooraf is ingeschat.  
Terwijl de financiering vanuit de provincies achterblijft,  
zijn met name de overige overheden en de private  
sector belang rijke cofinanciers binnen deze prioriteit.  
Dit is te verklaren door het aantal projecten dat door 
grote steden is ingediend binnen deze prioriteit. 
Het grootste gedeelte van de private cofinanciering  
zit in twee projecten, namelijk ‘Muziekcentrum  
Frits Philips, het muziekgebouw van de toekomst’ en 
‘Restauratie en transformatie Brabanthallen gedeelte 
Veemarkthal’ (€ 8,7 miljoen euro). Hierbij dragen de 
project begunstigden zelf een groot deel van de overige 
financiering.

Tabel 3.5 Verdeling Zuidoost - Zuidwest prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Gecommit-
teerd t/m 31-12-2009

Zuidoost 9 98.577.114 20.489.387
Zuidwest 8 11.758.452 4.442.599

De verdeling van het aantal projecten tussen de regio’s 
Zuidoost en Zuidwest is bijna gelijk in prioriteit 2.  
De projecten in Zuidoost zijn echter grootschaliger  
en grootser dan in Zuidwest-Nederland. Vooral de 
projecten in de provincie Zeeland zijn klein en vooral 
gericht op toerisme en imagoverbetering. De verwach-
ting is dat dit in het vervolg van het programma niet 
zomaar zal veranderen. De projecten in Zuidoost zijn 
meer divers qua activiteiten. In Zuidoost is het  
gemiddelde interventiepercentage EFRO lager dan in 
Zuidwest (20% tegen 36%). Dit komt mede door de 
grotere pro jecten die in Zuidoost zijn beschikt,  
waarbij de begunstigden een lager EFRO-percentage 
hanteren. De ‘value for money’ voor de EFRO-middelen 
is dan hoger. 

3.2.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen  
en gekozen oplossingsmaatregelen
Er hebben zich in het verslagjaar geen uitvoerings-
problemen in deze prioriteit voorgedaan. Derhalve heeft 
het Comité van Toezicht geen oplossingsmaatregelen 
hoeven nemen om de prioriteit bij te stellen.

3
Tabel 3.4 Financieel overzicht prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot t/m 
31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 2 
Attractieve regio’s

17 110.335.566 24.931.986 16.428.000 45.312.000 6.800.000 8.133.000 14.499.535 60.415.000 53.415.007 2.324.000 10.689.039 0
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3.3	Prioriteit	3	‘Stedelijke	dimensie’	

Hoofddoelstelling van prioriteit 3 is het leveren van een 
bijdrage aan een veilige en aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving voor alle bewoners van de GSB-steden12 
in Zuid-Nederland. Deze prioriteit richt zich, naast het 
vergroten 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 
ontwikkeling van kennisinfrastructuur, (cultuur) 
historische ‘eigenheid’ van de stad en uitbouw van  
het cultureel voorzieningenpakket.

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

•   Het vergroten van participatie van burgers door nieuwe 
woon-zorgconcepten en ICT-concepten die de inter -

 actie tussen burgers onderling en tussen burger en  
 overheid vergroten, ontwikkeling van het wijk-/stad-/ 
 regiogevoel door educatie- en informatieprojecten.
•   Het investeren in de transformatie van binnen-

stedelijke gebieden met een economische meerwaarde.

Tabel 3.6 Financieel overzicht prioriteit 3

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot  
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2008

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 3 
Attractieve steden

14 46.942.713 17.945.598 14.576.000 40.202.000 0 10.580.000 0 11.673.000 28.715.445 36.598.000 281.471 0

•   Het verbeteren van de attractiviteit en/of veiligheid 
van de openbare ruimte door fysieke maatregelen  
en een gezamenlijke ontwik keling van methoden  
voor de aanpak van stedelijke problemen.

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

3.3.1 Verwezenlijking van de doelstellingen  
en voortgangsanalyse
In 2009 hebben bijna alle steden projecten ingediend, 
welke tevens zijn goedgekeurd. Alleen van de stad 
Heerlen is in 2009 geen projectaanvraag ontvangen.  
De inhoudelijke focus lag in 2009 op het verbeteren van 
de attractiviteit van openbare ruimte (groen, veiligheid) 
en het creëren van topmilieus. Voor de overige activiteiten 
zijn tot op heden weinig aanvragen ingediend. 

In totaal hebben in 2009 8 subsidieaanvragen in 
prioriteit 3 een positieve beschikking ontvangen, 
waarmee een bedrag van bijna € 13 miljoen aan 
EFRO-middelen is gecommitteerd. Dit is hoger dan het 
bedrag dat bij de opstelling van het programma voor 
2009 was voorzien voor deze prioriteit. Dat betekent  
dat het programma in deze prioriteit ook sneller wordt 
uitgeput dan op voorhand werd verwacht, hetzij minder 
snel dan bijvoorbeeld in prioriteit 1. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat steden projecten van meer 
innovatieve aard eerder indienen onder prioriteit 1,  

12  Steden binnen prioriteit 3 zijn: Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen

Tabel 3.4 Financieel overzicht prioriteit 2

Aantal 
projecten

TSK (€) EFRO (€) Rijk (€) Provincies (€) Overig overheid (€) Privaat (€)

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Begroot t/m 
31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode 

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Gecommitteerd 
t/m 31-12-2009

Doelstelling
Tot. progr. 
periode

Prioriteit 2 
Attractieve regio’s

17 110.335.566 24.931.986 16.428.000 45.312.000 6.800.000 8.133.000 14.499.535 60.415.000 53.415.007 2.324.000 10.689.039 0
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3
of projecten voor verbetering van bedrijventerreinen  
of bedrijfslocaties indienen binnen prioriteit 2.  
Deze projecten hadden ook in prioriteit 3 ingediend 
kunnen worden, maar daar is uiteindelijk niet voor 
gekozen. Projecten zouden volgens de aanvragers beter
passen binnen prioriteit 1. Binnen prioriteit 3 is de 
economische focus van de activiteiten kleiner. 

Naast de EFRO-financiering van de stedelijke projecten 
in 2009 zijn de cofinancierende partijen alleen de 
betrokken gemeenten geweest. In totaal betekent dit 
voor prioriteit 3 voor het jaar 2009, dat de projecten in 
2009 voor 40% met EFRO-middelen, 59% met gemeen-
telijke middelen en 1% met private middelen zijn 
gefinancierd. Vooralsnog is er geen cofinanciering  
vanuit rijks- of provinciale middelen ingezet binnen 
deze prioriteit. Tot op heden hebben de gemeenten de 
projecten zelf kunnen financieren. De projecten zijn 
daarnaast veelal lokaal van aard. De provinciale en 
rijkscofinanciering liggen dus niet voor de hand. 

3.3.2 Geconstateerde uitvoeringsproblemen  
en gekozen oplossingsmaatregelen
Er hebben zich in het verslagjaar geen uitvoerings-
problemen in deze prioriteit voorgedaan. Derhalve heeft 
het Comité van Toezicht geen oplossings maatregelen 
hoeven nemen om de prioriteit bij te stellen.



Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

37

Doel van het project
De samenwerkende partners ontwikkelen een proto-
type bewaarsysteem voor mesheften op basis van 
waterrecirculatie dat onder realistische omstandig-
heden getest wordt op technische en economische 
haalbaarheid. In het project worden koeltechnieken, 
voedingstechnieken, recirculatie- en zuiverings-

technieken ontwikkeld, alsmede een automatisch 
systeem voor het aanvoeren, verwerken en lossen 
van de schelpen. Als het project succesvol is,  
zal het bewaarsysteem doorontwikkeld worden 
voor overige schelpdiersoorten. 

Prioriteit:	1,	Innovatieregeling		
samenwerkingsmodule
Projectaanvrager:	Seafarm	BV

Regio:	Zuidwest
Subsidie	EFRO:	€	298.063
Totale	projectkosten:	€	1.192.255

Bewaarsysteem voor schelpdieren

Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013



4 

EFRO-/CF-programma’s: grote projecten 

 
In het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013 zijn in het verslagjaar 2009 geen grote 
projecten beschikt en/of gestart. 
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Doel van het project
Met de herinrichting van het plein, wordt de Heuvel 
een belangrijke schakel tussen delen van de stad 
Tilburg en daarmee ook een aantrekkelijke  
ontmoetingsplek, met een goed samenspel van de 

functies wonen, werken en recreëren. Het project 
omvat tevens een aantal infrastructurele aanpas-
singen, waardoor de verkeersdoorstroming wordt 
verbeterd. 

Prioriteit:	3
Projectaanvrager:	Gemeente	Tilburg

Regio:	Zuidwest
Subsidie	EFRO:	€	2.240.000
Totale	projectkosten:	€	5.600.000

Heuvel Tilburg
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Titel Hoofdstuk

5 

Technische Bijstand

Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op het gebruik van 
‘Technische Bijstand’ in het verslagjaar 2009.

De hoofddoelstelling van prioriteit 4 ‘Technische 
Bijstand’ is een succesvolle en adequate implementatie 
van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2007-2013. ‘Technische Bijstand’ valt als afzonderlijk 
project onder de verantwoordelijkheid van de beheers-
autoriteit, zijnde de Provincie Noord-Brabant.  
Het dagelijkse management van het programma wordt 
uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement.  
In aanvulling op het programmamanagement zijn er in 
de drie provincies van Zuid-Nederland provinciale 
steun punten ingesteld. Deze steunpunten geven mede 
uitvoering aan het programma. Daarbij brengen ze 
specifieke regionale kennis in en zorgen ze ervoor dat 
potentiële deelnemers aan het programma een 
contactpunt hebben in hun directe nabijheid. Stimulus 
Programma management legt verantwoording af aan de 
beheersautoriteit.

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 het programma gereserveerd voor de 

prioriteit ‘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’ betrekking heeft van 2007 tot 2015 in totaal  
9 jaar. Per jaar is gemiddeld € 1,6 miljoen beschikbaar.

De activiteiten in het kader van deze prioriteit staan in 
dienst van de implementatie van het OP-Zuid. In de 
eerste plaats gaat het daarbij om de personele bezetting 
van het programma, namelijk:
• Bemensing van Stimulus Programmamanagement,  

als uitvoeringsorgaan namens de beheersautoriteit van 
het programma.

• Bemensing van de provinciale steunpunten die in samen-
 spraak met Stimulus Programmamanagement in de 
provincies de uitvoering van het programma versterken.

• Eventuele inschakeling van specialistische externe 
expertise of ondersteuning.

In hoofdlijnen vallen de volgende aspecten van de 
uitvoering en organisatie van het programma onder deze 
prioriteit:
• Ondersteuning van de beheersautoriteit,  

de stuurgroepen en het Comité van Toezicht.
• Activiteiten gericht op projectontwikkeling.
•  Activiteiten op het gebied van marketing  

en communicatie.

40
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•  Financieel beheer en administratie van het 
programmabudget.

• Controle en toezicht op de projecten.
•  Monitoring en evaluatie van de voortgang  

en doelbereiking van het programma.

De werkzaamheden in 2009 hebben vooral in het teken 
gestaan van het beoordelen van projectaanvragen,  
het verrich ten van administratieve controles en het 
verrichten van controles ter plaatse. Ook heeft Stimulus 
fors ingezet op het financiële beheer door het houden 
van intakegesprekken met begunstigden van het 
programma en door aanvullende regels voor begun-
stigden op te stellen voor o.a. het voeren van een 
adequate projectadministratie, staatssteun en aan-
besteding. Echter, een aantal regels is nog onderhanden 
bij de landelijke financiële werkgroep en het programma-
managersoverleg. 

Daarnaast is een groot gedeelte van de capaciteit nodig 
geweest voor het begeleiden en opvolgen van de 
controles van de auditautoriteit. Hierdoor zijn de 
administratieve lasten duidelijk gestegen ten opzichte 
van de programmaperiode 2000-2006. Tot slot is 
eveneens veel tijd en energie gestoken in de optima-
lisering van het digitaal beheer- en controlesysteem.  
De kosten voor het begeleiden van audits die verricht 
worden door de auditautoriteit bij Stimulus zijn niet 
begroot.

In 2008 was reeds geconcludeerd dat Stimulus 
Programmamanagement als uitvoerder van de 
‘Technische Bijstand’ in toenemende mate capaciteits-
krapte blijkt te hebben betreffende expertise op het 
gebied van financiële en rechtmatigheidscontrole,  
als gevolg van het steeds zwaardere accent op deze 
aspecten in het kader van regelgeving. De capaciteit is 
inmiddels uitgebreid. Echter, deze capaciteit wordt 
grotendeels ingezet voor de begeleiding van de 
verplichte controles van de auditautoriteit en veel 
minder voor de uitvoering van de kerntaak van Stimulus 
Programmamanagement, t.w. het adviseren, controleren 
en beoordelen van projectaanvragen op rechtmatigheids-
aspecten teneinde een doeltreffend en succesvol 
programma te realiseren. Waar de nadruk te veel op 
rechtmatigheid ligt, is de verhouding tussen 
rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en 
aanvaardbaarheid uit balans geraakt. Dit vertaalt zich  
in de gerealiseerde kosten die ten laste komen van 
‘Technische Bijstand’. 

5.1	Automatisering

De beheersautoriteit 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 aanvragers/subsidieontvangers krijgen direct 
toegang tot het beheersysteem via een webkoppeling. 
Het digitaal beheersysteem van OP-Zuid levert alle 
benodigde projectgegevens aan in het centrale 
monitoring systeem, tezamen met de drie andere 
EFRO-programma’s in Nederland, voor een centrale 
doorlevering aan de Europese Commissie.

In 2009 is het beheersysteem operationeel geworden, 
inclusief de webkoppeling. Aangezien het een ERP-
pakket is, wordt zowel de projectadministratie als de 
financiële administratie via dit systeem gevoerd.  
Dit houdt in dat de voortgangsrapportages digitaal 
worden ingelezen in het beheersysteem en na controle 
door gezonden worden naar de financiële administratie 
en de MSF13. Tevens worden alle onregelmatigheden en 
correcties in het systeem bijgehouden.

Door middel van het beheersysteem zijn in 2009 tevens 
al betaalaanvragen verzonden naar de MSF. Deze zijn 
goedgekeurd door de certificeringsautoriteit en via 
SFC200714 ingediend bij de Europese Commissie. 

Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

13 MSF = Monitor Structuurfondsen
14 SFC2007 = System for fund management in the European Community
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Voorlichting en Publiciteit

In 2009 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 beheersautoriteit, 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, wordt jaarlijks een Actieplan 
Communicatie opgesteld. In dat Actieplan wordt onder- 
scheid gemaakt tussen externe en interne communicatie. 
Ook voor 2009 is zo’n plan gemaakt. Aan het eind van 
het jaar zijn de uitgevoerde communicatie activiteiten 
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden 
meegenomen in de opzet van het Actieplan 
Communicatie 2010.

Conform artikel 4 (EG) Nr. 1828/2006 verschaft dit 
hoofdstuk informatie over het communicatieplan en  
de stand van de uitvoering ervan in het verslagjaar 2009, 
de uitgevoerde publiciteits- en voorlichtingsmaatregelen 
en de gebruikte communicatiemiddelen.

In 2009 lag de nadruk in de communicatie op het 
versprei den van informatie over het programma,  
de prioriteiten en de mogelijkheden voor (soorten) 
projecten. Daarnaast was er veel aandacht voor 
communicatie over lopende projecten. In de tweede 
helft van het jaar was communicatie over het traject 
rond de sluiting van het programma OP-Zuid een 
belangrijk onderwerp. 

6.1	Externe	communicatie

6.1.1 Sluiting programma
De sluiting van het programma op 15 september 2009 
heeft veel invloed gehad op de communicatieactiviteiten 
in 2009. Tot tijdelijke sluiting is overgegaan, omdat het 
budget voortijdig uitgeput dreigde te raken vanwege het 
grote aantal aanvragen. Het programma bleek dus zeer 
succesvol. De aandacht die er al tijdens de start van het 
programma was voor goede communicatie richting 
betrokken partijen en (potentiële) aanvragers, heeft 
hieraan een bijdrage geleverd. Veel aandacht was er voor 
zorgvuldige communicatie richting de verschillende 
doelgroepen. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de 
communicatiestrategie rond de sluiting van het 
pro gram ma, werkte Stimulus nauw samen met de 
beheersautoriteit, de provincie Noord-Brabant. 
Communicatie over de sluiting en het proces na sluiting 
vond onder meer mondeling plaats en via persberichten 
die werden verspreid onder betrokkenen en 
gepubliceerd op de websites van zowel de beheers-
autoriteit als OP-Zuid. Daarnaast werden Q&A’s 
opgesteld voor Stimulus-medewerkers en programma-
partners, ter ondersteuning bij het beantwoorden van 
vragen van (potentiële) aanvragers en andere 
belangstellenden. 

Tijdens de sluiting is de actieve promotie van de moge -
lijkheden van het programma voor ondernemers en 
andere doelgroepen enigszins beperkt. Vanzelfsprekend 
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Doel van het project
Het European Cardiovascular Center of Excellence 
(CVC) beoogt een infrastructuur te realiseren die  
garant staat voor technologische innovatie en  
businessontwikkeling. Het OP-Zuid-project heeft 
betrekking op de robuuste kennisinfrastructuur,  
ook wel de Maastricht Studie genaamd, die zich richt 

op de economische stimulering van de life science 
sector en kennisvalorisatie op het gebied van de  
preventie, het ontstaan, de progressie en de behan-
deling van chronische ziekten zoals type 2 diabetes, 
hart- en vaatziekten, geheugen- en depressieklachten 
en longziekten.

Prioriteit:	1
Projectaanvrager:	Cardiovascular		
Research	Institute	Maastricht

Regio:	Zuidoost
Subsidie	EFRO:	€	5.000.000
Totale	projectkosten:	€	16.000.000	

Kennisinfrastructuur CVC
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bleef de aandacht voor de voorlichting aan project-
uitvoerders en de informatieverstrekking over het 
programma onveranderd groot. Daarnaast werd de 
focus verlegd naar communicatie over resultaten van  
het programma en beschikte projecten.

6.1.2 Communicatievoorwaarden 
Algemeen
Aan de dag van Europa is aandacht besteed door de 
Europese vlag uit te hangen in de week van 9 mei en 
door het plaatsen van een nieuwsbericht op de website 
van OP-Zuid.

Projectuitvoerders
Bij aanvang van een project worden aan project-
uitvoerders instructies overhandigd over het gebruik van 
logo’s en de verdere communicatie over de toekenning 
van EFRO-middelen. Deze instructies zijn tevens te 
downloaden van de OP-Zuid-website.  
Verder worden ook tijdens voortgangsgesprekken de 
communicatie-uitingen rondom een project besproken. 
Om de projectuitvoerders te faciliteren, is in 2009 de 
toelichting op de communicatie voorwaarden aangepast. 
Daarnaast is een EU-logo ontwikkeld met EU-
vermelding, EFRO-vermelding en het statement  
‘Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!’ waarmee de 
projectuitvoerder gemak kelijker kan voldoen aan de 
voorwaarden die de Europese Unie stelt. Project-
uitvoerders worden bovendien zowel telefonisch als per 
e-mail begeleid bij het nakomen van de communicatie-
voorwaarden.

6
6.1.3 Website OP-Zuid
In 2009 is de OP-Zuid-website (www.op-zuid.nl) 
opnieuw gestructureerd en is de informatie van de 
Stimulus-website samengevoegd met die van de 
OP-Zuid-website. De website is overzichtelijker en 
toegankelijker geworden. 
Daarnaast is een nieuw contentmanagementsysteem 
geïnstalleerd, waarmee de communicatiemedewerker 
van Stimulus Programmamanagement de website 
beheert. Informatie op de website wordt voortdurend 
geactualiseerd. Alle goedgekeurde projecten zijn 
zichtbaar op een kaart van Zuid-Nederland, waarbij 
gebruikgemaakt wordt van de technologie van Google 
Maps. Bezoekers van de site kunnen vanuit deze kaart 
doorklikken naar een pagina met informatie over de 
begunstigde, de inhoud van het project en de project-
financiering. Separaat wordt in een totaaloverzicht de 
lijst van begunstigden, de namen van de projecten en de 
daarvoor uitgetrokken bedragen aan overheidsgelden 
vermeld. Zie hiervoor http://www.op-zuid.nl/images/
stories/totaaloverzicht_goedgekeurde_projecten.pdf.

Met het nieuwe contentmanagementsysteem is het 
mogelijk om het aantal bezoekers van de site te meten. 
Sinds 14 augustus 2009 bezochten per maand gemiddeld 
27 bezoekers de site. Pagina’s die het meest werden 
bezocht waren de pagina met algemene informatie over 
OP-Zuid, de homepage en de pagina met informatie 
over prioriteit 1 ‘Kenniseconomie, ondernemerschap en 
innovatie’. In deze opstartfase waren de bezoekcijfers 
relatief laag. De oorzaak daarvan is onbekend. In 2010 is 
echter een sterke toename van het aantal bezoekers aan 
de website waar te nemen (gemiddeld 2527 bezoekers 
per maand).

Fig. 6.1 EU-logo met EU-vermelding, EFRO-vermelding en statement

Fig. 6.2 Homepage OP-Zuid-website
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6.1.4 Website Europa om de hoek
Sinds 26 november 2009 is www.europaomdehoek.nl 
online. Deze website is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de Vertegenwoordiging van de 
Europese Commissie in Nederland, de uitvoerings-
organisaties van de EFRO- en ESF-programma’s in 
Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en 
het Agentschap SZW. Het doel van de website is de 
transparantie en de kennis over de besteding van 
Europees geld te vergroten, om zowel mensen die 
beroepsmatig met Europa bezig zijn, als het grote 
publiek een beter inzicht te geven in het concrete nut 
van de EU voor Nederland. De doelgroep bestaat uit 
(potentiële) projectuitvoerders, journalisten, betrokken 
ambtenaren en bestuurders en het brede publiek. 
Bestuurders en politici kunnen de website gebruiken  
om te rapporteren waar zij Europees en Nederlands 
belastinggeld aan hebben besteed. Ondernemers vinden 
op de website voorbeeldprojecten in hun zoektocht naar 
subsidies, scholen treffen er de informatie aan die zij 
zoeken voor bijvoorbeeld een excursie, en kritische 
burgers zien de concrete gevolgen van Europese samen-
werking. De eerste reacties op de site zijn veelbelovend.

Op de site wordt op laagdrempelige wijze informatie 
over projecten gegeven. De projecten worden gepre-
senteerd op een kaart van Nederland, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de technologie van Google Maps. 
Voor het actualiseren van de informatie over projecten 
is een koppeling gemaakt met de Monitor Structuur-
fondsen. 

OP-Zuid was nauw betrokken bij de ontwikkeling van  
de site. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen 
de betrokken partijen over updates en verbeteringen van 
de website. OP-Zuid zorgt ervoor dat de informatie over 

projecten in Zuid-Nederland actueel is en dat regelmatig 
nieuwsberichten uit de regio op de website worden 
geplaatst. Over promotie van de website hebben de 
betrokken partijen afspraken gemaakt. OP-Zuid heeft 
een link naar www.europaomdehoek.nl geplaatst op de 
homepage van de OP-Zuid-website en verwijst 
daarnaast waar mogelijk naar de website in andere 
communicatie-uitingen.

6.1.5 Publieksevenement 
Om een breed publiek te bereiken, kostenefficiënt te 
werken en het communicatie-effect te vergroten, heeft 
OP-Zuid in 2009 besloten het jaarlijkse publieks-
evenement samen met de andere OP’s in Nederland te 
organiseren. De vier beheersautoriteiten, het Agentschap 
SZW en Europa Direct haakten aan bij de Circus 
Campaign van de Europese Unie op de traverse van 
Utrecht Centraal Station van 26 t/m 28 november 2009. 
Op dit station komen per dag zo’n 350.000 mensen.

De Circus Campaign vond plaats in en rond een soort 
circustent. De deelnemende partijen presenteerden zich 
daar door middel van stands en er werden kleinschalige 
activiteiten gehouden, om het publiek bij het geheel te 
betrekken.

Het gezamenlijke publieksevent bestond uit de volgende 
onderdelen:
•  Een tentoonstelling van projectfoto’s die een positief 

en reëel beeld gaven van wat er met Europees geld 
gebeurt. Bij elke foto stond de naam van het project 
vermeld en informatie over de begunstigde en de 
hoeveelheid subsidie. Voor OP-Zuid werden de 
projecten C-Energy en de Bio-Waterboxx in beeld 
gebracht. De fototentoonstelling als geheel of delen 
ervan kunnen na het event gebruikt worden voor 
andere promotiedoeleinden.

Fig. 6.3 Homepage Europa om de hoek-website
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•  De Europa om de hoek-website waarop bezoekers 

konden zien welke projecten in hun omgeving 
worden gerealiseerd met Europees geld.

•  Een website van ESF waarop bezoekers konden zien 
of er bij hen in de buurt vacatures of opleidings-
mogelijkheden zijn. 

• Een rad van fortuin en ludieke quiz.
•  Voorlichtingsmateriaal over de deelnemende  

partijen en programma’s.

Het event is officieel geopend door minister Donner,  
in het bijzijn van diverse programmabetrokkenen, 
journalisten en fotografen. Omdat het event door een 
breed publiek en diverse betrokkenen en media bezocht 
is, kan geconcludeerd worden dat het succesvol was. 
Mogelijk zullen in de toekomst dan ook vaker in groter 
verband publieksevenementen georganiseerd worden. 
Een aandachtspunt voor eventuele toekomstige 
bijeenkomsten is verbetering van de zichtbaarheid van 
EFRO en de OP’s. Niet alleen ‘Europa’, maar ook de 
programma’s moeten goed in beeld worden gebracht.

6.1.6 Ondernemersbijeenkomsten
OP-Zuid heeft een viertal ondernemersbijeenkomsten 
georganiseerd in West-Brabant en Zeeland, in samen-
werking met Innovatiestuurgroep West-Brabant, 
REWIN, BOM, Economische Impuls Zeeland, Syntens, 
Kamer van Koophandel en OP-Zuid steunpunt Zeeland. 
Deze bijeenkomsten vonden plaats in maart en april 
2009 en waren gericht op ondernemers met plannen 
voor de ontwikkeling van innovatieve producten of 
diensten. Tijdens de bijeenkomsten werd het belang van 
innovatie voor de regionale economische ontwikkeling 
benadrukt en werden de mogelijkheden van de Bedrijfs-
gerichte Regelingen toegelicht, alsmede de rol die de 
diverse programmapartners daarbij vervullen. 
Ondernemers met een OP-Zuid-project vertelden hun 
praktijkverhaal en gaven tips. Ook vonden er zogenaamde 
speed-sparring gesprekken plaats tussen ondernemers 
en adviseurs, waarin vragen gesteld konden worden en 
innovatieplannen in eerste aanzet getoetst konden worden.

Voor de ondernemersbijeenkomsten zijn uitnodigingen 
gemaakt, die per e-mail en per post verstuurd zijn naar 
5.924 ondernemers, intermediairs en programma-
betrokkenen. Geïnteresseerden konden zich aanmelden 
via de websites www.innovatiewestbrabant.nl en www.
syntens.nl. In totaal hebben ruim 200 ondernemers de 
bijeenkomsten bezocht.

Om bekendheid aan de bijeenkomsten te geven en 
deelnemers te werven, zijn interviews gegeven aan 
regionale ondernemersbladen, persberichten gestuurd 

aan regionale dagbladen en banners geplaatst op de 
OP-Zuid-website en de websites van de mede-
organisatoren. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn promotiematerialen 
gebruikt, zoals de EU-vlag, standmateriaal, pennen met 
logo, brochures, flyers, badges, powerpointpresentatie 
en bewegwijzeringsborden.

6.1.7 Bezoek EC aan OP-Zuid
Op 11 en 12 mei 2009 bracht een delegatie van de 
Europese Commissie, DG Regionaal Beleid een bezoek 
aan OP-Zuid. De heren C. Todd, Hoofd DG Regionaal 
Beleid, G. Muijzers, desk officer DG Regionaal Beleid en 
K. Vander Eecken, desk officer DG Regionaal Beleid, 
bezochten onder leiding van de heer R. Reisinger, Hoofd 
Stimulus Programmamanagement de volgende 
projecten:
•  ‘Innovatieregeling Marumerised Diet Units’,  

Van Aarssen Machinefabriek.
•  ‘Automotive House - spil van de High Tech 

Automotive Campus’, Gemeente Helmond.
•  ‘Internationaal Logistiek Centrum Breda’,  

Gemeente Breda (mogelijk toekomstig project).
Daarnaast voerden zij gesprekken met de gedeputeerde 
voor Noord-Brabant, mevrouw A. Moons, en vertegen-
woordigers van Stimulus Programma management, 
OP-Zuid-steunpunten, EZ, LIOF en REWIN.

6.1.8 Werkbezoek Stimulus 
Programmamanagement
Op 14 december brachten 26 medewerkers van 
Stimulus Programmamanagement en de steunpunten 
Zeeland en Limburg een werkbezoek aan de projecten 
‘Pilotproject Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek’ 
en ‘Inrichting publieke ruimte Kloosterkwartier Sittard’ 
van de Gemeente Sittard-Geleen.

6.1.9 Deelname bijeenkomsten
Om de bekendheid met het OP-Zuid bij verschillende 
doelgroepen te vergroten, heeft Stimulus Programma-
management deelgenomen aan relevante bijeenkomsten 
in Zuid-Nederland en hebben programmamanagers en 
het hoofd Stimulus bij diverse gelegenheden presentaties 
gehouden. 

Een voorbeeld van zo’n bijeenkomst is het Innovent, dat 
de Kamer van Koophandel, NHTV en Syntens op 1 april 
2009 in Breda organiseerden met als thema ‘Ondernemen 
bij windkracht 10’. Doelgroep waren ondernemers in 
West-Brabant en Zeeland. OP-Zuid was met een stand 
aanwezig op het zogenaamde ‘Subsidieplaza’, waar de 
ondernemer informatie kon vinden over subsidies die 
konden bijdragen aan de realisatie van innovatieplannen. 
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6.1.10 Nieuwsbrief
Stimulus Programmamanagement heeft een digitale 
nieuwsbrief ontwikkeld voor ondernemers, 
intermediairs en bestuurlijke organisaties. In de 
nieuwsbrief ligt het accent op korte, informatieve 
berichten over projecten, regelingen en relevante 
programma-informatie. Het concept en de vormgeving 
van de digitale nieuwsbrief zijn meegenomen in het 
concept van de nieuwe website. Wegens technische 
problemen was het in de eerste helft van 2009 niet 
mogelijk de nieuwsbrief te maken en te versturen. In de 
tweede helft van 2009 was het technisch wel mogelijk 
om een nieuwsbrief te maken en te versturen, maar met 
het oog op de sluiting van het programma is besloten 
uitgifte van de nieuwsbrief uit te stellen totdat 
duidelijkheid bestaat over heropening van het 
programma. 

6.1.11 Perscontacten
Nadat projecten zijn goedgekeurd in de stuurgroep-
vergaderingen, worden persberichten opgesteld met 
projectinformatie en een toelichting op het programma. 
Deze persberichten worden op de OP-Zuid-website 
geplaatst en per e-mail verspreid naar programma-
betrokkenen en regionale media. Pers wordt uitgenodigd 
bij belangrijke nieuwswaardige activiteiten, zoals 
ondernemersbijeenkomsten en projectopleveringen. 
Van artikelen die over OP-Zuid in de media verschijnen, 
wordt een knipselkrant bijgehouden.

6.1.12 Promotiemateriaal
Er zijn flyers gemaakt met beknopte informatie over de 
Bedrijfsgerichte Regelingen. Deze worden zowel door 
Stimulus Programmamanagement als door de ROM’s en 
Syntens gebruikt in hun communicatie naar MKB-
ondernemers. 
Ter ondersteuning van de presentatie van OP-Zuid 
tijdens bijeenkomsten en beurzen worden naast de 
eerder ontwikkelde banner, brochure en overige 
schriftelijke informatie ook de EU-vlag, de standaard 
powerpointpresentatie en ballpoints met OP-Zuid-logo 
en -webadres gebruikt.

Ten behoeve van de ondernemersbijeenkomsten zijn 
logoborden vervaardigd voor bewegwijzering ter plaatse.

Bij de herdruk van het OP-Zuid-briefpapier is het 
EU-logo zonder EU- en EFRO-vermelding vervangen 
door het EU-logo met EU- en EFRO-vermelding.

Op verzoek van programmapartners en project-
uitvoerders levert OP-Zuid promotiemateriaal voor 
bijeenkomsten die zij organiseren.

6.2	Interne	communicatie

6.2.1 Communicatie ROM’s/Syntens
Met de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen 
(ROM’s) in het OP-Zuid-gebied (BOM, REWIN, LIOF 
en EIZ) en met Syntens zijn afspraken gemaakt over 
communicatie. Alle communicatie over OP-Zuid en de 
regelingen wordt door Stimulus Programma management 
geïnitieerd en communicatie-instrumenten worden 
door Stimulus ontwikkeld en vervolgens ter beschikking 
gesteld aan de ROM’s en Syntens.

Programmapartners, zoals de ROM’s, Syntens, maar  
ook de deelnemende provincies en steden, worden 
steeds als eerste geïnformeerd over ontwikkelingen met 
betrekking tot het programma. Dit gebeurt zowel 
telefonisch als per e-mail. Communicatie met ROM’s en 
Syntens vindt tevens plaats via de reguliere Ronde Tafel 
Bijeen komsten. Extra overleg wordt op verzoek van 
betrokken partijen ad hoc ingepland.

Evenementen en bijeenkomsten gericht op onder-
nemers, worden steeds in nauwe samenwerking met  
de ROM’s en Syntens georganiseerd.

6.2.2 Netwerkactiviteiten
Om kennis en ervaringen op het gebied van voorlichting 
en publiciteit met andere Europese structuurfonds-
programmasecretariaten uit te wisselen, heeft Stimulus 
Programmamanagement in 2009 deelgenomen aan het 
Communicatienetwerk Structuurfondsen. 
Initiatiefnemer en voorzitter is het coördinatiepunt 
Structuurfondsen van EZ. Deelnemers zijn OP-Zuid, 
Kansen voor West, GO East, SNN, het Agentschap 
SZW en Euregio MR. Behalve de mogelijkheid om 
kennis te delen en communicatiebeleid onderling af  
te stemmen, biedt het communicatienetwerk ook 
mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld bij de 
totstandkoming van de Europa om de hoek-website en 
het publieksevenement in november 2009.
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Doel van het project
Doelstelling van het project is de ontwikkeling van 
een meerpersoonsduikboot voor enerzijds de  
toeristische markt wereldwijd en anderzijds de  
particuliere en superjachtenmarkt.  
De meerpersoons duikboot heeft een wereldwijde 
afzetpotentie. Zodra prototypen zijn ontwikkeld, 
getest en gecertificeerd, zal de duikboot in  

productie genomen worden. 
Dit heeft een positief effect op de werkgelegenheid 
bij U-Boat Worx en toeleveranciers in de wijde 
omgeving. De meerpersoonsduikboot zal worden 
aangedreven door elektrische accu’s die volledig 
recyclebaar zijn. 

Prioriteit:	1,	Innovatieregeling	individueel
Projectaanvrager:	U-Boat	Worx	BV

Regio:	Zuidwest
Subsidie	EFRO:	€	125.000
Totale	projectkosten:	€	816.536

Ontwikkeling meerpersoonsduikboot
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Bijlagen 
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15 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 15 (€) Committed OP-Zuid 2009 (€)

Code Priority theme

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

1 R&TD activities in research centres  9.295.000  6.116.417

2 R&TD infrastructure  3.718.000  2.000.000

3 Technology transfer  9.295.000  8.176.168

4 Assistance to R&TD, particularly in SMEs  9.295.000 758.546

5 Advanced support services for firms and groups of 
firms

 9.295.000 725.679

6 Assistance to SMEs for the promotion of 
environmentally-friendly production processes

 3.718.000  0

7 Investment in firms directly linked to research and 
innovation

 9.295.000 0

8 Other investment in firms  3.718.000  7.527.341

9 Other measures in SMEs  3.718.000 27.027.935

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  - 4.312.951

24 Cycle tracks  -

25 Urban transport  -

26 Multimodal transport  -

27 Multimodal transport (TEN-T)  - 7.700.000

28 Intelligent transport systems  -

29 Airports  -

30 Ports  - 963.690

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)  -

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

B1
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39 Renewable energy: wind  930.000  0

40 Renewable energy: solar  930.000  1.325.000

41 Renewable energy: biomass  929.000 306.662

42 Renewable energy: hydroelectric, geothermal and 
other  929.000 2.581.336

43 Energy efficiency, co-generation, energy 
management

 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  - 600.000

57 Other assistance to improve tourist services  - 2.964.857

Culture

58 Protection and preservation of the cultural heritage  - 235.755

59 Development of cultural infrastructure  - 7.457.663

60 Other assistance to improve cultural services  -

Urban and rural regeneration

61 Integrated projects for urban and rural regeneration  55.770.000  14.763.552

Increasing the adaptability of workers and firms, 
enterprises and entrepreneurs

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

 -  910.631

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

 -

64 Development of specific services for employment, 
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 
sustainability  -

65 Modernisation and strengthening labour market  
institutions

 -

66 Implementing active and preventive measures on 
the labour market 

 - 261.572

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  318.282

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 
employment for disadvantaged people; combating 
discrimination 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 reforms 
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  - 805.693

76 Health infrastructure  -

77 Childcare infrastructure  -

78 Housing infrastructures  -

79 Other social infrastructure  -

Mobilisation for reforms in the fields of 
employment 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 
Accessibility 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 
communication

 400.000  400.000

Total    185.900.000  105.826.714

TOTAL EARMARKING:  122.694.000  79.062.918

Percentage  66% 74,7%
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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 Target OP-Zuid (€) Committed OP-Zuid 2009 (€)

Code Form of finance  

1 Non-repayable aid  171.700.000  105.814.214

2 Aid (loan, interest subsidy, guarantees)  -

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

4 Other forms of finance  - 12.500

Total    185.900.000  105.826.714

Table 3 Codes for the territorial dimension Target OP-Zuid (€) Committed OP-Zuid 2009 (€)

Code Territory type

1 Urban  125.900.000  96.188.053

2 Mountains  -

3 Islands  -  2.539.314

4 Sparsely and very sparsely populated areas  -

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

 60.000.000  1.853.797

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  - 7.436.000

Total  185.900.000  105.826.714
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Table 5 Codes for the location dimension Committed OP-Zuid 2009 (€)

Code Territory type COROP / NUTS 3

NL 34 Zeeland 1.002.002

NL 341 Zeeuws Vlaanderen  1.232.188

NL 342 Overig Zeeland  2.351.923

NL 4 Zuid-Nederland  18.173.966

NL 41 Noord-Brabant  205.970

NL 411 West-Brabant  6.197.170

NL 412 Midden-Brabant  14.451.318

NL 413 Noordoost-Brabant  8.848.671

NL 414 Zuidoost-Brabant  25.874.943

NL 42 Limburg (Nederland)  321.960

NL 421 Noord-Limburg  7.696.530

NL 422 Midden- Limburg  2.143.369

NL 423 Zuid-Limburg  17.326.704

Total 105.826.714

Table 4 Codes for the economic activity Committed OP-Zuid 2009 (€)

Code Economic activity

01 Agriculture, hunting and forestry

02 Fishing

03 Manufacture of food products and beverages 2.345.093

04 Manufacture of textiles and textile products 84.673

05 Manufacture of transport equipment 5.531.053

06 Unspecified manufacturing industries  24.600.630

07 Mining and quarrying of energy producing materials

08 Electricity, gas, steam and hot water supply

09 Collection, purification and distribution of water 101.370

10 Post and telecommunications 310.882

11 Transport  364.882

12 Construction

13 Wholesale and retail trade 227.994

14 Hotels and restaurants 41.910

15 Financial intermediation

16 Real estate, renting and business activities 4.916.065

17 Public administration  2.157.429

18 Education 5.575.314

19 Human health activities  5.930.114

20 Social work, community, social and personal services  3.674.237

21 Activities linked to the environment  907.064

22 Other unspecified services  41.761.594

00 Not applicable  10.970.647

Total  105.826.714
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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

01 01 01 00 NL42  52.812 

01 01 01 22 NL412  639.400 

01 01 01 17 NL423  1.063.605 

01 01 01 19 NL423  5.000.000 

01 04 01 06 NL414  12.500 

02 01 01 22 NL414  2.000.000 

03 01 01 03 NL414  1.923.264 

03 01 01 05 NL414  628.053 

03 01 01 05 NL414  908.000 

03 01 01 22 NL4  2.488.680 

03 01 01 22 NL411  1.272.496 

03 01 01 22 NL412  839.323 

03 01 01 17 NL414  116.352 

04 01 01 22 NL411  210.946 

04 01 01 22 NL422  547.600 

05 01 01 22 NL422  600.000 

05 01 03 22 NL34  125.679 

08 01 01 22 NL423  14.372 

08 01 01 06 NL414  188.863 

08 01 01 05 NL423  3.995.000 

08 01 01 22 NL413  3.532.341 

09 01 01 03 NL412  5.741 

09 01 01 22 NL341  3.937 

09 01 01 06 NL411  12.500 

09 01 01 06 NL412  12.500 

09 01 01 03 NL412  11.011 

09 01 01 06 NL422  14.628 

09 01 01 04 NL421  15.000 

09 01 01 06 NL414  15.000 

09 01 01 06 NL421  63.362 

09 01 01 06 NL414  185.692 

09 01 01 06 NL414  183.659 

09 01 01 06 NL414  314.485 

09 01 01 06 NL413  59.022 

09 01 01 06 NL421  103.500 

09 01 01 06 NL414  258.756 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  97.876 

09 01 01 06 NL411  80.350 

09 01 01 06 NL412  125.000 

09 01 01 06 NL414  120.426 

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

B2
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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

09 01 01 06 NL414  108.843 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL412  93.769 

09 01 01 06 NL414  97.710 

09 01 01 06 NL414  81.249 

09 01 01 06 NL413  125.000 

09 01 01 06 NL423  41.160 

09 01 01 06 NL423  125.000 

09 01 01 06 NL423  83.956 

09 01 01 06 NL423  18.375 

09 01 01 06 NL421  45.969 

09 01 01 06 NL423  108.419 

09 01 01 06 NL411  17.675 

09 01 01 06 NL422  59.252 

09 01 01 03 NL341  9.012 

09 01 01 03 NL41  15.000 

09 01 01 03 NL411  26.250 

09 01 01 03 NL411  10.000 

09 01 01 03 NL412  2.575 

09 01 01 03 NL414  3.745 

09 01 01 03 NL42  43.909 

09 01 01 03 NL421  15.000 

09 01 01 03 NL421  34.387 

09 01 01 03 NL423  11.240 

09 01 01 03 NL423  119.761 

09 01 01 03 NL423  125.000 

09 01 01 04 NL411  53.765 

09 01 01 04 NL421  30.908 

09 01 01 06 NL34  15.000 

09 01 01 06 NL34  298.063 

09 01 01 06 NL34  35.743 

09 01 01 06 NL34  13.413 

09 01 01 06 NL34  56.894 

09 01 01 06 NL34  100.438 

09 01 01 06 NL341  11.056 

09 01 01 06 NL342  125.000 

09 01 01 06 NL342  3.825 

09 01 01 06 NL342  10.000 

09 01 01 06 NL4  31.681 

09 01 01 06 NL41  89.600 

09 01 01 06 NL41  5.988.005 

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

B2



59

Jaarverslag 2009 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013

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

09 01 01 06 NL411  280.602 

09 01 01 06 NL411  62.514 

09 01 01 06 NL411  14.000 

09 01 01 06 NL411  125.000 

09 01 01 06 NL411  107.791 

09 01 01 06 NL411  106.758 

09 01 01 06 NL411  122.080 

09 01 01 06 NL411  70.691 

09 01 01 06 NL411  125.000 

09 01 01 06 NL411  60.146 

09 01 01 06 NL411  10.000 

09 01 01 06 NL412  200.101 

09 01 01 06 NL412  43.601 

09 01 01 06 NL412  103.209 

09 01 01 06 NL412  124.862 

09 01 01 06 NL412  125.000 

09 01 01 06 NL412  125.000 

09 01 01 06 NL412  125.000 

09 01 01 06 NL412  125.000 

09 01 01 06 NL412  3.220 

09 01 01 06 NL413  9.625 

09 01 01 06 NL413  125.000 

09 01 01 06 NL413  375.000 

09 01 01 06 NL413  79.115 

09 01 01 06 NL413  108.402 

09 01 01 06 NL413  125.000 

09 01 01 06 NL413  125.000 

09 01 01 06 NL413  125.000 

09 01 01 06 NL413  1.423 

09 01 01 06 NL414  7.430 

09 01 01 06 NL414  12.500 

09 01 01 06 NL414  13.300 

09 01 01 06 NL414  13.604 

09 01 01 06 NL414  15.000 

09 01 01 06 NL414  161.147 

09 01 01 06 NL414  50.698 

09 01 01 06 NL414  232.650 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  80.655 
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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

09 01 01 06 NL414  24.995 

09 01 01 06 NL414  112.515 

09 01 01 06 NL414  250.000 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  8.575 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  43.344 

09 01 01 06 NL414  125.000 

09 01 01 06 NL414  49.722 

09 01 01 06 NL414  57.249 

09 01 01 06 NL414  51.524 

09 01 01 06 NL414  10.000 

09 01 01 06 NL42  125.000 

09 01 01 06 NL42  33.687 

09 01 01 06 NL421  12.500 

09 01 01 06 NL421  13.343 

09 01 01 06 NL421  12.852 

09 01 01 06 NL421  86.351 

09 01 01 06 NL421  58.052 

09 01 01 06 NL421  115.412 

09 01 01 06 NL421  27.598 

09 01 01 06 NL421  88.784 

09 01 01 06 NL421  48.126 

09 01 01 06 NL421  77.791 

09 01 01 06 NL422  98.774 

09 01 01 06 NL422  125.000 

09 01 01 06 NL422  104.124 

09 01 01 06 NL422  85.886 

09 01 01 06 NL422  91.688 

09 01 01 06 NL422  21.803 

09 01 01 06 NL422  38.679 

09 01 01 06 NL422  48.510 

09 01 01 06 NL422  100.760 

09 01 01 06 NL423  346.400 

09 01 01 06 NL423  123.957 

09 01 01 06 NL423  39.730 

09 01 01 06 NL423  36.426 

09 01 01 06 NL423  114.110 

09 01 01 06 NL423  61.617 

09 01 01 06 NL423  60.531 

09 01 01 06 NL423  88.514 

09 01 01 06 NL423  54.185 

09 01 01 06 NL423  55.176 

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

B2
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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

09 01 01 06 NL423  74.652 

09 01 01 09 NL41  101.370 

09 01 01 10 NL34  59.552 

09 01 01 10 NL411  125.000 

09 01 01 10 NL412  96.849 

09 01 01 10 NL423  14.481 

09 01 01 10 NL423  15.000 

09 01 01 11 NL34  125.000 

09 01 01 11 NL414  12.500 

09 01 01 11 NL414  9.041 

09 01 01 11 NL414  12.320 

09 01 01 11 NL414  15.000 

09 01 01 11 NL414  15.000 

09 01 01 11 NL42  51.100 

09 01 01 11 NL422  125.000 

09 01 01 13 NL413  11.725 

09 01 01 13 NL414  7.323 

09 01 01 13 NL414  10.795 

09 01 01 13 NL421  125.000 

09 01 01 13 NL423  15.000 

09 01 01 13 NL423  58.151 

09 01 01 14 NL414  41.910 

09 01 01 16 NL34  69.128 

09 01 01 16 NL411  125.000 

09 01 01 16 NL411  39.060 

09 01 01 16 NL412  4.193.963 

09 01 01 16 NL413  69.844 

09 01 01 16 NL414  125.000 

09 01 01 16 NL414  125.000 

09 01 01 16 NL414  125.000 

09 01 01 16 NL421  44.070 

09 01 01 17 NL421  861.120 

09 01 01 18 NL414  13.006 

09 01 01 18 NL423  82.600 

09 01 01 19 NL34  8.680 

09 01 01 19 NL411  125.000 

09 01 01 19 NL411  125.000 

09 01 01 19 NL414  24.056 

09 01 01 19 NL423  12.500 

09 01 01 19 NL423  15.000 

09 01 01 19 NL423  15.000 

09 01 01 19 NL423  15.000 
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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

09 01 01 19 NL423  339.878 

09 01 01 19 NL423  125.000 

09 01 01 19 NL423  125.000 

09 01 01 21 NL414  12.500 

09 01 01 21 NL421  41.650 

09 01 01 22 NL4  2.109.600 

09 01 01 22 NL412  53.422 

09 01 01 22 NL413  290.848 

09 01 01 22 NL414  9.389 

09 01 01 22 NL42  68.264 

09 01 01 22 NL421  34.151 

09 01 01 22 NL421  99.225 

09 01 01 22 NL423  15.000 

09 01 01 22 NL423  150.296 

09 01 01 22 NL423  62.895 

09 01 01 22 NL423  241.664 

09 01 03 03 NL342  5.950 

09 01 03 06 NL342  105.141 

09 01 05 06 NL34  94.412 

09 01 05 06 NL421  48.365 

23 01 01 22 NL411  1.272.641 

23 01 01 22 NL414  3.040.310 

26 01 01 22 NL413  2.500.000 

26 01 01 22 NL421  5.200.000 

30 01 03 22 NL342  963.690 

40 01 01 21 NL414  1.325.000 

41 01 03 21 NL412  306.662 

42 01 01 06 NL414  2.035.084 

42 01 03 21 NL342  546.252 

53 01 01 22 NL342  53.000 

56 01 01 22 NL413  600.000 

57 01 01 11 NL4  120.000 

57 01 03 11 NL342  250.185 

57 01 01 22 NL423  1.297.336 

58 01 03 11 NL341  235.755 

59 01 00 18 NL412  4.000.055 

59 01 01 20 NL412  622.200 

59 01 01 22 NL414  2.835.000 

61 01 01 00 NL412  2.240.000 

61 01 01 17 NL421  3.847.331 

61 01 01 06 NL411  487.756 

61 01 01 20 NL414  296.749 

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

B2
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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

61 01 01 20 NL414  1.377.400 

61 01 01 22 NL414  1.200.000 

61 01 01 22 NL414  1.020.471 

61 01 01 22 NL423  500.000 

61 01 01 22 NL423  1.440.000 

61 01 05 00 NL341  976.365 

62 01 00 06 NL421  236.671 

62 01 01 18 NL423  673.960 

64 01 00 06 NL411  497.984 

66 01 01 22 NL423  261.572 

68 01 01 00 NL411  158.282 

68 01 01 00 NL414  160.000 

75 01 01 18 NL411  120.300 

75 01 01 18 NL414  685.393 

85 01 00 00 NL4  7.036.000 

86 01 00 00 NL4  400.000 

TOTAAL 105.826.714 
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Bijlage 3 
Overzicht beschikte projecten 2009 OP-Zuid

Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten
(€)

Toegekende EFRO-
bijdrage (€)

BESCHIKT BESCHIKT

  Zuidoost    

31 O 001 Hoogstarters Maastricht 
Gazellentraject 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 Institute 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 Platform Precisietechnologie Syntens 251.900 100.760 

31 O 013 Brabant Center of Entrepreneurship TUE/Innovation Lab 4.808.160 1.923.264

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

31 O 020 Catalyst Twice Eindhoven BV 10.396.000 2.000.000

31 O 023 Automotive House Gemeente Helmond 2.270.000 908.000

31 O 025 De Gruyter Fabriek BIM Vastgoed 10.661.300 4.193.963 

31 O 027 Masterplan C2C Gemeente Venlo 132.031 52.812

31 O 028 Veemarktkwartier Gemeente Tilburg 14.562.697 4.000.055

31 O 029 Take Over Syntens 170.660 68.264

31 O 031 Leven Lang Leren Servicecentrum 
EVC en ePortfolio

Hoge School Zuyd 1.728.103 673.960

31 O 033 Innovatieve paardenembryo’s door 
mondiale marktgerichte samenwerking 

Equine Fertility Centre 1.369.000 547.600

31 O 037 CADCAM-werkplaats EKWC Europees Keramisch 
Werkcentrum

727.121 290.848

31 O 039 Ondernemershuis Westelijke 
Mijnstreek

Gemeente Sittard-Geleen 1.500.000 600.000

31 O 040 Tilburg Innovation Center Gemeente Tilburg 2.098.308 839.323

31 O 041 CVC Kennisinfrastructuur Carim 16.000.000 5.000.000

31 O 042 Strategische personeelsplanning Empower Limburg 653.930 261.572

31 O 044 Brainport Industries Brainport 944.315 188.863

 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 Stichting Starterslift 3.311.764 1.272.496 

31 W 004 C-Energy - Getijdenenergie voor 
Zeeland

Ecofys Nederland BV 1.400.647 546.252 

31 W 005 Reststroomkoppeling in de Zuidwest-
Delta

BOM 766.655 306.662

Totaal 115.344.406 40.281.921

Beschikte projecten 2009 prioriteit 1 ‘Vrije ruimte’

B3
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Beschikte projecten 2009 prioriteit 2

Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten 
(€)

Toegekende EFRO-
bijdrage (€)

BESCHIKT BESCHIKT

  Zuidoost    

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

BOM 1.639.400 639.400 

32 O 003 Veghelse bedrijven future proof Gemeente Veghel 10.304.732 2.500.000

32 O 005 Restauratie en transformatie 
Brabanthallen

NV MEI 13.082.746 3.532.341

32 O 007 Transformatie Meerenakkerweg/ 
Beemdstraat

Gemeente Eindhoven 15.296.830 3.040.310

32 O 008 Muziekgebouw van de Toekomst Muziekcentrum Frits 
Philips NV

10.500.000 2.835.000

32 O 009 Ontsluiting Venlo Greenpark Bedrijvenschap Venlo 
Greenpark

38.313.556 5.200.000

32 O 010 Regiobranding Zuid-Limburg Stichting Regiobranding 
Zuid-Limburg

4.700.000 1.297.336

32 O 014 Fietsrouteplanner Provincie Limburg 360.000 120.000

32 O 015 Opwaardering de Gender Gemeente Veldhoven 4.379.850 1.325.000

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 

32 W 004 Onthaal naar deltawater Gemeente Schouwen-
Duiveland

2.471.000 963.690

32 W 005 Revitalisering Emer-Noord- 
Hintelaken

Gemeente Breda 3.630.130 1.272.641

32 W 006 Eerste fase uitbreiding RTM/entrée 
Brouwersdam-Zuid

Natuur- en Recreatieschap 
De Grevelingen

641.500 250.185

32 W 007 Voorbereiding Internationale School 
Zuidwest-Nederland

Internationale school 
Zuidwest-Nederland

308.686 120.300

32 W 008 Zeeland als aantrekkelijke vestigings-
plaats voor Aziatische bedrijven

EIZ 322.255 125.679

32 W 009 Portaal van Vlaanderen Gemeente Terneuzen 604.500 235.755

  Totaal 110.335.566 24.931.986

B3
Bijlage 3 
Overzicht beschikte projecten 2009 OP-Zuid
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Project-
nummer

Projectnaam Aanvrager Totale projectkosten 
(€)

Toegekende EFRO-
bijdrage (€)

BESCHIKT BESCHIKT

33 S 001 D Interpretatiecentrum Bastionder 
’s-Hertogenbosch

Gemeente 
’s-Hertogenbosch

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 005 M Bedrijventerrein de Karosseer Gemeente Maastricht 10.700.924 3.995.000

33 S 006 S Inrichting publieke ruimte 
Kloosterkwartier Sittard

Gemeente Sittard-Geleen 1.330.000 500.000 

33 S 007 E Wijkeconomie Gemeente Eindhoven 400.000 160.000

33 S 010 S Openbare ruimte Zitterd Revisited 
Fase 1

Gemeente Sittard-Geleen 3.611.185 1.440.000 

33 S 011 B Werkdonken Breda Gemeente Breda 1.219.390 487.756

33 S 012 B Buurteconomie Heuvel Gemeente Breda 395.705 158.282

33 S 013 T Heuvel Tilburg, groen stadspodium Gemeente Tilburg 5.600.000 2.240.000

33 S 014 T Brabant in de ban van Buiten Natuurmuseum Brabant 1.788.960 622.608

33 S 016 H Inrichting openbare ruimte 
stationsomgeving Helmond

Gemeente Helmond 6.887.200 2.754.880

33 S 017 V Maasboulevard: publieke ruimte Gemeente Venlo 10.654.276 3.847.331

 Totaal  46.942.713 17.945.597

Beschikte projecten 2009 prioriteit 3
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In deze bijlage wordt de organisatie- en management-
structuur van OP-Zuid geschetst. Hierin worden 
conform de bepalingen in de Algemene Verordening de 
verantwoordelijke autoriteiten genoemd, respectievelijk 
de beheersautoriteit, 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. 

Beheersautoriteit

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

• Erop toezien dat de selectie van projecten gebeurt 
volgens 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.

• Ervoor 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. 

• Ervoor zorgen dat de begunstigden en andere 
instanties die bij de projecten betrokken zijn een 
afzonderlijk boekhoudsysteem gebruiken. 

• Erop toezien dat de vereiste evaluaties van het 
operationele programma tijdig plaatsvinden en 
voldoen aan de kwaliteitsnormen.

• Procedures instellen om te garanderen dat alle 
documenten worden bijgehouden die nodig zijn voor 
een toereikend controlespoor.

• Erop toezien dat de certificeringsautoriteit alle 
noodzakelijke informatie ontvangt over uitgaven, 
procedures 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 beheersautoriteit fungeert ook als de instantie die 
bevoegd is voor het verrichten van de betalingen aan de 
begunstigden binnen het OP-Zuid. 

Certificeringsautoriteit

De certificeringsautoriteit voor het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland is de Dienst Regelingen 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De certificeringsautoriteit is 
verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid en 
compleetheid van betalingsverzoeken en uitgavenstaten 
die de beheersautoriteit van het Operationele 
Programma Zuid-Nederland indient bij de Europese 
Commissie. Ook is het de verantwoordelijkheid van de 
certificeringsautoriteit 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 vervolgens  
erop toe dat het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma goed functioneert. 

Bijlage 4 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid-Nederland
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Leden van het Comité van Toezicht OP-Zuid 2009 

Naam Organisatie

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

Dhr. prof.dr. W.B.H.J. van de Donk Provincie Noord-Brabant (voorzitter) (vanaf oktober)

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

Dhr. J.W.M.M.J. Hessels Voorzitter Stuurgroep Zuidoost (vicevoorzitter) (vanaf mei)

Dhr. M.J. Wiersma Voorzitter Stuurgroep Zuidwest 

Mw. drs. J.M.P. Moons Voorzitter Stuurgroep Steden (tot juni) 

Mw. ir. C.W. Jacobs Voorzitter Stuurgroep Steden (vanaf juni) 

Dhr. C. Kortleve Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken

Dhr. drs. J.A.J. Kaandorp Coördinator Structuurfondsen Nederland (raadgevend)

Dhr. ing. A.H. Lundqvist Vertegenwoordiger kennisinstellingen

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

Dhr. R. van Gijzel Vertegenwoordiger BrabantStad 

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

Dhr. ir. J.H. Heijnen Vertegenwoordiger milieuorganisaties

Dhr. drs. E. Van Dijk Vertegenwoordiger werkgevers

Dhr. drs. W.H.M. Brouwer Vertegenwoordiger werknemers

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

Comité	van	Toezicht

Het Comité van Toezicht ziet toe op de effectiviteit en 
de kwaliteit van de uitvoering van het Operationeel 
Programma. 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. 

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 beheersautoriteit 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 Comité 
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 
bijeengekomen 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 van projectvoorstellen op 
duurzaamheidsaspecten. In het programmajaar 2009 
zijn twee projecten voorgelegd aan het Comité van 
Toezicht omdat de stuurgroep hierover geen consensus 
kon krijgen. Het gaat hierbij om de projecten ‘Innoleren’ 
en ‘Veemarktkwartier: marktplaats voor creatieve industrie’.

B4
Bijlage 4 
Organisatie van het Operationeel Programma Zuid-Nederland
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Leden Stuurgroep Zuidoost 2009 

Naam Organisatie

Dhr. ir. H.T.J. Vrehen Voorzitter Stuurgroep (tot mei)

Dhr. J.W.M.M.J. Hessels Voorzitter Stuurgroep Zuidoost (vanaf mei)

Mw. drs. J.M.P. Moons Vicevoorzitter Stuurgroep (tot juni)

Mw. ir. C.W. Jacobs Vicevoorzitter Stuurgroep (vanaf juni) 

Dhr. P.A.C. Apeldoorn 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

Dhr. H.W.M. Klitsie Vertegenwoordiger gemeenten Oost-Brabant

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

Dhr. ir. J.H. Heijnen Vertegenwoordiger milieuorganisaties

Dhr. ir. H. Walravens Vertegenwoordiger werknemers

Dhr. J.L.J.M. Schneiders Vertegenwoordiger werkgevers grote bedrijven

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

Stuurgroepen

Binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
zijn drie stuurgroepen ingesteld. De stuurgroepen zijn 
belast met de taak van de inhoudelijke beoordeling van 
projectvoorstellen en het toekennen van financiële 
bijdragen uit het programmabudget. Deze stuurgroepen 
opereren onder verantwoordelijkheid van de beheers-
autoriteit 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 
zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant over de toekenning van 
bijdragen aan projecten in de prioriteiten 1 en 2 die 
gesitueerd zijn binnen hun deelgebied. De Stuurgroep 
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 
stuurgroepen 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 Toezicht, 
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 2009 is de Stuurgroep Zuidoost 
vijfmaal bijeengekomen voor een vergadering en heeft 
er eenmaal een schriftelijke ronde plaatsgevonden.  
In totaal zijn 25 projectvoorstellen besproken, waarvan  
24 van een positief advies zijn voorzien en één van een 
negatief advies. 
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Leden Stuurgroep Zuidwest 2009 

Naam Organisatie

Dhr. M.J. Wiersma Voorzitter Stuurgroep 

Mw. drs. J.M.P. Moons Vicevoorzitter Stuurgroep (tot juni)

Mw. ir. C.W. Jacobs Vicevoorzitter Stuurgroep (vanaf juni)

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

Dhr. mr. P.J. Filius Vertegenwoordiger Zeeland

Dhr. drs. W.J. Boersma Vertegenwoordiger Ministerie van Economische Zaken

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

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

Mw. H. van Rijnbach - de Groot Vertegenwoordiger gemeenten West-Brabant 

Mw. E. Aarts Vertegenwoordiger BrabantStad 

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. L. Beduwé Vertegenwoordiger werkgevers MKB-bedrijven

Leden Stuurgroep Steden 2009 

Naam Organisatie

Mw. drs. J.M.P. Moons Voorzitter Stuurgroep (tot juni)

Mw. ir. C.W. Jacobs Voorzitter Stuurgroep (vanaf juni)

Dhr. ir. H.T.J. Vrehen Vicevoorzitter Stuurgroep (tot mei)

Dhr. J.W.M.M.J. Hessels Voorzitter Stuurgroep Zuidoost (vicevoorzitter) (vanaf mei)

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

Mw. mr. L. de Bruin Vertegenwoordiger kennisinstelling Noord-Brabant 

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

Mw. N. Verbugt Vertegenwoordiger werkgevers MKB-bedrijven

Stuurgroep	Zuidwest	

De Stuurgroep Zuidwest is in 2009 viermaal voor 
vergaderingen bijeen geweest en er hebben twee 
schriftelijke rondes plaatsgevonden. In het verslagjaar 
zijn in deze stuurgroep 8 projectvoorstellen besproken 

Stuurgroep	Steden

In 2009 is de Stuurgroep Steden bijeengekomen in 
vergaderingen. Tevens heeft een schriftelijke ronde 
plaatsgevonden. In het verslagjaar heeft de Stuurgroep 

en alle 8 aanvragen zijn gehonoreerd. Eén voorstel, de 
fietsrouteplanner, is in beide stuurgroepen besproken 
omdat dit project het hele OP-Zuid-gebied als 
uitvoeringsgebied kent. 

Steden 8 projecten behandeld en van een positief advies 
voorzien.

B4
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Deskundigencommissies
Om het (MKB-)bedrijfsleven een extra impuls te geven, 
zijn er binnen prioriteit 1 vier Bedrijfsgerichte Regelingen 
voor subsidieverlening aan het MKB in het leven 
geroepen. In januari 2008 zijn deze door het Comité van 
Toezicht goedgekeurd. 

Met betrekking tot de uitvoering van de regelingen is 
gekozen voor een model waarin regionale ontwikkelings- 
maatschappijen en Syntens nadrukkelijk een rol is 
toebedeeld. Voor wat betreft de Adviesregeling (AR) en 
de Innovation Officer regeling (IO) is dat vormgegeven 
als ‘totaalprojecten’, zodat aanvragen door MKB’ers 
onder die regelingen niet separaat aan de stuurgroepen 
hoeven te worden voorgelegd. De Innovatieregeling (IR) 
kent de procedure dat de aanvragen individueel aan de 
stuurgroepen wordt voorgelegd 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 263 aanvragen in het kader 
van de Adviesregeling, de Innovation Officer regeling, 
de Sociale Innovatieregeling en de Innovatieregeling 
ontvangen en behandeld door de deskundigen-
commissie.

Technische Bijstand/Stimulus Programma-
management
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 beheersautoriteit, de Provincie Noord-Brabant. 
Daarbij wordt ‘Technische Bijstand’ gezien als een 
project. Het dagelijkse management van het programma 
wordt uitgevoerd door Stimulus Programma-
management met een tweetal steunpunten in de bij het 
OP-Zuid betrokken provincies Limburg en Zeeland. 
Stimulus Programmamanagement legt verantwoording 
af aan de beheersautoriteit.
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Dit project is mede mogelijk gemaakt 

met steun uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling.


