
 

 
 
 
 

Procesbeschrijving openstelling 2022 in het kader van OPZuid 2021-2027 
Thema‘s: Energie |Klimaat | Grondstoffen | Landbouw & Voeding | Gezondheid 
 

De eerste openstelling van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2021-2027 (OPZuid) is gericht 
op versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, 
landbouw en voeding en gezondheid. De openstelling is van 12 september 2022 (9.00 uur) tot en met 
4 november 2022 (17.00 uur). Aanvragen dienen uiterlijk op 4 november 2022, 17.00 uur, volledig 
ingediend en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn. Het subsidieplafond voor de 
openstelling bedraagt € 30 miljoen EFRO, verspreid over de vijf transities. De maximale subsidie per 
project bedraagt € 1 miljoen EFRO. 
 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordelingsprocedure van start. Deze 
procedure moet zijn afgerond binnen 26 weken na afloop van de openstellingsperiode. Hierbij 
ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikkingsbrief. De 
beoordeling en selectie van de aanvragen vinden plaats aan de hand van de volgende stappen. 
 
Juli/Augustus 2022 
De Subsidieregeling voor de openstelling wordt gepubliceerd in het provinciaal blad van de provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en op de website www.stimulus.nl. Ook wordt de lijst met 
verplichte bijlagen (bijlage A) en bijbehorende formats gepubliceerd via 
https://www.stimulus.nl/opzuid-2021-2027/documenten/.   
 
12 september 2022, 9.00 uur – 4 november 2022, 17.00 uur  
Vanaf 12 september 2022, 9.00 uur, wordt de Webportal van Stimulus Programmamanagement 
(https://www.webportal-stimulus.nl/mijn/) opengesteld en kunnen aanvragen worden ingediend. 
Binnen de Webportal is een handleiding beschikbaar. Let op: voor het indienen van nieuwe aanvragen, 
dient u gebruik te maken van eHerkenning (EH2+) of eIDAS. Vraag deze tijdig aan! Indien u binnen de 
openstellingstermijn niet in het bezit bent van EH2+ of eIDAS, kunt u niet op de Webportal inloggen 
en dus geen subsidieaanvraag indienen. 
 
Stimulus Programmamanagement beoordeelt de ingediende aanvragen op volledigheid. Onvolledige 
aanvragen worden geweigerd (knock-out).  
 
November 2022 
Stimulus Programmamanagement beoordeelt de volledige aanvragen op beleidsmatige passendheid 
in het OPZuid-programma, zoals beschreven onder de subsidievereisten. Niet-passende aanvragen 
ontvangen een afwijzingsbeschikking.  
 
Januari 2023 
Deze openstelling volgt een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie plaats op 
basis van kwaliteit. Alleen projecten die ten minste 70 punten behalen, worden gehonoreerd. Indien 
het subsidieplafond wordt overschreden, formuleert de Deskundigencommissie haar advies in de vorm 
van een kwalitatieve rangschikking voor de verdeling van de subsidie.  Een externe, onafhankelijke 
Deskundigencommissie beoordeelt de kwaliteit van de (volledige en passende) aanvragen op basis van 
de selectiecriteria die zijn opgenomen in de Subsidieregeling:  
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• Bijdrage van het project aan de doelstellingen van het programma en de openstelling OPZuid;  

• Bijdrage van het project aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact; 

• Bijdrage van het project aan financieel en economisch toekomstperspectief;  

• Innovativiteit van het project;  

• Kwaliteit van het project. 
 
In de toelichting van de Subsidieregeling staat een nadere uitwerking van deze criteria opgenomen.  
 
De Deskundigencommissie besluit of ze in haar beoordelingsproces gebruik wil maken van 
verhelderende toelichtingen om aanvullende informatie te ontvangen van de aanvragers. Zo ja, dan 
ontvangen de genodigde aanvragers hiertoe een uitnodiging met een locatie en tijdstip. Indien de 
Deskundigencommissie besluit om in het beoordelingsproces gebruik te maken van aanvullende 
informatie, dan geven de uitgenodigde aanvragers voor de Deskundigencommissie een toelichting 
over hun project en beantwoorden ter plekke vragen. Mogelijk past de Deskundigencommissie op 
basis van deze aanvullende informatie hun advies voor de verdeling van de subsidie, mogelijk in de 
vorm van een kwalitatieve rangschikking, aan.  
 
Februari 2023 – mei 2023 
Stimulus Programmamanagement voert een financieel technische toets van de gerankte projecten die 
binnen het plafond vallen, uit. Daarbij wordt beoordeeld of een voor subsidie in aanmerking komende 
aanvraag voldoet aan de Regeling Europese EZ-subsidies (REES), de Europese verordeningen en 
onderliggende regelgeving. De uitkomsten uit deze toets kunnen van invloed zijn op de hoogte van de 
toe te kennen subsidie. Als de financieel technische toets is afgerond, volgt een verleningsbeschikking.  
 
Subsidieverlening vindt plaats in de volgorde van rangschikking, waarbij de hoogst gerangschikte 
aanvragen als eerste voor subsidie in aanmerking komen. Subsidie wordt verstrekt totdat het 
subsidieplafond is bereikt. Het project dat op de grens van het subsidieplafond is gerangschikt, kan 
mogelijkerwijs slechts een deel van het aangevraagde subsidiebedrag beschikt krijgen. Indien hier 
sprake van is, neemt Stimulus Programmamanagement contact op met de betreffende aanvragers.  
 
Subsidieaanvragen voor projecten die te laag zijn gerangschikt om voor subsidie in aanmerking te 
komen en niet-gerankte projecten worden geweigerd en ontvangen een afwijzingsbeschikking.  
 


