
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020  
Datum: 6 juli 2016 
 
Beknopt verslag 
Aanwezig: de heer T. Bovens (voorzitter, provincie Limburg), mevrouw M.E.J.M. Peeters 
(plaatsvervangend notulist, Stimulus Programmamanagement), de heer B. Pauli (voorzitter 
Stuurgroep, Management Autoriteit), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer S. Oegema 
(ministerie van Economische Zaken), de heer B. de Reu (provincie Zeeland), de heer S. van Elten 
(Audit Autoriteit), de heer H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer M. van Campen 
(BZW), mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer) de heer J. Heijnen (Natuur en 
Milieufederatie Limburg), de heer S. Koetloe (De Unie), de heer T. Schulpen (provincie Noord-
Brabant), mevrouw M. de Ruijsscher (provincie Zeeland), de heer D. Ruijters (provincie Limburg), 
mevrouw S. Nahari (provincie Noord-Brabant), de heer R. Reisinger (Stimulus 
Programmamanagement), de heer. P. Liebregts (Stimulus Programmamanagement) en mevrouw 
Verhoof-Holten (notulist).  
 
Afwezig: mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), mevrouw O. Knap (ministerie van Economische 
Zaken), de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven), de heer J. Lonink (gemeente 
Terneuzen), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit) en de heer H. Overbeek (secretaris, provincie 
Noord-Brabant). 
 
1. Opening en mededelingen 
De afmeldingen worden doorgenomen. Namens de Europese Commissie is de heer Magnus 
aanwezig; mevrouw M. Peeters is verhinderd. De heer Van Elten vervang de heer Meerkerk van de 
Audit Autoriteit. Mevrouw M.E.J.M. Peeters vervangt de heer Overbeek als secretaris.  
 
2. Overdracht taken van CvT OPZuid 2007-2013 naar CvT OPZuid 2014-2020 
Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 stemt in met de overdracht van taken van het Comité 
van Toezicht OP-Zuid 2007-2013 naar het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 en de publicatie 
van het wijzigingsbesluit. 
 
3. Vaststelling verslagen 
a. Vergadering van 22 oktober 2015 
Het Comité van Toezicht stemt in met het verslag. 
 
b. Schriftelijke vergaderprocedure van januari 2016 
Het Comité van Toezicht stemt in met het verslag. 
 
c. Schriftelijke vergaderprocedure van april 2016 
Het Comité van Toezicht stemt in met het verslag. 
 
d. Geactualiseerde actiepuntenlijst per 1 juni 2016 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de geactualiseerde actiepuntenlijst.  
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4. Ingekomen stukken 
a. Stuurgroep-verslag 18 november 2015 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van het vastgestelde verslag van de Stuurgroep. 
 
b. Verbetertraject EFRO als follow-up van de aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten 
De heer Schulpen licht de stand van zaken van de follow-up van de aanbevelingen van de Commissie 
van Goede Diensten mondeling toe. Het Comité van Toezicht is in eerdere vergaderingen 
geïnformeerd over de essentie, het rapport en de aanbevelingen van de Commissie van Goede 
Diensten. Het Comité van Toezicht neemt hier kennis van.  
 
c. Voorbereiding nieuwe programmaperiode 
De ontwikkelingen in Brussel voor de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode worden zowel 
landelijk als regionaal gevolgd. De provincies, verenigd in vier landsdelen, trekken in de 
voorbereiding van de nieuwe programmaperiode eenduidig met elkaar op. Het Comité van Toezicht 
neemt hier kennis van. De Management Autoriteit zal het Comité van Toezicht periodiek over de 
voortgang van de voorbereidingen informeren. 
  
5. Goedkeuring projecten 1B1 buiten programmagebied 
Het Comité van Toezicht dient conform artikel 70 van de Europese Verordening 1303/2013 
toestemming te geven voor honorering van projecten die deels buiten het programmagebied Zuid-
Nederland worden uitgevoerd. Het Comité van Toezicht stemt in met de honorering van de volgende 
projecten uit de call 1B1 “Versterking van het innovatiesysteem” van voorjaar 2016:  

 Green Vinyl Records 

 BioTex Fieldlab; Co-creatie van textielproducten met nieuwe vezels en garens van biobased 
polymeren 

 Smart City Water Systems 

 Open Innovatieplatform Fotonische IC's 

 Drone Safety Cluster 

 Foodsquad Opens Doors  

 Werkelijk BOUWEN aan BIPV 

 Printed Electronics 

 Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland 

 Fieldlab Multi-materiaal 3D Printing 
 
6. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel, indicatorentabel en update bezwaarschriften 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de voortgang van het programma. De leden van het 
Comité van Toezicht zijn tevreden en spreken hun complimenten uit over de rapportage. 
 
b. Technische bijstand 
De leden van het Comité van Toezicht nemen kennis van de tussenstand van de technische bijstand.  
 
7. Evaluatie afgelopen calls en inrichting OPZuid najaar 2016 indachtig advies van Stuurgroep 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de evaluatie van de afgelopen calls. Alle prioriteiten 
hebben sinds de start van het programma minimaal eenmaal open gestaan. De Stuurgroep heeft de 
OPZuid calls geëvalueerd in aanwezigheid van de vaste leden van de deskundigencommissie en geef, 
met redenen omkleed, als zwaarwegend advies aan het Comité van Toezicht om in het najaar van 
2016 geen nieuwe openstellingen te doen. De Stuurgroep vergadert na de zomer opnieuw en zal in 
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die vergadering alle OPZuid calls in zijn totaliteit te bekijken, om op deze manier een gedragen advies 
over de  inrichting van de volgende calls aan het Comité van Toezicht te geven. Het Comité van 
Toezicht gaat met dit advies akkoord en vraagt de Stuurgroep om in haar volgende vergadering de 
eventuele voor- en nadelen van het integreren van prioriteiten te inventariseren en onderbouwd 
terug te geven aan het Comité van Toezicht. 
 
8. Communicatie: 
a. Stand van zaken uitvoering actieplan 2016 
De leden van het Comité van Toezicht nemen kennis van de stand van zaken van de uitvoering van 
het actieplan communicatie 2016.  
 
b. Invulling en deelname Heidag OPZuid 2016 

 De leden van het Comité van Toezicht nemen kennis van de invulling van de heidag 2016 en de 
voorzitter nodigt de leden van harte uit om deel te nemen aan de heidag.  

 De voorzitter nodigt het Comité van Toezicht uit om, gezien de viering van het 25-jarige Verdrag 
van Maastricht, een volgende vergadering Maastricht te houden. 

 
9. Rondvraag en sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.47 uur. 
  
Actiepuntenlijst 

Actiepunten Verantwoordelijke(n) 

Het Comité van Toezicht wordt periodiek geïnformeerd 
over de voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwe 
programmaperiode 

Management Autoriteit 

De Stuurgroep wordt gevraagd om in haar volgende 
vergadering de eventuele voor- en nadelen van het 
integreren van prioriteiten te inventariseren en 
onderbouwd terug te geven aan het Comité van Toezicht. 

Management Autoriteit/ Stuurgroep 

 


