
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020  
Datum: 8 november 2016 
 
Beknopt verslag 
Aanwezig: de heer T. Bovens (voorzitter, provincie Limburg), de heer H. Overbeek (notulist, provincie 
Noord-Brabant), de heer B. Pauli (voorzitter Stuurgroep, Management Autoriteit), mevrouw M. Peeters 
(Europese Commissie), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer B. de Reu (provincie 
Zeeland), de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven), de heer H. de Jong 
(Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit), 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), de heer R. Reisinger 
(Stimulus Programmamanagement), de heer. P. Liebregts (Stimulus Programmamanagement), 
mevrouw M.E.J.M. Peeters (Stimulus Programmamanagement) en mevrouw Verhoof-Holten 
(notulist).  
 
Afwezig: mevrouw O. Knap (ministerie van Economische Zaken) en de heer J. Lonink (gemeente 
Terneuzen. 
 
1. Opening en mededelingen 
De afmeldingen worden doorgenomen. De heer De Jong vervangt mevrouw Knap.   
 
Op verzoek van de Stuurgroep wordt er jaarlijks een projectendag georganiseerd, waarin 
gehonoreerde projecten worden bezocht door de Stuurgroep. Het Comité van Toezicht is positief over 
dit idee en wordt uitgenodigd om aan te sluiten.  
 
2. Verslag vergadering 6 juli 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken: 
a. Vastgesteld verslag van de Stuurgroep van 27 mei 2016 
Het vastgesteld verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Concept verslag van de Stuurgroep van 21 september 2016 
Het concept verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
c. Stand van zaken 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.  
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4. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel, indicatorentabel en update bezwaarschriften 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de voortgang van het programma.  
 
b. Technische bijstand 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de tussenstand van de technische bijstand.  
 
5. Inrichting OPZuid voorjaar 2017 indachtig het advies van de Stuurgroep 
De heer Schulpen licht het voorstel inclusief het advies van de Stuurgroep toe. Er zijn geen 
zwaarwegende redenen om bij te sturen. Er wordt besloten om in de periode 9 januari – 1 maart 2017, 
17.00 uur, de calls “Versterking van het innovatiesysteem” (1B1) en “Koolstofarme economie” (4F) 
open te stellen met een subsidieplafond van € 10 miljoen EFRO voor beide calls.  
 
Het Comité van Toezicht neemt het advies van de Stuurgroep over om een evaluatie van de call 1B2 
‘Valorisatievermogen van het MKB’ in relatie tot het MIT Zuid in een volgende vergadering te 
bespreken. De Stuurgroep heeft de Management Autoriteit verzocht om in het voorstel voor een 
volgende call van 1B2 een optimale synergie te zoeken qua planning en inhoud van beide calls.  
 
Het Comité van Toezicht neemt het advies van de Stuurgroep over om de deskundigencommissie en 
Stimulus Programmamanagement een zogenaamde thematische ‘witte vlekkenanalyse’ te laten 
maken, in relatie tot de strategische doelstellingen die met de RIS3 en OPZuid zijn beoogd. Deze 
analyse geeft inzicht in welke thema’s tot op heden niet of niet goed worden bediend door OPZuid. Op 
basis van deze analyse kan de Management Autoriteit in de volgende vergadering van de Stuurgroep 
en Comité van Toezicht suggesties doen ter invulling en/of bijsturing van nieuwe calls. 
 
6. Communicatie 
a. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2016 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken. 
 
b. Monitoring Europese Programma’s in Zuid-Nederland 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken. De Zuid-Nederlandse rapportage wordt 
in een volgende vergadering ter informatie aan het Comité van Toezicht aangeboden.   
 
c. Lange Termijn-effectstudie 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de Lange Termijn-effectstudie naar de effecten van de 
projecten in Zuidoost-Brabant. De studie dient inzicht te geven in het (blijvend) effect van de verkregen 
subsidie en kritische succesfactoren. Deze kunnen mogelijk worden geëxtrapoleerd naar de 
(icoon)projecten van OPZuid 2014-2020.  
 
7. Rondvraag en sluiting: 
Geen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur. 
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Actiepuntenlijst 
 

Datum vergadering + actiepunten Wie 

Agenderen van een lijst van gecommitteerde projecten inclusief titel 
en bedrag in de volgende vergadering van het Comité van Toezicht 
 

Management Autoriteit 

Informeren van het Comité van Toezicht over de rapportages met 
betrekking tot de monitoring van de Europese Programma’s in Zuid-
Nederland 
 

Management Autoriteit 

Informeren van het Comité van Toezicht over de lange termijn effect-
studie en de koppeling van de key succes factoren naar OPZuid 2014-
2020 
 

Management Autoriteit 

Organisatie van jaarlijkse projectendag en CvT en Stuurgroep  
uitnodigen om deel te nemen  
 

Stimulus/ Management 
Autoriteit 

 
 


