
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020  
Datum: 19 april 2017 
 
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 S. Oegema (ministerie van 
Economische Zaken), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit), de heer J. Lonink (gemeente Terneuzen), 
de heer H. Narinx (LZW), mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer), de heer J. Heijnen (Stichting 
Milieufederatie Limburg), 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 I. Lamers (notulist) 
 
Afwezig: mevrouw O. Knap (ministerie van Economische Zaken), de heer S. Kutlu (De Unie) en de heer 
H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen) 
 
1. Opening en mededelingen 
De afmeldingen worden doorgenomen. 
 
Er wordt gemeld dat de Management Autoriteit en de steden de call 4F “Koolstofarme economie” 
evalueren, aangezien het aantal aanvragen achterblijft en in de laatste call het subsidieplafond niet is 
bereikt.  
 
2. Verslag vergadering 8 november 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken: 
a. Vastgesteld verslag van de Stuurgroep van 21 september 2016 
Het vastgesteld verslag en de presentatie worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Concept verslag van de Stuurgroep van 17 maart 2017 
Het concept verslag van de schriftelijke vergaderprocedure wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
c. Verslag van de heidag OPZuid van 23 november 2016 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
d. EZ circulaires 
De circulaires worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
e. Non-paper hervorming ESI-fondsen 
De non-paper wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
  



 

Pagina 2 van 3 

 

f. Uitvoering landelijk instrumentarium EFRO/ Smart Industry voor MA Zuid 
De memo over de uitvoering van het landelijk instrumentarium EFRO/ Smart Industry door MA Zuid 
wordt voor kennisgeving aangenomen. De Management Autoriteit legt in de zomerperiode aan het 
Comité van Toezicht een programmawijziging voor akkoord voor. 
 
g. Onderzoeksproject Cohesify en inbreng door het Comité van Toezicht 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van het onderzoeksproject en de uitnodiging tot deelname aan 
een enquête.   
 
4. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel, indicatorentabel en update bezwaarschriften 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de voortgang van het programma. De Management 
Autoriteit geeft in een volgende vergadering inzicht in het behalen van het prestatiekader 2018.  
 
b. Technische bijstand 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de tussenstand van de technische bijstand. Het Comité van 
Toezicht ontvangt in een volgende vergadering een analyse van 1B2 “Valorisatievermogen MKB” en 
MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten in relatie tot de administratieve last van beide programma’s. 
In de evaluatie van de call 1B2 “Valorisatievermogen MKB” wordt ook ingegaan op de (op basis van no 
cure no pay) inschakeling van intermediairs voor het indienen van voorstellen in deze call. In de 
Stuurgroep wordt op verzoek van het Comité van Toezicht de volgende openstelling van 1B3 
“Systeemversterking Human Capital” geagendeerd.  
 
5. Inrichting OPZuid zomer 2017 indachtig het advies van de Stuurgroep 
Er zijn geen zwaarwegende redenen om bij te sturen. Er wordt besloten om in de periode 15 mei – 23 
juni 2017, 17.00 uur, de call 1B2 “Valorisatievermogen MKB” open te stellen met een subsidieplafond 
van € 8,25 miljoen EFRO. De maximale subsidiehoogte voor individuele 1B2 projecten wordt verhoogd 
van € 200.000 naar € 250.000 EFRO. De ondergrens van de subsidiehoogte voor 1B2 samenwerkings-
projecten wordt gesteld op minimaal € 350.000 en maximaal € 750.000 EFRO per project.  
 
6. Jaarverslag 2016 
a. Concept publieksverslag 2016 
Het Comité van Toezicht stemt in met het concept publieksverslag 2016. 
 
b. Tabellen 
Het Comité van Toezicht stemt in met de tabellen behorend bij het jaarverslag 2016, inclusief het 
voorstel van enkele kleine tekstuele wijzigingen, die door de Management Autoriteit zullen worden 
doorgevoerd. 
 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van een melding van het ministerie van Economische Zaken dat 
het Comité van Toezicht in een volgende vergadering een voortgangsverslag van de 
partnerschapsovereenkomst ter bespreking zal ontvangen.  
 
7. Communicatie 
a. Actieplan communicatie 2017 
Het Comité van Toezicht gaat akkoord met het actieplan communicatie 2017. 
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b. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2017 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken. 
 
c. Europa om de Hoek Kijkdagen 2017 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de Europa om de Hoek Kijkdagen op 12 en 13 mei 2017. 
 
d. Invulling projectendag 2017 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de invulling van de projectendag 2017. 
 
e. Lijst van gehonoreerde projecten 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de lijst met gehonoreerde projecten. 
 
8. Rondvraag en sluiting: 
Geen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur. 
  
Actiepuntenlijst 
 

Datum vergadering + actiepunten Wie 

Evaluatie van de call 4F “Koolstofarme economie” Management Autoriteit 
en de Zuid-Nederlandse 
steden 

Het Comité van Toezicht ontvangt in de zomer een 
programmawijziging voor akkoord over de uitvoering van het landelijk 
instrumentarium EFRO/ Smart Industry door MA Zuid 

Management Autoriteit 

Het Comité van Toezicht ontvangt in de volgende vergadering inzicht 
in het behalen van het prestatiekader 2018 

Management Autoriteit 

Het Comité van Toezicht ontvangt in een volgende vergadering een 
analyse van 1B2 “Valorisatievermogen MKB” en MIT Zuid R&D 
samenwerkingsprojecten in relatie tot de administratieve last van 
beide programma’s. In de evaluatie van de call 1B2 
“Valorisatievermogen MKB” wordt ook ingegaan op de (op basis van no 
cure no pay) inschakeling van intermediairs voor het indienen van 
voorstellen in deze call 

Management Autoriteit 

In de Stuurgroep wordt op verzoek van het Comité van Toezicht de 
volgende openstelling van 1B3 “Systeemversterking Human Capital” 
geagendeerd 

Management Autoriteit 

Tekstuele aanpassing van het jaarverslag 2016 Management Autoriteit 

 
 


