
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020  
Datum: 1 november 2017 

 

Beknopt verslag 

 

Aanwezig: 

De heer Th. Bovens (voorzitter, provincie Limburg), de heer H. Overbeek (secretaris, provincie Noord-

Brabant), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de 

heer B. Pauli (provincie Noord-Brabant), de heer B. de Reu (provincie Zeeland), de heer J. Mengelers 

(Technische Universiteit Eindhoven), de heer H. Narinx (LWV), mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig 

ondernemer), de heer J. Heijnen (Stichting Milieufederatie Limburg), de heer H. de Jong 

(Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer T. Schulpen (provincie Noord-Brabant), 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), mevrouw M.M. Verhoof-Holten (notulist) 

 

Afwezig: 

Mevrouw O. Knap (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de heer S. Oegema (Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat), de heer S. Kutlu (De Unie), de heer J. Lonink (gemeente Terneuzen), 

de heer A. de Brouwer (Audit Autoriteit), mevrouw M. de Ruijsscher (provincie Zeeland) 
 
1. Opening en mededelingen:  
De afmeldingen worden doorgenomen.  
Er wordt gemeld dat in Stuurgroep OPZuid is een aantal personele wijzigingen opgetreden: de heer 
De Buck neemt voortaan deel namens Delta Network; de heer Van Harten vervangt de heer Van Doorn 
als vertegenwoordiger van Delta Network; de heer Nederlof vervangt de heer Welmers namens 
Midpoint Brabant. 
 
2. Vaststelling verslagen 
a. Vergadering 19 april 2017 
Dit verslag inclusief actiepuntenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
b. Schriftelijke vergaderprocedure van juli 2017 
De terugkoppeling van de schriftelijke vergaderprocedure wordt ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken en onderwerpen 
a. Vastgesteld verslag van de vergadering van de Stuurgroep  van 21 september 2016 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Vastgesteld verslag van de schriftelijke vergaderprocedure van de Stuurgroep van 20 maart 2017  
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
c. Concept-verslag van de Stuurgroep van 6 oktober 2017 
De vergadering neemt hier kennis van. 
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d. Aanvaarding jaarverslag OPZuid 2016 door Europese Commissie 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 
e. Stand van zaken mid-term evaluatie 
De mid-term evaluatie wordt in het najaar 2018 in de vergadering van het Comité van Toezicht 
geagendeerd. Voor prioriteit 4F ‘Koolstofarme economie’ wordt een regionale evaluatie uitgevoerd.  
 
4. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel 
De verwachting is dat OPZuid de N+3 norm realiseert. Het programma prima op koers. 
 
b. Technische bijstand 
De vergadering neemt dit overzicht voor kennisgeving aan.  
 
5. Presentatie over de stand van zaken en evaluatie van de calls van de afgelopen maanden: 1B1 
‘Versterking van het innovatiesysteem’, 4F ‘Koolstofarme economie’ en 1B2 ‘Valorisatievermogen 
MKB’ en toelichting op witte vlekkenanalyse 
a. Stand van zaken en evaluatie van de calls van de afgelopen maanden (1B1, 4F en 1B2) 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken. Enkele leden van de 
deskundigencommissie zullen in 2018 een aantal gehonoreerde projecten bezoeken.  
 
b. Witte vlekken analyse 
Er is een witte vlekkenanalyse is uitgevoerd waaruit blijkt dat de gehonoreerde projecten alle 
maatschappelijke uitdagingen uit de RIS strategie raken. Het merendeel van de aanvragende bedrijven 
zijn MKB’ers. In de Stuurgroep is gediscussieerd is over de dominantie van bepaalde sectoren. De MA 
werkt voorstellen uit om de subsidiegelden evenwichtiger te verdelen, die in de Stuurgroep worden 
besproken en aansluitend voorgelegd aan het Comité van Toezicht. 
 
6. Inrichting OPZuid 
a. Openstelling 1B3 ‘Systeemverwerking Human Capital’ indachtig het advies van de Stuurgroep 
Het Comité van Toezicht gaat akkoord met het openstellen van de tweede call 1B3 ‘Systeemversterking 
Human Capital’ voor het volledige resterende EFRO-bedrag van € 8.606.786 in de periode 1 december 
2017 tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur. 
 
b. Meerjarenplanning 2017-2020 
De nog resterende calls worden zo evenwichtig mogelijk in de tijd gespreid, zodat er geen gat ontstaat 
met de volgende programmaperiode en er voldoende tijd zit tussen de calls zodat aanvragers tot goede 
projectvoorstellen kunnen komen. Voorafgaand aan een nieuwe call 4F ‘Koolstofarme economie’ 
wordt een mid-term evaluatie van 4F uitgevoerd.  
 
7. Tweede wijzigingsverzoek in te dienen bij de Europese Commissie 
Het Comité van Toezicht gaat akkoord met het tweede wijzigingsverzoek.  
 
8. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2017 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van het actieplan 
communicatie 2017. 
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9. Rondvraag en sluiting: 
Geen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.20 uur. 
 
Actiepuntenlijst 
 

Datum vergadering + actiepunten Wie 

Het CvT wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de 
programmaperiode na 2020 

Management Autoriteit 

Het CvT wordt periodiek geïnformeerd over de rapportages omtrent de 
monitoring van de Europese Programma’s in Zuid-Nederland 

Management Autoriteit 

Organisatie van een jaarlijkse projectendag voor het CvT en de 
Stuurgroep 

Stimulus/ Management 
Autoriteit 

Agenderen van de evaluatie van de call 1B2 in een volgende vergadering 
van het CvT (inclusief analyse van de administratieve last, controledruk 
en deelname van intermediairs) 

Management Autoriteit 

Agenderen van de resultaten van de landelijke mid-term evaluatie en 
regionale 4F-evaluatie in een volgende vergadering van het CvT 

Management Autoriteit 

Het opnemen in het jaarverslag OPZuid over 2017 en verder van een 
meer uitgebreide beoordeling van de resultaten van de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen  

Stimulus/ Management 
Autoriteit 

Het aanpassen van de definitie van de financiële indicator van het 
prestatiekader in het jaarverslag OPZuid over 2017 en verder en het 
aanpassen van het programma hierop 

Stimulus/ Management 
Autoriteit 

Toezending van het rapport van de Stichting Milieufederatie Limburg 
met hun visie over het gebruik van biomassa aan het CvT 

Dhr. H. Heijnen/ 
Management Autoriteit 

Uitwerking van voorstellen naar aanleiding van de wittevlekkenanalyse 
en deze aanbieden aan Stuurgroep en CvT 

Management Autoriteit 

Zo snel mogelijk indienen van het tweede wijzigingsverzoek bij de 
Europese Commissie 

Management Autoriteit 

 
 


