
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTULEN  
 
overleg 
Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 
 

 datum overleg 
7 november 2018, 10:00 – 11:30 uur bij 
Brightlands Chemelot Campus te Sittard-Geleen 

notulist 
mevrouw M.M. Verhoof-Holten  

 datum notulen 
12 november 2018 

 

Aanwezig: 

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

Brabant), de heer B. de Reu (provincie Zeeland), mevrouw M. Peeters  (Europese Commissie), de heer 

K. Delanghe (Europese Commissie), de heer H. Narinx (Limburgse Werkgevers Vereniging), de heer 

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

Structuurfondsen), de heer S. Oegema (Ministerie van Economische Zaken), de heer J. Mengelers 

(Technische Universiteit Eindhoven), de heer J.H. Lonink (gemeente Terneuzen), de heer T. Schulpen 

(provincie Noord-Brabant), de heer D. Ruijters (Provincie Limburg), mevrouw C. de Schepper (provincie 

Zeeland), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), de heer P. Liebregts (Stimulus 

Programmamanagement), mevrouw S. Koppert (Stimulus Programmamanagement), mevrouw 

M.M. Verhoof-Holten (notulist) 

 

Afwezig: 
de heer B. Pauli (voorzitter Stuurgroep / Management Autoriteit), de heer S. Kutlu  (De Unie / 
vertegenwoordiger werknemers), mevrouw O. Knap (Ministerie van Economische Zaken), mevrouw 
J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer), de heer A. Brouwer (Audit Autoriteit)  
 
1. Opening en mededelingen:  
De voorzitter opent de vergadering om 10:43 uur en heet iedereen van harte welkom. 
 
a. Kennismaking met nieuwe leden 
Het CvT maakt kennis met de heer Koen Delanghe, Europese Commissie. 
 
b. Toekomst cohesiefondsen na 2020 en voortgang voorbereiding Zuid-Nederland 
De uitwerking van de houtskoolschets bevindt zich in een afrondende fase en bouwt voort op de 
huidige strategie waarbij innovatie met de maatschappelijke opgave en de kansen op economische 
groei worden verbonden. Focus ligt op een aantal relevante transitieopgaven, zoals energie en klimaat. 
De RIS wordt in 2019 opgesteld met als doel het operationele programma in 2020 op te stellen. 
Voorlopig wordt uitgegaan van vier landsdelige programma’s.  
 
2. Vaststelling verslagen 
a. Vergadering OP Zuid 2007-2013 van 4 april 2018 
Dit verslag inclusief actiepuntenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
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b. Vergadering OP Zuid 2014-2020 van 4 april 2018  
Dit verslag inclusief actiepuntenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken  
a. Vastgesteld verslag van de vergadering van de Stuurgroep van 7 maart 2018 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Vastgesteld verslag van de schriftelijke vergaderprocedure van de Stuurgroep van mei 2018  
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
c. Concept-verslag van de Stuurgroep van 24 september 2018 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 
d. Brief akkoord Europese Commissie met tweede wijzigingsverzoek 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 
e. Brief ministerie EZK over additionele EFRO-middelen (€ 250.000) 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
f. Zuid-Nederlandse rapportage monitoring Europese programma’s 1 april 2018 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 
4. Landelijke mid-term evaluatie 
De MA verwerkt de aanbevelingen bij het formuleren van de nieuwe tenders en in de aanloop naar de 
nieuwe programmaperiode. 
 
5. Voortgang 
a. Resultaten gesloten call 1B3 Arbeidsmarkt 
Er zijn 20 projecten ingediend. Het subsidieplafond is ruim overschreden. De stand van zaken van de 
ranking wordt gedeeld. 
 
b. Stand van zaken openstaande call 1B2 Valorisatievermogen MKB 
Deze call 1B2 sluit op 30 november 2018 om 17.00 uur. De stand van zaken wordt gedeeld.  
 
c. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel 
De indicatorenrealisatie op basis van de gecommitteerde waarden ligt goed op schema.  De in het 
rapport genoemde betaalaanvraag wordt door de CA gecertificeerd. Met deze aanvraag wordt N+3 
behaald.  
 
d. Technische bijstand 
De vergadering neemt kennis van de informatie. 
 
6. Openstelling 1B1 Versterking van het innovatiesysteem 
Het advies van de Stuurgroep luidt: 
- Akkoord gaan met de inhoudelijke inkadering van de thema’s Logistiek, Biobased en Maintenance 
voor de volgende call 1B1.  
- Akkoord gaan met het voorgenomen subsidieplafond: € 5.000.000 EFRO per thema.  
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- Akkoord gaan met een maximaal subsidiebedrag van € 1.000.000 per project voor de drie thema’s.  
- Akkoord gaan met de openstelling van 3 december 2018 - 13 maart 2019 (17.00 uur) voor Biobased 
en 3 december 2018 - 7 juni 2019 (17.00 uur) voor Maintenance en Logistiek.   
 
Besluit: Het CvT stemt in met het advies van de Stuurgroep en gaat akkoord met de vier hiervoor 
genoemde voorstellen. 
 
Naar alle waarschijnlijkheid is dit de laatste 1B1 openstelling, omdat het budget eind 2019 geheel is 
gecommitteerd.  
 
7. Openstelling 4F Koolstofarme Economie 
a. Evaluatie 
De vergadering neemt kennis van de evaluatie. 
 
b. Reflectie op toekomstige invulling openstelling 
Er zal aansluiting worden gezocht bij het Klimaatakkoord binnen de kaders van het programma. 
 
8. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2018 
De vergadering neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van het actieplan 
communicatie 2017-2018. 
 
9. Rondvraag en sluiting: 
De CvT-leden worden uitgenodigd voor een OPZuid project wat de start van de bouw van een 
innovatieve varkensstal op 28 november a.s. viert. 
 
Mevrouw Peeters zegt dat het Omnibus voorstel een wijziging inhoud van de gemeenschappelijke 
verordening, met name relevant voor Nederland met betrekking tot de kostendeclaratie. 
De heer De Jong zegt dat er aan de vereenvoudiging gewerkt wordt en complimenteert Stimulus met 
het werken aan de zichtbaarheid van OPZuid. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11:45 uur. 
 
Actiepuntenlijst 
 

Datum vergadering + actiepunten Wie Wanneer Status 

06.07.2016 Het CvT wordt periodiek geïnformeerd over 
de stand van zaken van de programmaperiode na 2020 

MA Bijeenkomsten 
CvT 

Lopend 

08.11.2016 Het CvT wordt periodiek geïnformeerd over 
de rapportages omtrent de monitoring van de 
Europese Programma’s in Zuid-Nederland 

MA Bijeenkomsten 
CvT 

Lopend 

08.11.2016 Organisatie van een jaarlijkse projectendag 
voor het CvT en de Stuurgroep 

Stimulus/MA 7 november 
2018 

Invulling 
in overleg 

 


