
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OP Zuid 2014-1018 
Datum: 4 april 2018 
 

Aanwezig: 

De heer Th. Bovens (voorzitter, provincie Limburg), mevrouw S. Nahari (plv. secretaris, Provincie 

Noord-Brabant), de heer B. de Reu (Provincie Zeeland), de heer B. Pauli (Voorzitter Stuurgroep/ 

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

Commissie), mevrouw J. Dijkhuizen (zelfstandig ondernemer), de heer H. Narinx (Limburgse 

Werkgevers Vereniging), de heer H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer S. Oegema 

(Ministerie van Economische Zaken), 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 J. Michielsen (notulist) 
 
Afwezig: 
De heer H. Overbeek (secretaris, provincie Noord-Brabant), mevrouw O. Knap (ministerie van 
Economische Zaken), de heer A. Brouwer (Audit Autoriteit), de heer S. Kutlu (De 
Unie/vertegenwoordiger werknemers), de heer J.H. Lonink (Gemeente Terneuzen), de heer J.H. 
Heijnen (Stichting Milieufederatie Limburg),  de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven). 
 
1. Opening en mededelingen:  
De voorzitter opent de vergadering om 10:19 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling verslagen 
a. Vergadering 1 november 2017 
Het verslag inclusief actiepuntenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken en onderwerpen 
a. Vastgesteld verslag van de vergadering van de Stuurgroep  van 6 oktober 2017 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Concept-verslag van de Stuurgroep van 7 maart 2018 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
c. Brief akkoord Europese Commissie met wijzigingsverzoek I 
De vergadering neemt hier kennis van. Het eerste wijzigingsverzoek is formeel toegekend. 
 
d. Tweede wijzigingsverzoek 
De vergadering neemt hier kennis van. Het tweede wijzigingsverzoek is momenteel in behandeling bij 
de Europese Commissie.  
 
e. Zuid-Nederlandse rapportage monitoring Europese programma’s van 1 oktober 2017 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 
f. Stand van zaken evaluatie 4FKoolstofarme economie 
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De vergadering neemt hier kennis van.  
 
4. Toekomst cohesiefondsen na 2020 
De planning is dat de voorstellen voor het meerjarig financieel kader begin mei worden gepresenteerd.  
 
Er wordt een houtskoolschets opgesteld.  
 
5. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel 
Het programma ligt prima op koers. Er is € 65 miljoen toegekend. Voor 2017 is N+3 gehaald en de 
verwachting is dat dit ook zo zal zijn voor 2018 en 2019.  
 
b. Technische bijstand 
De vergadering neemt kennis van de informatie.  
 
6. Follow-up witte vlekkenanalyse 
De Stuurgroep geeft graag meer ruimte geeft aan de topclusters biobased en logistiek. Vanuit het CvT 
wordt voorgesteld om het topcluster maintenance toe te voegen. De vergadering neemt een 
principebesluit dat nader wordt uitgewerkt in een call 1B1 “Versterking innovatiesysteem” voor de 
tweede helft van 2018, gericht op biobased en logistiek. Het Toevoegen van het topcluster 
maintenance wordt aan de Stuurgroep voorgelegd.  
 
7. Openstelling call 1B2 inclusief advies Stuurgroep 
Het CvT neemt het advies van de Stuurgroep voor de openstelling 1B2 “Valorisatievermogen MKB” 
over:  1B2 wordt op dezelfde wijze opengesteld als vorig jaar. Individuele projecten krijgen maximaal 
€ 250.000 subsidie en samenwerkingsprojecten maximaal €350.000 tot 750.000 subsidie. De 
openstelling loopt van juni 2018 tot en met 30 november 2018.  
 
8. Stand van zaken call 1B3 
De call 1B3 “Systeemversterking Human Capital” sluit op 1 juni 2018. De opkomst tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten was goed.  
 
9. Jaarverslag 2017 
Het Comité van Toezicht stelt het jaarverslag 2017 vast.  
 
10. Communicatie 
a. Vaststelling actieplan communicatie 2018 
Het Comité van Toezicht stelt het actieplan 2018 vast.  
 
b. Stand van zaken communicatie 2017-2018 
Het Comité van Toezicht neemt kennis van de stand van zaken.  
 
11. Rondvraag en sluiting: 
Dit jaar kennen we 30 jaar cohesiebeleid, hier waar mogelijk op aanhaken in de communicatie.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11.40 uur. 
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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 CvT 19.4.2017 
CvT 4.4.2018 

Lopend 

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

MA CvT 6.7.2017 
CvT 4.4.2018 

Lopend 

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

Stimulus/MA Jaarlijks vanaf 
2018 

Lopend 

19.04.2017 Agenderen van de evaluatie van de call 1B2 
(inclusief analyse van de administratieve last, 
controledruk en deelname van intermediairs) 

MA CvT 4.4.2018 Gereed 

01.11.2017 Agenderen van de resultaten van de 
landelijke mid-term evaluatie en regionale 4F-evaluatie 

MA CvT 7.11.2018 Lopend 

01.11.2017 Uitwerking van voorstellen om de 
subsidiegelden evenwichtiger over de regio’s te 
verdelen en deze aanbieden aan Stuurgroep en CvT 

MA CvT 4.4.2018/ 
CvT 7.11.2018 

Lopend 

04.04.2018  Het onderwerp maintenance digitaal 
inbrengen in de Stuurgroep om na te gaan of er 
inderdaad een lancune is waardoor het verantwoord is 
om dit aan te vullen 

MA CvT 7.11.2018 Lopend 

 
 


