NOTULEN
overleg
Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020
notulist
mevrouw M.M. Verhoof-Holten

datum overleg
16 mei 2019, 10:00 – 11:30 uur bij Provincie
Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch
datum notulen
20 mei 2019

Aanwezig:
De heer Th. Bovens (voorzitter, Gouverneur van provincie Limburg), de heer H. Overbeek (secretaris,
Provincie Noord-Brabant), de heer B. Pauli (Voorzitter Stuurgroep / Management Autoriteit), de heer
B. de Reu (Provincie Zeeland), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), de heer K. Delanghe
(Europese Commissie), de heer J. Heijnen (Stichting Milieufederatie Limburg), mevrouw J. Dijkhuizen
(zelfstandig ondernemer), 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 M.M. Verhoof-Holten (notulist)
Afwezig:
De heer S. Kutlu (De Unie / vertegenwoordiger werknemers),
mevrouw O. Knap (Ministerie van Economische Zaken), de heer J. Lonink (Gemeente Terneuzen), de
heer H. Narinx (Limburgse Werkgevers Vereniging), de heer R.J. Smits (Technische Universiteit
Eindhoven)
1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
De heren De Reu, Pauli en Oegema zijn vandaag voor de laatste keer aanwezig.
Mevrouw Knap en de heren Kutlu, Lonink, Narinx en Smits hebben zich afgemeld.
De voorzitter noemt twee mutaties in de Stuurgroep OPZuid: de heer De Buck wordt opgevolgd door
de heer Dane (Delta Network) en de heer Nederlof wordt opgevolgd door de heer Houterman (Fontys
Hogescholen).
De heer Overbeek kondigt aan dat de CvT-leden medio juni in een schriftelijke ronde het concept
Voortgangsverslag 2019 van de Partnerschapsovereenkomstpartnerschapsovereenkomst ontvangen.
a. Toekomst cohesiefondsen na 2020 (mondeling)
Op 7 november 2018 hebben de colleges van GS van de drie zuidelijke provincies de houtskoolschets
vastgesteld. Na vaststelling van de houtskoolschets is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van
de RIS3-strategie en zijn er een voorbereidingsgroep en begeleidingscommissie ingesteld.
De heer Delanghe licht toe dat de Europese Raad in december 2018 besloten heeft om het besluit over
het meerjarig financieel kader over de Europese verkiezingen heen te tillen. De lidstaten is gevraagd

eind juni een roadmap te overleggen waarin de opeenvolgende stappen zijn opgenomen om ervoor te
zorgen dat voor eind 2020 de programma’s klaar liggen.
2. Vaststelling verslag vergadering 7 november 2018
Dit verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actiepunten zijn/worden opgepakt.
3. Ingekomen stukken en onderwerpen
a. Vastgesteld verslag van de vergadering van de Stuurgroep van 24 september 2018
De vergadering neemt hier kennis van.
b. Schriftelijke reactie Stuurgroep april 2019
De vergadering neemt hier kennis van.
c. Zuid-Nederlandse rapportage monitoring Europese programma’s peildatum 1 september 2018
De vergadering neemt hier kennis van.
d. Monitoring projecten OPZuid 2014-2020 en OPZuid 2007-2013
De vergadering neemt hier kennis van.
4. Voortgang
a. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel
De heer Liebregts licht aanvullend hierop toe dat het prestatiekader is gehaald. Dit is belangrijk voor
de prestatiereserve van 6%. Dit geldt ook voor N+3; dit betekent dat de toegekende middelen binnen
3 jaar benut zijn.
b. Technische bijstand
De vergadering neemt hier kennis van.
c. Vaststelling jaarverslag 2018
Besluit: Het CvT stelt het jaarverslag 2018 vast met het voorbehoud dat er nog een aantal kleine
wijzigingen worden doorgevoerd. Het CvT neemt kennis van de voortgang van het programma OPZuid
2014-2020.
d. Stand van zaken van de call 1B1 ‘Versterking innovatiesysteem’
De call Biobased is gesloten. Er zijn 10 projecten aangevraagd voor een totaal budget van € 8.3 miljoen
(het plafond bedraagt € 5 miljoen). Voor de thema’s Maintenance en Logistiek is een aantal
voorlichtingssessies gehouden.
e. Evaluatie call 1B2 ‘Valorisatievermogen MKB’
De vergadering neemt hier kennis van.

5. Openstelling call 4F ‘Koolstofarme economie’ inclusief advies Stuurgroep
Het advies van de Stuurgroep luidt: akkoord gaan met het openstellen van de call ‘4F Koolstofarme
Economie’ in de periode 11 juni 2019 - 27 september 2019, 17.00 uur met een subsidieplafond van
€ 8.000.000. Het subsidieplafond per project bedraagt maximaal € 1.5 miljoen en het
interventiepercentage 40%. Tevens wordt de definitie gebouwde omgeving verruimd met

2

demonstratieprojecten op bedrijventerreinen /kantoorparken die grootschalige opvolging kunnen
krijgen binnen de woningbouw en de verruiming van de TRL-niveaus.
Besluit: Het CvT stemt in met het advies van de Stuurgroep en gaat akkoord met het voorgaande
voorstel.
6. Communicatie
a. Vaststelling actieplan communicatie 2019
Besluit: Het CvT stemt in met het actieplan communicatie 2019.
b. Stand van zaken communicatie 2018-2019
De vergadering neemt hier kennis van.
7. Afscheid gedeputeerden vanwege de provinciale verkiezingen
De voorzitter neemt met een kort dankwoord achtereenvolgens afscheid van de heren Oegema,
De Reu en Pauli.
8. Rondvraag en sluiting:
De heren Pauli, De Reu en Oegema nemen achtereenvolgens afscheid en danken het CvT voor de
samenwerking.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11:30 uur.
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