
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTULEN  
 
overleg 
Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 
 

 datum overleg 
27 januari 2021, 15:00 – 15:30 uur  
Digitaal via MS Teams 

notulist 
mevrouw M.M. Verhoof-Holten  

 datum notulen 
28 januari 2021 

 

Aanwezig: 

De heer Th. Bovens (voorzitter, Gouverneur van provincie Limburg), de heer H. Overbeek (secretaris, 

Stimulus), de heer M. van Gruijthuijsen (Voorzitter Stuurgroep, Management Autoriteit), mevrouw A. 

Pijpelink (Provincie Zeeland), de heer A. Dritty (Provincie Limburg), De heer K. Delanghe (Europese 

Commissie, de heer H. Narinx (Limburgse Werkgevers Vereniging), de heer J.H. Lonink (Gemeente 

Terneuzen), mevrouw J. Dijkhuizen (Zelfstandig ondernemer), de heer R.J. Smits (Technische 

Universiteit Eindhoven), de heer T. Hermanussen (Stichting Milieufederatie Limburg), mevrouw S. 

Klok (Ministerie van EZK), de heer H. de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer G. ten 

Dolle (Provincie Noord-Brabant), mevrouw D. Apon (Provincie Noord-Brabant), de heer P. Liebregts 

(Stimulus Programmamanagement), mevrouw C. de Schepper (Provincie Zeeland), de heer W.C.M. 

Peeters (Provincie Limburg), de heer P. Liebregts ( Stimulus Programmamanagement), mevrouw S. 

Koppert (Stimulus Programmamanagement), mevrouw C. de Schepper (Provincie Zeeland), de heer 

W.C.M. Peeters  (Provincie Limburg). mevrouw M.M. Verhoof-Holten (Notulist) 
 
 
1. Opening en mededelingen:  
De voorzitter, de heer Bovens, opent de digitale vergadering om 15.00 uur en heet allen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Vaststelling verslagen 
a. Verslag van de vergadering OPZuid 2014-2020 van 18 november 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De actiepunten zijn/worden opgepakt. 
 
3. Ingekomen stukken  
a. Persbericht verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Zuid-Nederland d.d. 02.12.2020 
De voorzitter verwijst naar het voorliggende persbericht waarin de afspraken tussen de regio’s en het 
ministerie van EZK over de verdeling van de beschikbare middelen uit de Europese regionale fondsen 
die onderdeel uitmaken van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027) zijn weergegeven.  
 
b. Factsheet Europese Fondsen 2021-2027 
De voorzitter verwijst naar het bij de vergaderstukken gevoegde Factsheet ‘Europese programma’s 
vanaf 2021’, dat een overzicht geeft van de stand van zaken Europese programma’s voor Zuid-
Nederland d.d. 9 oktober 2020. 
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De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Inrichting OPZuid, ReactEU 
a. Wijzigingsverzoek ReactEU 
Besluit: Het Comité van Toezicht gaat unaniem akkoord met het wijzigingsverzoek ReactEU 
 
b. Openstelling ReactEU 
Besluiten: 
Het Comité van Toezicht stemt unaniem in met het advies van de Stuurgroep om te komen tot drie 
gerichte provinciale openstelling en een openstelling met aandacht voor landsdelige projecten. 
 
Het Comité van Toezicht stemt unaniem in met het advies van de Stuurgroep om de openstellingen 
conform gerichte openstelling (1e luik) en het molenaarsprincipe (2e luik) in te richten. 
 
Het Comité van Toezicht stemt unaniem in met het advies van de Stuurgroep voor het 
beoordelingskader als opdracht aan de deskundigencommissie. 
 
5. Rondvraag en sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15:25 uur. 
 
Actiepuntenlijst 
Geen actiepunten. 


