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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), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), de heer S. Koetloe (De
Unie/vertegenwoordiger werknemers), 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)

1. Opening en mededelingen
a. Kennismaking met nieuwe leden
De voorzitter gouverneur Bovens opent de digitale vergadering om 9.30 uur en heet allen welkom.
De voorzitter heet de volgende nieuwe deelnemers welkom:
De heer Hermanussen, die de heer Heijne opvolgt. Hij neemt deel namens de Stichting
Milieufederatie Limburg.
De heer Smits van de Technische Universiteit Eindhoven, die de heer Mengelers opvolgt.
De heer Ten Dolle van de provincie Noord-Brabant, die de heer Schulpen opvolgt.
Mevrouw Apon, ambtelijk vertegenwoordig van de provincie Noord-Brabant; zij volgt de heer
Overbeek op (die wel aan de vergadering deelneemt, vanuit Stimulus).
Mevrouw Klok, van het ministerie EZK.
De voorzitter meldt enkele wijzigingen in de Stuurgroep OPZuid, vanwege wisselingen in Colleges.
Namens Noord-Brabant is mevrouw Lemkes toegetreden; zij volgt de heer Van Merriënboer op.
Vanuit het ministerie EZK is mevrouw De Haas opgevolgd door mevrouw Bollen. Als vervanger van de
heer Schulpen heeft de heer Ten Dolle nu ook zitting in de Stuurgroep.

2. Vaststelling verslagen
a. Verslag van de vergadering OPZuid 2014-2020 van 7 november 2019
Het verslag wordt goedgekeurd.
b. Verslag van de schriftelijke vergaderprocedure van 15 april 2020
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Alle actiepunten zijn of worden opgepakt.
3. Ingekomen stukken
a. Concept verslag Stuurgroep 1 oktober 2020
De vergadering neemt hier kennis van.
b. Vastgestelde RIS3 2021-2027
De vergadering neemt hier kennis van.
c. Evaluatie calls 4F Koolstofarme economie
De voorzitter merkt op dat de beide calls ruim overtekend werden. In totaal konden 23 projecten
gehonoreerd worden. Door een bijdrage van het ministerie van EZK werd konden vijf of zes extra
projecten gehonoreerd worden.
d. Artikel staatssteun 4F Tijdschrift voor Staatssteunrecht
De vergadering neemt hier kennis van.
4. Voorbereiding OPZuid 2021-2027
Het gaat hierbij om de inrichting OPZuid en programmawijziging vanwege ReactEU. De enveloppe
voor OPZuid bedraagt € 109 miljoen. Het budget voor ReactEU bedraagt € 49 miljoen. Voor ReactEU
is de kortere doorlooptijd van Next Generation EU 2021-2024 ten opzichte van het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) van belang. Een voorstel tot programmawijziging voor ReactEU wordt
geagendeerd in januari 2021. Definitieve goedkeuring vanuit de EC wordt begin 2021 verwacht.
Met betrekking tot JTF wordt er deze week gesproken over de verdeling van middelen, waarbij het
met name gaat om (de transitie van) industriegebieden. Het JTF-budget bestaat uit twee delen
bestaat: een deel vanuit het MFK en een deel uit Next Generation EU. Dit laatste deel moet veel
sneller uitgevoerd worden.
Inzake RRF moet het Rijk de invulling van het programma bepalen; dat moet hervormingen laten
zien.
5. Inrichting OPZuid
a. Programmawijziging vanwege ReactEU
Dit onderwerp is aan de orde geweest bij het vorige agendapunt.
6. Voortgang:
a. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel
De vergadering neemt hier kennis van.
b. Technische bijstand
De vergadering neemt hier kennis van.
7. Communicatie
a. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2020
De vergadering neemt hier kennis van.

8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter stelt vast dat het landsdeel Zuid-Nederland goed op streek ligt. Het lukt om de
meerwaarde van Europese gelden zichtbaar te maken en te laten werken in de economische
structuur en het geld wordt op een verantwoorde wijze besteed.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 10.20 uur.

