
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTULEN  
 
overleg 
Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 
 

 datum overleg 
7 november 2019, 10:00 – 11:30 uur bij 
Provincie Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch 

notulist 
mevrouw M.M. Verhoof-Holten  

 datum notulen 
11 november 2019 

 

Aanwezig: 

Mevrouw A. Pijpelink (voorzitter) (Management Autoriteit), de heer A. Dritty (Provincie Limburg), de 

heer H. Overbeek (secretaris) (Provincie Noord-Brabant), de heer M. Gruijthuijsen (Voorzitter 

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

Delanghe (Europese Commissie), de heer J.H. Heijnen (Stichting Milieufederatie Limburg), de heer H. 

de Jong (Coördinatiepunt Structuurfondsen), de heer D. Ruijters  (Provincie Limburg), mevrouw J. 

Hoffius (Provincie Zeeland), de heer J.H. Lonink  (Gemeente Terneuzen), de heer S. Koetloe (De Unie 

/ vertegenwoordiger werknemers), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), 

mevrouw S. Koppert (Stimulus Programmamanagement), mevrouw M.M. Verhoof-Holten (Notulist) 

 

Afwezig: 
de heer Th. Bovens (Gouverneur van provincie Limburg),  mevrouw O. Knap (Ministerie van 
Economische Zaken), de heer H. Narinx (Limburgse Werkgevers Vereniging), de heer R.J. Smits 
(Technische Universiteit Eindhoven), mevrouw J. Dijkhuizen (Zelfstandig ondernemer) 
 
1. Opening en mededelingen:  
Mevrouw Pijpelink opent als plaatsvervangend voorzitter om 10:00 uur de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom, met een bijzonder welkom aan de nieuwe leden.  
 
Mevrouw Dijkhuizen en Knap en de heren Bovens, Narinx en Smits hebben zich afgemeld.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
a. Kennismaking met nieuwe leden 
Achtereenvolgens stellen de heren Gruijthuijsen en Dritty en mevrouw Pijpelink zich aan de 
vergadering voor. Vervolgens stellen de overige CvT-leden zich kort aan de aanwezigen voor. 
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b. Toekomst cohesiefondsen na 2020 en voortgang voorbereiding Zuid-Nederland (mondeling) 
Momenteel is de fase van de RIS’sen gaande, deze worden naar verwachting begin 2020 vastgesteld.  
Er is geen sprake van verlenging van het huidige operationeel programma omdat de 
uitvoeringsperiode doorloopt tot en met 2023. De voorbereidingen voor de komende 
programmaperiode 2021-2027 zijn gestart.  
 
2. Vaststelling verslagen 
a. Verslag van de vergadering OPZuid 2014-2020 van 16 mei 2019 
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
b. Verslag schriftelijke ronde juni 2019 
De heer De Jong voegt toe dat de Europese Commissie de wijziging in de 
partnerschapsovereenkomst heeft aanvaard. Het verslag wordt met inachtneming van de gemaakte 
opmerking goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken  
a. Concept verslag Stuurgroep 17 september 2019 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Uitvoeringsbesluit van de Commissie met betrekking tot bereik mijlpalen 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
c. MidTerm Evaluatie Uitvoering landsdelige EFRO Programma’s 2014-2020 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
d. Evaluatie calls 1B1 Biobased, Logistiek en Maintenance 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
4. Inrichting OPZuid 
a. Stand van zaken derde call 4F Koolstofarme Economie / Bevordering duurzame energie 
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Openstelling vierde call 4F Koolstofarme Economie / Bevordering duurzame energie inclusief 
advies Stuurgroep 
Besluit: Het CvT stemt in met het advies van de Stuurgroep en gaat akkoord met het openstellen van 
de call 4F Koolstofarme Economie in de periode 2 december 2019 09.00 uur tot 25 mei 2020 17.00 
uur en met een subsidieplafond van € 7.781.302 voor de call 4F Koolstofarme Economie 2019, plus 
eventuele vrijval. 
 
5. Voortgang 
a. Prestatiekader, financiële tabel en indicatorentabel  
De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Technische bijstand 
De vergadering neemt deze informatie voor kennisgeving aan.  

 
6. Communicatie 
a. Jaarvergadering 
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De vergadering neemt hier kennis van. 
 
b. Stand van zaken uitvoering actieplan communicatie 2019 
De heer Reisinger zegt toe de CvT-leden op korte termijn de notitie, die de stand van zaken 
uitvoering actieplan communicatie 2019 weergeeft, toe te sturen.  
 
7. Rondvraag en sluiting: 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
De voorzitter neemt afscheid van de heer Heijnen als commissielid en overhandigt hem een attentie. 
 
De volgende CvT-vergadering wordt gehouden op 15 april 2020. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10:53 uur. 
 


