Management Autoriteit, Kansen voor West, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Beknopt verslag Comité van Toezicht Kansen voor West II
16 juni 2017, Zwaagdijk
Aanwezige leden: dhr. C. Loggen (NH-vz), mw. S. Bruines (DH), dhr. Förster (Delft/G8), dhr. M.J.W.
Struijvenberg (MA), dhr. H.S.H. Mooren (VNO/NCW West), dhr. H. P. S. Althuis (VSNU/TuD), dhr. D.
Dekker (RADAR), mw. J.M.A Henstra (EZ), dhr. N. Beets (BZK), dhr. P. Melis (SZW)
Afwezige leden: dhr. M. Laboui (FNV), dhr. A.P. Ouwehand (Milieufederatie), dhr. J. Licht (MKB NL),
dhr. J. Meerkerk (AA), dhr. J. Beekhuizen (SZW)
Raadgevend/adviserend: mw. M. Peeters, dhr. K. Magnus (EC), dhr. R.G.H.J. van Raak (MA), mw. L.
Kapoen (CA)
1- Opening
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en memoreert de speciale informatiebijeenkomst die
in de ochtend werd gegeven over het werk van de proeftuin en de rondleiding in de kassen. Dhr.
Oomens van de MBO Raad heeft aangegeven uit het Comité te treden, en drie leden zijn vervangen:
dhr. Beets (gezant BZK) neemt de taak over van de heer Leeuwestein, mw. Kapoen (CA) neemt de
taak over van de heer De Hilster en dhr. Dekker (RADAR) neemt de taak over van de heer
Triesscheijn.
2- Mededelingen
a. Non paper ESI Post 2020
Een toelichting wordt gegeven bij het Non-paper, dat door de decentrale overheden en het Rijk is
opgesteld over de gewenste aanpassingen van de ESI fondsen na 2020. Het Non-paper is door
gedeputeerde Rijsbermen aangeboden aan EU commissaris Cretu.
b. Verbetertraject EFRO
Enkele onderdelen van het verbetertraject moeten nog worden uitgewerkt, waaronder het SISA. Na
vaststelling zullen de convenanten getekend worden
c. OP zaken
1- De EC heeft ingestemd met het laten vervallen van de ex-ante conditionaliteit energieprestatie.
2- Een wijziging van de indicatoren in gang is gezet, en wordt besproken met de EC.

3- Vaststelling
a. Verslagen Comité van Toezicht van 22 december 2016 en 1 mei 2017
De verslagen van de schriftelijke Comités worden zonder opmerkingen vastgesteld.
b. Jaarverslag Kansen voor West II, 2016
Een presentatie bij het jaarverslag 2016 wordt gegeven. Het Comité geeft bij bespreking aandacht aan
de voortgangsmonitor, beleid t.a.v. projectverlenging, ervaring van subsidieontvangers en vraagt een
evaluatie te doen naar de administratieve lastendruk. Na bespreking wordt het jaarverslag unaniem
goedgekeurd.
c. Actuele voortgang programma
De voortgang van de N+3 score bij het prestatieraamwerk, definitie van indicatoren en procesgeld
voor vraagbundeling wordt besproken. Er is geen probleem de uiteindelijke streefwaarden te behalen.
d. Actieplan communicatie 2017
Een korte toelichting wordt gegeven bij het actieplan. De Nieuwsbrief is nieuw voor het programma en
is al redelijk veel gelezen. Ook is er aandacht voor het tweede projectenboek van Kansen voor West.
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4. Bespreking
a. Voortgang uitvoering evaluatieplan
Voor prioriteit 1 Innovatie komt een gezamenlijke ‘theory based’ evaluatie, gebaseerd op recent
uitgevoerd beleid. Voor de GTI ‘s wordt gezamenlijk met het ESF opgetrokken. Koolstofarme
economie wordt door ieder OP apart uitgevoerd. Het Comité stemt in met de voortgang.
b. Voortgang Financieringsinstrumenten
Er komt een apart schriftelijk Comité met daarin twee investeringsstrategieën. Het EFSI richt zich op
grote investeringen en de werelden van EFSI en EFRO komen langzaam bij elkaar.
c. Voortgangsverslag Partnerschapsovereenkomst
Een korte toelichting wordt gegeven bij het voortgangsverslag van de uitvoering.
d. Eindverslag Kansen voor West I
De afsluitingsdocumenten van Kansen voor West I (2007-2013) zijn ingediend. Eventuele zaken
worden overgedragen aan dit Comité. Gedeputeerde Appelman van Flevoland geeft een presentatie
over de uitvoering. Daarna volgt een bespreking
5. Presentatie Kansen voor Noord-Holland
Noord-Holland geeft een presentatie van het Noord-Hollands programmadeel.
6. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur.

Besluit Comité van Toezicht Kansen voor West II, 16 juni 2016.
 Enkele leden van het Comité zijn vervangen
 Het jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd
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