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NIEUWSBRIEF NUMMER 15, MEI 2006 . 
 
Europa dichtbij 
         
9 mei Europadag  

 
Op 9 mei 1950 sprak de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman zijn rede uit voor meer 
samenwerking tussen Europese landen. Nooit meer oorlog, maar vrede, vrijheid en stabiliteit was de wens van 
velen in die tijd. Deze wens staat nog onverkort overeind. In het jaar 2000 hebben we in Nederland besloten 
mee te doen aan de viering van Europadag op 9 mei. We doen er nog te weinig mee! Ik daag u uit…… 

 
Op de Koffie- Speciaal 
Europa is dichterbij dan u denkt. Ik ben van mening dat Europa beter moet communiceren over de projecten 
waaraan wordt gewerkt. Er zijn voorbeelden te over, zo is mijn stelling. (zie foto: Europese investeringen in 
natuurgebied De Hooge Heide in mijn woonplaats Nuland). Europa raakt ons allen, en toch zit het niet goed met 
ons Europagevoel.  
Ik wil graag de Europadag aangrijpen om in informele setting te horen hoe u over Europa denkt. Op dinsdag 9 
mei om 20.00 uur in Hotel Nuland, een afspraak maken is niet nodig. Koffie én gebak staan voor u klaar.  

 

                  
 

Digitale stap in Europa 
9 mei is ook de datum van de start van de nieuwe eu-domeinnaam. Burgers, maar ook bedrijven, scholen of 
instellingen kunnen deze domeinnaam gaan voeren. Ook mijn website heb ik onder de EU-vlag gebracht: 
www.lambertvannistelrooij.eu 

 
Klik hier als u daar meer over wilt weten of de eu-domeinnaam wilt aanvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterspelers gevraagd 
 
In juni a.s. zal het Europees Parlement stemmen over de verordeningen van de structuurfondsen. In de 
afgelopen weken zijn wensen van mij en andere collega´s over de private cofinanciering en een grotere rol van 
het maatschappelijk middenveld gehonoreerd. Hoe wordt in Nederland ingezet op de besteding van de 1,7 
miljard euro voor regionaal en grensoverschrijdende projecten en de ca. 2,5 miljard euro voor onderzoek en 
technologie? 
Het woord is nu aan Nederland en de andere lidstaten, aan regio's en steden. 
 
Daarom heb ik op 7 april jl. belangstellenden uit Nederland in Zwolle uitgenodigd. Ruim 150 personen hebben 
geluisterd en meegepraat over de nieuwe agenda. Meer accent op de kenniseconomie en op innovatie. We zijn 
op zoek gegaan naar sterspelers in de regio´s die de Nederlandse economie zullen kunnen versterken. Daarbij 
passeerden kansrijke projecten zoals Food Valley Wageningen, Energy Valley in het noorden van het land, 
Aeronautics (luchtvaart gerelateerde innovaties) en Life Science in Oost - en Zuid- Nederland de revue. Ook is 
een relatie gelegd met nieuwe ontwikkelingen in Europa, zoals bij het Galileo-project. Het betreft hier een 



Daarom heb ik op 7 april jl. 
belangstellenden uit Nederland in 
Zwolle uitgenodigd. Ruim 150 
personen hebben geluisterd en 
meegepraat over de nieuwe 
agenda. Meer accent op de 
kenniseconomie en op innovatie. 
We zijn op zoek gegaan naar 
sterspelers in de regio´s die de 
Nederlandse economie zullen 
kunnen versterken. Daarbij 
passeerden kansrijke projecten 
zoals Food Valley Wageningen, 
Energy Valley in het noorden van 
het land, Aeronautics (luchtvaart 
gerelateerde innovaties) en Life 
Science in Oost - en Zuid- 
Nederland de revue. Ook is een 
relatie gelegd met nieuwe 
ontwikkelingen in Europa, zoals 
bij het Galileo-project. Het 
betreft hier een nieuw satelliet- 
en navigatieproject, waarop het 
Nederlandse bedrijfsleven kan 
inspelen.  
Lees verder 
 
Europa meemaken 
 
Regelmatig vinden er in Brussel 
activiteiten plaats, die ook voor u 
interessant kunnen zijn. Graag 
wijs ik u op een tweetal 
bijeenkomsten: 
 
* "A day in your digital life", een 
expositie op 30 en 31 mei.  Dit 
initiatief gaat uit van de 
Europese Internet Foundation, 
waarvan ik in het dagelijks 
bestuur zit.   

Wilt u met eigen ogen zien hoe 
ook uw leven verbeterd kan 
worden in een digitale wereld, 
kom dan naar de tentoonstelling. 
Deze expositie zal plaatsvinden 
in Hotel Renaissance, 19 Rue du 
Parnasse, 1040 Brussel en is 
open voor publiek. 

Wilt u meer weten? Stuur ons 
dan een e-mail: 
lvannistelrooij@europarl.eu.int 

 
* Op 28 juni a.s. organiseer ik 
vanuit de parlementaire 
Intergroep voor Ouderen een 
bijeenkomst in het Parlement 
over onjuiste bejegening van 
ouderen. Zo is in Nederland 
ouderenmishandeling momenteel 
een belangrijk onderwerp, dat 
regelmatig de krant haalt. Op  

verzoek van de Europese 
Ouderenorganisaties zullen 
ervaringen worden uitgewisseld 
en actiepunten worden 
opgesteld. Voor meer informatie 
kunt u ons mailen. 
 
Meedenken over energie 
 
Begin maart verscheen het 
Groenboek van de Europese 
Commissie waarin het Europese 
energiebeleid uiteengezet wordt. 
Dit groenboek bevat meer dan 
twintig concrete voorstellen voor 
mogelijke acties om het 
Europese energiebeleid zo 
efficiënt mogelijk te maken. Als 
energiewoordvoerder voor 
Nederland heb ik een energie-
denktank georganiseerd. Het 
resultaat: een twintigtal mensen 
van binnen en buiten het CDA 
zijn bereid het komende jaar 
mee te denken over eventuele 
bijstellingen in het energiebeleid. 
Lees verder 
 
Innovatie in de 
schelpdiersector 
 
Innoveren en nog eens 
innoveren, dat moet de Zeeuwse 
mosselsector kunnen doen, dat is 
dé kans om te overleven. De 
mosselsector wordt echter 
beperkt door de gevolgen van de 
Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het door de Raad 
van State uitgesproken verbod 
op het uitzaaien van Iers 
mosselzaad in de Oosterschelde 
vormt één van die 
belemmeringen. Een andere 
belemmering is dat 
mosselbedrijven onderzoek 
moeten laten doen om aan te 
tonen dat hun activiteiten de 
natuur geen onomkeerbare 
schade berokkenen. Zo’n 
onderzoek is nodig om een 
vergunning te krijgen om Iers 
mosselzaad te mogen uitzaaien. 
De protesten uit deze sector zijn 
terecht. Nederland legt de lat 
voor bestaande activiteiten in 
beschermde gebieden zoals 
Oosterschelde en Waddenzee 
veel hoger dan andere Europese 
lidstaten. Met collega Albert-Jan 
Maat (woordvoerder visserij) 
breng ik op 8 mei een bezoek 
aan 'Roem van Yerseke', een 
mosselbedrijf in Zeeland. 
 

Karien van Gennip over 
regionale plannen 
 
Nederland moet nu plannen 
indienen voor de besteding van 
de gelden uit de Europese 
Structuurfondsen. Tijdens de 
bijeenkomst op 7 april in Zwolle 
heb ik uitgebreid gesproken met 
specialisten. Maar nu is ook de 
Tweede Kamer aan zet. 
Op donderdag 18 mei zal 
staatssecretaris Van Gennip een 
pakket aan voorstellen met de 
Tweede kamer bespreken. Dit 
pakket zal onder andere criteria 
bevatten voor goede projecten 
en voorstellen voor 
cofinanciering door het rijk, de 
provincies en andere partijen. 
 
Maintenance Valley 
 
De Nederlandse luchtvaartsector 
levert 60.000 banen op en deze 
sector zorgt voor een omzet van 
10 miljard Euro. Momenteel 
werkt men in Nederland aan de 
oprichting van een 
luchtvaartcluster, Maintenance 
Valley. Op 28 april bracht ik een 
werkbezoek.  
Als de Nederlandse economie 
verder wil groeien, moet zij 
inzetten op sectoren die 
concurrerend kunnen zijn.  De 
luchtvaartindustrie is zo.n sector. 
Nederland is sterk op het gebied 
van vliegtuigontwikkeling.  

 
Werkbezoek bij Stork/ Fokker 
Woensdrecht. 
 
Wij kennen immers in Nederland 
een aantal sterspelers: Air-
France/KLM, Stork, Driessen, 
Dutch Aero en de 
kennisinstellingen NLR TU Delft 
en TNO. Daarom heb ik in 
Brussel voorstellen ingediend om 
de kosten van research, 
ontwikkeling en onderhoud ook 
uit het kaderprogramma voor 
Onderzoek en Technologie te 
betalen. 



Kas als energiebron 
 
Op 24 mei wordt in Bergerden 
(gemeente Lingewaard) het 
project ‘Kas als energiebron’ 
geopend. Hiermee zet de 
Nederlandse glastuinbouw zich 
Europees op de kaart. Nederland 
koppelt hiermee de agenda´s 
voor energie en innovatie. Een 
goed voorbeeld, dat inspirerend 
werkt in een tijd waarin de 
gasprijzen de pan uitrijzen. 
Wilt u meer weten?  
Het adres is Kwekerij Stef 
Huisman BV, Salvia 2 in 
Bergerden (gemeente 
Lingewaard). 
 
Afval of brandstof? 
 
Essent verwerkt in Noord-
Brabant afval in de stookcentrale 
waaruit elektriciteit wordt 
opgewekt. Nu blijkt dat Essent, 
omdat zij afval stookt, moet 
voldoen aan de specifieke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Europese richtlijnen voor 
afvalverwerking en dus aan méér 
voorwaarden moet voldoen om 
de centrale uit te baten, dan 
klassieke elektriciteitscentrales. 
Dit brengt de uitbating zelfs 
geheel in gevaar. Ik ben voor het 
aanwenden van alternatieve 
brandstoffen en vind met Essent, 
dat hierover vragen moeten 
worden gesteld aan de Europese 
Commissie. Dat heb ik deze 
maand gedaan. Wordt vervolgd. 
 
Mutaties binnen het Bureau: 
 
José Seijger heeft afscheid 
genomen als medewerker 
Nederland. Zij is inmiddels 
opgevolgd door Martin Bos. 
 
Per 15 mei 2006 zullen wij 
binnen het kantoor in Brussel 
afscheid nemen van Alexander 
van den Bosch,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
beleidsmedewerker regionaal 
beleid. Alexander heeft een 
nieuwe baan aanvaard als 
vertegenwoordiger van 
BrabantStad in Brussel. 
 
José en Alexander: bedankt! 
 
Vacature 
 
Voor het kantoor in Brussel ben 
ik op zoek naar een fulltime 
inhoudelijk beleidsmedewerker 
m/v. Klik hier voor de 
functieomschrijving. 
 
Geïnteresseerden kunnen hun 
motivatiebrief en CV tot uiterlijk 
12 mei a.s. sturen naar 
lvannistelrooij@europarl.eu.int 
ter attentie van Raf Deroo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Adresgegevens Nederland 
 
Lambert van Nistelrooij 
Duijn en Daelseweg 8 
5391 EE Nuland 
T: 073 – 532 30 77 
 
Martin Bos 
M: 06 - 52385742 
E: mbos@zeelandnet.nl 

Adresgegevens Brussel 
Europees Parlement 
 
Bureau ASP 12E142 
Wiertzstraat 60 
B-1047 Brussel 
T: 0032.2.284.74.34 
F: 0032.2.284.94.34 
Email: 
lvannistelrooij@europarl.eu.int 
 

Adresgegevens Straatsburg 
Parlement Europeen 
 
Bureau TO 09/36 
Allée du Printemps B.P. 1024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
T: 0033.3.88.17.74.34 
F: 0033.3.88.17.94.34 
Email:  
lvannistelrooij@europarl.eu.int 

Kijk ook eens op mijn website: www.lambertvannistelrooij.nl 
 

In samenwerking met: Van Beerendonk Communicatie + Creatie, Best: info@vbcc.nl 


