
                                                                                                                             
 

Kantoor EP BRUSSEL  ASP 12E142, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel        Tel : +32.(0)2.284.74.34 - Fax : +32.(0)2.284.94.34 

lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu                 www.lambertvannistelrooij.eu              Twitter  Facebook   LinkedIn   Hyves 

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT                              NIEUWSBRIEF 33,  JULI 2011    

1 

 

 
Rapporteur regionaal gaat digitaal!  
 
Aan de bak: ik ben benoemd tot eerste rapporteur voor de 'General Regulation', het rapport over de 
wetgeving ten behoeve van regionale innovatie in de periode 2014 - 2020. In totaal gaat het om 376 
miljard Euro. Het Europees Parlement heeft nu medebeslissingsrecht over dit voorstel. Wilt u meepraten? 
Reageer digitaal via mijn LinkedIn groep 'Europa Dichtbij'. Join the party! 
 
Lambert van Nistelrooij

Nederlandse Kenniseconomie op de 

Europese kaart 
 
Op 8 juli jl. organiseerde ik met de Universiteit 
van Tilburg een door ruim 125 deelnemers 
bezochte conferentie 'Nederlandse 
Kenniseconomie op de Europese kaart'. Europa wil 
het in de wereld beter gaan doen in kennis en 
innovatie. Het budget voor ‘Research en 
Development’ gaat daarom omhoog van 54 naar 
80 miljard euro. Nederland doet het goed in deze 
programma's. Zo is de Universiteit van Tilburg 
met haar onderzoek naar vergrijzing top in 
Europa. Tijdens de conferentie kreeg het 
ouderenonderzoek SHARE van Robert-Jan Smits, 
Directeur-Generaal Onderzoek van de Europese 
Commissie de Europese erkenning ERIC 
(European Research Infrastructure Consortium) 
uitgereikt. Proficiat, de eerste in Nederland! 
 

         
Robert-Jan reikt de erkenning uit, zie 

www.lambertvannistelrooij.nl  

*** Uitnodiging *** 
 

'Platteland EnergieK': 16 september  
 

Op initiatief van Lambert van Nistelrooij vindt 
op 16 september de themadag ‘Platteland 
energiek’ plaats. Experts praten u op 
inspirerende wijze bij over de mogelijkheden 
die er voor uw bedrijf of organisatie liggen op 
het gebied van energie. 
In de ochtend zal het programma in het teken 
staan van de agrarische invalshoek. Het 
middaggedeelte is speciaal toegespitst op 
belangstellenden vanuit gemeenten en 
woningcorporaties. U krijgt antwoord op 
vragen zoals ‘is het rendabel zelf energie te 
produceren?’ en ‘hoe pak je zoiets aan?’. U 
hoort de visie van initiatiefnemers en welke 
kansen er voor u liggen. We hoeven niet elke 
keer zelf het wiel opnieuw uit te vinden. 
Natuurlijk komen de Europese subsidies en 
financieringsinstrumenten uitgebreid aan de 
orde. Aanmelden via gdupont@brabant.nl   

Stagiair(e) gezocht!  
 

Weet je van aanpakken en ben je 
geïnteresseerd in Europa? Voor mijn kantoor 
in Brussel ben ik op zoek naar een stagiair(e) 
voor de periode september - december 2011. 
Ben je geïnteresseerd, reageer voor 15 
augustus via: 
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu  
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'Ja' tegen Europees Regionaal Beleid, 
maar dan anders! 
 
Het Europees Parlement wil dat regionale 
progamma´s selectiever worden ingezet. Europa 
wil hierbij vooral slimmer en groener aan de slag 
en daarbij meer mensen aan het werk helpen.  
De concentratie op kernthema´s zoals de 
kenniseconomie en duurzame energie maakt het 
mogelijk om met hetzelfde geld meer te doen en 
een herkenbare Europese bijdrage te leveren. 
Bovendien moeten de fondsen worden 
vereenvoudigd. Tot nu toe kon een project slechts 
uit één fonds geld krijgen. Dit maakt een integrale 
uitvoering moeilijk. Het Parlement bepleit nu een 
flexibele en meer integrale aanpak uit meerdere 
fondsen tegelijk.  
Het Europees Parlement wil dat ook de regio´s in 
de rijkere lidstaten in aanmerking blijven komen 
voor de gelden gericht op de EU 2020 
doelstellingen. Daarbij zal meer prioriteit worden 
gegeven aan de samenwerking binnen Europa.  
Het regionaal beleid is ook van belang voor 
Nederland: elke Euro uit Brussel resulteert in het 
viervoudige aan investeringen in de regio´s.  
In de zogenoemde 'General Regulation' wordt 
vrijwel alles geregeld over de wijze waarop de 
376 miljard Euro voor de regio's wordt verdeeld 
en ingezet. Meteen na de vakantie begin ik met 
deze interessante uitdaging. 
 

 
   Regionale fondsen: groener, slimmer, en inclusiever 

***Uitnodiging*** 
 

Europa EnergieK: 17 september 
 
‘Europa EnergieK’ is het thema op mijn 
Ontmoetingsdag Europa 2011 op 17 
september 2011. In het Brabantse Diessen 
kijken we in een ambiance van kunst en 
cultuur vooruit en gaan we met u in debat. 
Wat kunt u verwachten? In de eerste plaats 
hebben wij een aantal sprekers uit de 
provinciale politiek, de Tweede Kamer en het 
Europees Parlement. Daaropvolgend zullen 
experts uit Nederland en daarbuiten u 
inspireren over het thema energie met 
verhalen uit de praktijk: denk aan 
onderwerpen als ‘de slimme meter’, ‘energie 
uit de kas’ en ‘decentrale energieopwekking in 
eigen dorp of stad’. Na het vergadergedeelte 
wordt een toelichting gegeven op de 
landschapskunst tentoonstelling LandArt. 
Hierna wordt de mogelijkheid geboden de 
kunstroute te wandelen. 
 
Programma en aanmelden via 
www.lambertvannistrelrooij.nl  
 

***Uitnodiging*** 
 

LandArt Diessen: 10 - 25 september 
 
Met LandArt Diessen organiseren we voor de 
vierde keer de kunst-wandelroute. De 
wandeling, waar twintig kunstenaars hun werk 
in en op het water van de Reusel en in het 
Turkaa bos tentoonstellen, is gratis 
toegankelijk. Stichting LandArt Diessen wil 
graag veel organisaties en bedrijven 
betrekken bij haar initiatief. Dit slaat aan: het 
initiatief heeft vorig jaar zo’n 3000 bezoekers 
getrokken.  
LandArt is kunst in en met de natuur en 
verbindt mensen met het platteland. In een 
periode van twee weken (10-25 september) is 
er in het paviljoen bij Lia en Lambert ruimte 
voor specifieke bijeenkomsten. Kom, kijk en 

geniet! 

 
Voor meer informatie: www.landartdiessen.nl 
Ook geïnteresseerd in een meeting bij LandArt 
Diessen? U kunt boeken via deze site. 
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Vis: weet wat U eet! 
 
Woensdag 29 juni jl. stond in het teken van het 
traceren en etiketteren van vis. Op mijn initiatief 
vond ook een gesprek plaats tussen Nederlandse 
en Franse vissers en de vice-voorzitter van de 
Commissie Visserij van het Europees Parlement, 
Alain Cadec, om de contacten te verbeteren en op 
actuele zaken in te gaan.  
De Europese consument stelt hoge eisen aan 
voedsel: hij wil eerlijke voorlichting en weten wat 
hij eet. Waar komt de vis vandaan, is de vis 
ingevroren geweest, betreft het wildvis of 
kweekvis en waren de vangstmethoden 
duurzaam? Daarom moeten er betere etiketten 
komen met de herkomst van alle vis en 
visproducten die in de EU worden verkocht. Het 
moet beter, het kán beter. 
 
 

 
Weet wat U eet   

***Uitnodiging*** 
 
Europees jaar 2012: Actief Ouder 

worden: hoe in Nederland? 
 

Het Europees Parlement heeft op 7 juli jl. 
ingestemd met het Europees Jaar 2012 als 
jaar voor het 'Actief Ouder worden en 
solidariteit tussen generaties'. Tevens heeft zij 
een werkbudget beschikbaar gesteld van 5 
miljoen euro voor onder andere campagnes in 
de lidstaten.  
Op 29 april sprak ik op de 
lanceringsconferentie voor 400 
vertegenwoordigers uit alle landen. Inmiddels 
worden ook in Nederland ideeën voor het jaar 
verzameld. Deze herfst organiseer ik in 
Nederland een Rondetafelconferentie voor 
belanghebbenden. 
 
Wilt u meedoen? Neem dan contact op via: 
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu  

Kosten gsm-abonnement verder omlaag 
 

Op 6 juli jl. presenteerde Eurocommissaris Neelie 
Kroes haar voorstel om de maximale kosten voor 
mobiel bellen en mobiel internetten in Europa te 
verlagen tot binnenlands niveau. Ik juich dit toe. 
De winstmarge (282%) op mobiel bellen en 
internetten in Europa is ook volgens de Europese 
Commissie door gebrek aan echte concurrentie 
veel te hoog. Mijn voorstel gaat verder: schaf alle 
roamingtarieven af en breng nationaal en 
Europees mobiel bellen en internet samen in één 
bundel. Europees mobiel bellen en internetten 
wordt dan mogelijk tegen hetzelfde tarief. Dit is 
de meest klantvriendelijke manier om de doelen 
van Eurocommissaris Kroes voor 2016 nu al in de 
praktijk te brengen. Échte concurrentie tussen alle 
Europese telecomaanbieders, daar zijn we het 
beste mee af. 
 

 

Europese Commissie wil kleine revolutie 
 
Begin deze maand heeft de Europese Commissie 
de Europese ontwerpbegroting 2014-2020 naar 
buiten gebracht. Er zijn reeds veel reacties 
gegeven op de omvang ervan; ik beperk mij hier 
tot een reactie op de gevolgen ervan voor mijn 
portefeuille in het EP.  
Het totale budget voor onderzoek en ontwikkeling 
wordt verhoogd tot 80 miljard, met nog eens 60 
miljard euro uit de regionale fondsen. Dit 
betekent dat er geen geld meer vanuit Europa zal 
gaan naar zaken zoals fietspaden en speeltuinen, 
wél naar R&D en innovatie. Regio’s moeten zich 
specialiseren; excellentie is het criterium om 
aanspraak te kunnen maken op deze budgetten.  
Met de aanwijzing en ontwikkeling van 
topsectoren in Nederland en de samenwerking in 
landsdelen zijn de regio’s in staat om voorop te 
lopen. Kortom: deze begroting biedt ruimte voor 
de Nederlandse economie en de regionale 
innovatieprojecten.  
Mijn conclusie? Nederland mag wel iets 
optimistischer zijn over de Europese 
bestedingsvoorstellen. 
 
Meer informatie: 
http://ec.europa.eu/belgium/pdf/persbericht_nl.p
df  
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Brabant, gasland?  
 
In Boxtel en Haaren zijn proefboringen naar 
schaliegas voorzien. Schaliegas is aardgas dat is 
opgeslagen in diepere leisteenlagen. Dit gas komt 
vrij door het gesteente te kraken met behulp van 
chemicaliën en water. De potentie van schaliegas 
is groot; er zouden honderden miljarden kuub gas 
opgesloten kunnen liggen. Gas is als relatief 
schone energiebron, bruikbaar in de overgang 
naar een meer duurzamere energievoorziening. 
Maar deze nieuwe vorm van gaswinning is niet 
zonder risico. Daarom heb ik er bij de Europese 
Commissie voor gepleit om de resultaten van de 
proefboringen in de verschillende EU-lidstaten 
bijeen te brengen. Door de resultaten te 
vergelijken kan beter en onafhankelijker inzicht 
worden gekregen in de gevolgen op het milieu en 
in het bijzonder grond- en drinkwater. Wilt u meer 
weten of meepraten? Zie ook de publicatie over 
'Over Schaliegas en meer' op mijn website. 
 

***Terugblik*** 
 
Succesvol werkbezoek aan Europese 

projecten Baarle-Nassau, Alphen-
Chaam 
 
Europa in actie; ‘Grenzeloos Toegankelijk’ in 
Castelré (het stimuleren van wandelrecreatie 
voor mensen met visuele beperkingen) en ‘De 
Schans’ in Chaam (woon- en werkruimte voor 
jongeren met een geestelijke beperking). Op 
20 juni bezochten we met de CDA-
Buitenlandcommissie deze projecten. Ook heb 
ik op deze dag aan Harrie Nuijten, 
Burgemeester van Alphen-Chaam een 
oorkonde uitgereikt voor de eerste Zuid-
Nederlandse 'Cittaslow' gemeente. Cittaslow is 
een netwerk van gemeenten die een goede 
balans hebben bereikt tussen de kwaliteit van 
leven, goede en natuurlijke producten, 
agrarische bedrijvigheid, kunst & cultuur, 
wonen en werken. Een leuk werkbezoek, dat 
gaan we vaker doen.  
 
Voor een uitgebreid verslag, zie: 
http://www.cda.nl/Nistelrooij/Actueel/Nieuws/
2011/6/25/Brabant_het_centrum_van_Europa
_.aspx  

***Uitnodiging *** 
 

Strategiedag Zeeland in Europa; 

Europa in Zeeland: ‘Onze belangen, 
onze aanpak’ 
 
Op zaterdag 27 augustus a.s. organiseren we 
met het CDA Zeeland een Strategiedag 
Europa. Graag willen wij op deze dag met 
CDA-ers én niet CDA-ers nadenken en 
discussiëren over Zeeland in Europa. Zeeland 
heeft veel te maken met samenwerking over 
de grens en met Europese regelgeving. 
Immers, de discussie moet niet alleen worden 
gevoerd in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Landbouw 
en natuur, digitale agenda, innovatieve zorg, 
ondernemen en infrastructuur, recreatie en 
toerisme vormen een greep uit de thema’s 
voor het debat. De strategiedag begint om 
09.30 uur en duurt tot 13.00 uur. Meer 
informatie volgt.  
 
Voor deelname kunt u contact opnemen met 
Martin Bos, via mbos@zeelandnet.nl of tel. 06-
52385742.  

 

Wie het eerst komt, het eerste maalt. 
'European Energy Efficiency Fund': open 

sinds 1 juli 
 

In het Europees Parlement heb ik me sinds eind 
2010 ingespannen om gelden vrij te krijgen voor 
kleinschalige energieprojecten. De Europese 
Investeringsbank (EIB) heeft op ons verzoek nu 
een investeringsfonds opgezet voor energie-
efficiëntie en duurzame energie. Dit fonds, het 
'European Energy Efficiency Fund' (EEEF), 
omvat 265 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld 
voor lokale overheden en bedrijven die 'namens 
die overheden optreden'. Dit kunnen 
energiebedrijven zijn, leveranciers van 
stadswarmte maar ook openbaar 
vervoersbedrijven. Hiervoor komen voornamelijk 
investeringen in techniek die de energie-efficiëntie 
verhoogt, zoals micro-warmtekracht 
koppelingsinstallaties, warmte- en koudenetten, 
zuinige straatverlichting en smart grids in 
aanmerking. Ook projecten op het gebied van 
duurzame energie kunnen op steun rekenen. De 
EIB wil de omvang van het fonds in de komende 
jaren verder laten groeien. 
 
Meer informatie via www.eib.org  


