
Radiocolumn CDA Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, 31 mei 2015 

Meer ‘Made in Europe’ 

Nederland is één plek gestegen op de ranglijst van EU-lidstaten voor innovatie en onderzoek. 

Nederland is in de top 5 van meest innovatieve landen in Europa gekomen. Nederland doet het 

vooral goed in de open innovatie in onze landdelen en in de topsectoren, zoals landbouw en voeding, 

technologie en water. De voortrekkers voor het succes: kwalitatief goede onderzoekers en een 

innovatief MKB. Zo blijkt uit de ranglijst, die jaarlijks gepresenteerd wordt door de Europese 

Commissie.  

Kan de vlag nu uit?  

Nee, want Europa als geheel ging niet vooruit. Europa als geheel is stil blijven staan. Zuid-Korea, de 

VS en Japan zijn nog steeds de echte koplopers. China is daarnaast hard aan het inlopen op de EU. Als 

we willen meekomen met landen als de VS, Zuid-Korea, China en Japan zullen we het anders moeten 

aanpakken.  

Bovendien: in de Europese Scorebord wordt voor Nederland opgemerkt dat we onze kennis sneller 

moeten omzetten in producten. Daar wringt de schoen. Hier gaat te veel tijd verloren. We 

ontwikkelen de nieuwe generatie flexibele zonnepanelen, maar laten we straks de productie weer 

doen door de Chinezen? We moeten toe naar meer ‘Made in Europe’ met  echte banen en 

economische groei. Nu steken wij veel geld in de kennis, maar de productie verdwijnt naar landen 

buiten de EU.  

Er is geen reden om te juichen. Daarbij komt dat we in Europa doorgaans niet gewend zijn risico’s te 

nemen. Banken geven veelal niet thuis. Het doet me dan ook goed, dat we als Europa nu garanties 

gaan geven voor projecten die de productie los trekken. In de komende drie jaar komt meer dan 300 

miljard vrij aan garanties voor productontwikkeling en marktintroductie. Na de zomer gaat de 

Europese Investeringsbank (het EIB) hiermee aan de slag. Ik hoop dat veel bedrijven, ook uit Brabant, 

bij ons aankloppen. Want het gaat erom dat we produceren. 

Zijn er méér toppers? 

Het valt mij op dat landen als Polen en Zweden de boodschap goed begrijpen. Zij steken de handen 

uit de mouwen en zitten met Duitsland in de kopgroep. Europese regio’s kunnen topkwaliteit 

bereiken door te specialiseren. Waarom is bijvoorbeeld het Westland het hart van de tuinbouw 

geworden? Precies op die manier, door zich slim te specialiseren en innovatie met productie te 

blijven verbinden.  

Ik ben een voorstander van grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa om kennis en 

innovatie te delen. Het wiel hoeft zo maar één keer uitgevonden te worden. Noord-Brabant heeft 

zich de laatste jaren ontwikkeld tot een kernregio op het gebied van innovatie. In de bredere regio 

met Aken en met Leuven vormen we de absolute top in Europa. Daarvoor is het nodig over grenzen 

heen te denken. De grenzen vormen de littekens van het verleden. 

Zeker, Nederland is met het stijgen op de EU innovatielijst op de goede weg. Goed dat Brabant deze 

aanpak steunt met de zogenoemde Essent-gelden.  



Hoe verder? Daarvoor heb ik meegewerkt aan het boekje ‘Bloei en groei’, een uitgave van het 

Wetenschappelijk Instituut van het CDA.  

Wilt u over dit onderwerp met mij in gesprek? Ga dan naar mijn site www.lambertvannistelrooij.nl. 

Ik dank u wel.  

Lambert van Nistelrooij 

CDA Europarlementariër 

http://www.lambertvannistelrooij.nl/

