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EUROPA DICHTBIJ. 
DOET U MEE?

On the move.
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Geachte lezer,

Europa dichtbij, daar werk ik aan. In dit boekje neem ik u mee in deze aanpak. 
Ik ga in op thema´s waar ik bezig mee ben.

Tevens leest u in deze brochure hoe ik Europa Dichtbij naar Nederlandse 
burgers, ondernemers, kennisinstellingen en overheden breng. 

Inleiding

Regioborrel, 28 februari 2012: Staatssecretaris voor (o.a.) 
regionaal beleid, Ben Knapen, spreekt in het Huis van de 
Nederlandse provincies

Hoe Smart is Nederland? Conferentie Provinciehuis 
Zuid Holland, 13 januari 2012

Tijdens uitreiking ‘Parlementariër van het jaar 2011’
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Innovatie- en onderzoeksbeleid: wat is het?
Europa is flink aan het investeren in Onderzoek en Innovatie. De af-
gelopen 20 jaar heeft de EU belangrijke resultaten geboekt met haar 
innovatiebeleid en Europa doet het steeds beter op dit gebied. Maar 
innovatie blijft fundamenteel in de snel veranderende wereld van van-
daag en daarom heeft de Commissie, als onderdeel van de Europese 
groeistrategie Europa 2020, het voorstel voor een “Innovatieunie” 
uitgewerkt. Welke mate van synergie is er nodig tussen de beleidster-
reinen regionaal beleid en onderzoeks- en innovatiebeleid? Hoe dient 
de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en 
de overheid eruit te zien? Wat is de betekenis van onze topsecto-
ren hierin? Op welke manier kunnen de gelden voor onderzoek en 
innovatie slimmer worden ingezet? Welke kansen en mogelijkheden 
biedt Europa ons hiervoor in de nieuwe programma’s voor de periode 
2014-2020?  

Onderhandelingen EIT
In januari 2012 startte het debat over ‘Horizon 2020’, het nieuwe on-
derzoeksprogramma van de EU. In de voorstellen wordt de  jaarlijkse 
begroting van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) fors verhoogd: van 309 miljoen euro naar 2,8 miljard euro. Ik ben 
voorts medeonderhandelaar voor het EIT. Nederlandse universiteiten 
en kennisinstellingen trekken er belangrijke projecten aan. Binnenkort 
worden nieuwe projecten geselecteerd, waarbij Nederland opnieuw 
hoge ogen gooit.

1. Kennis, Innovatie, EIT
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Rapporteurschap:  wat is het?
In oktober 2011 ben ik benoemd tot rapporteur namens het Europees 
Parlement van de Algemene Verordening van de Europese Structuur-
fondsen 2014-2020. Deze Verordening regelt hoe 376 miljard euro 
voor economische, sociale en territoriale cohesie en de Connecting Eu-
rope Faciliteit wordt ingezet in de Europese regio´s en steden. Met dit 
voorstel zet de Europese Commissie de koers naar duurzame, slimme 
en verantwoorde groei verder door. Eind 2012 of begin 2013 wordt 
het traject afgerond voor deze stimuleringsfondsen voor de komende 
7 jaar. De regionale fondsen dragen op deze manier bij aan het beha-
len van de Europa 2020-strategie.

Voorbereiding
Op basis van het Groenboek Territoriale Cohesie is in 2009 mijn rap-
port hierover door het Europees Parlement aanvaard. Met 606 stem-
men voor, 50 tegen en 29 onthoudingen was er veel steun voor mijn 
rapport. Ook mijn rapport over een andere aanpak tussen de Europese 
fondsen voor Regionale Ontwikkeling en Innovatie is in 2010 door 
het Europees Parlement aangenomen. Met 559 stemmen, slechts 18 
tegen en 36 onthoudingen heb ik wederom veel steun gekregen van 
mijn collega´s. Wilt u weten wat de veranderingen inhouden? Kijk dan 
op mijn website: www.lambertvanistelrooij.nl

2. ‘Rapporteur’ Regionaal Beleid
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Ouderenbeleid: wat is het? 
Als gedeputeerde in Brabant heb ik meegewerkt om een modern ou-
derenbeleid op poten te zetten. Maar de vergrijzing van de samenle-
ving is een uitdaging voor geheel Europa. Steeds meer mensen gaan 
met pensioen. Hierdoor gaan pensioen- en zorgkosten de komende 
decennia naar verwachting sterk stijgen en zullen bovendien door min-
der arbeidskrachten gedragen moeten worden. Vergrijzing en krimp 
vinden plaats in heel Europa. Terwijl steden als Amsterdam en Londen 
groeien, vergrijzen veel gemeenten in Oost-Duitsland en Zeeland. 

Het Europees Jaar voor Actief ouder worden 
en Solidariteit tussen de generaties
Als Europarlementariër ben ik medevoorzitter in de werkgroep ‘Ver-
grijzing en Intergenerationale Solidariteit’. In deze functie ben ik sterk 
betrokken bij de vraag hoe de Europese Unie van vergrijzing een kans 
kan maken. Ik noem dit de verzilvering van onze economie. De zil-
veren economie biedt ons kansen om ons welvaartsniveau voor de 
toekomst zeker te stellen en daarnaast de Europese concurrentiekracht 
te vergroten. De EU kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
Zo heb ik mij ingezet voor de totstandkoming van het ‘Europees jaar 
voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties’, dat in 
januari jl. van start is gegaan. In het kader van dit jaar organiseer ik 
zelf enkele landelijke activiteiten én heb ik het prestigieuze ‘Ambient 
Assisted Living’-forum naar het Evoluon in Eindhoven gehaald, dat 
daar zal plaatsvinden tussen 24 en 27 september 2012. Het betreft de 
grootste tentoonstelling van nieuwe mogelijkheden die in geheel Eu-
ropa zijn ontwikkeld en het zelfstandig wonen mét zorg bevorderen. 
Ik werk tevens aan een actieprogramma tot en met 2020. Onderzoek 
gaat hierin samen met innovaties in de gezondheidszorg. 

3. Actief Ouder Worden

Bron: KBO-ledenblad
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Energiebeleid: wat is het?  

Europa wil meer concurrerende, duurzame en continu geleverde ener-
gie. In de “Energie 2020” strategie worden de prioriteiten op het ge-
bied van energie voor de komende tien jaar vastgelegd. Ook wordt op 
de maatregelen ingegaan die moeten worden getroffen om energie 
te besparen, een markt met concurrerende prijzen en continuïteit van 
de energievoorziening in stand te houden, technologisch leiderschap 
te stimuleren en effectief te onderhandelen met onze internationale 
partners.  

Minder doen met minder
In november 2010 publiceerde de Commissie haar nieuwe strategie 
voor het jaar 2020 en is sindsdien met concrete voorstellen voor wet-
geving gekomen. Vanuit het Europees Parlement zal ik de mate van 
duurzaamheid en efficiëntie van de geleverde energieproducten gaan 
toetsen. Denk aan kostenbesparingen voor de consument of produ-
cent door het gebruiken van lokaal opgewekte duurzame energie - of 
aan de strategische belangen van Nederland met betrekking tot de im-
port and export van gas of olie. Om te komen tot een efficiënte, con-
currerende en koolstofarme economie, moeten we in ons energiebe-
leid beter samenwerken en ons concentreren op een aantal dringende 
prioriteiten, zijnde energiebesparing, infrastructuur, buitenlandsbeleid, 
en innovatie. Hierin liggen in Nederland volop kansen. 

4. Energie
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De Digitale Agenda: wat is het?
De Digitale Agenda moet uitmonden in een digitale interne markt die 
duurzame economische en sociale voordelen creëert op basis van snel 
en ultrasnel internet en interoperabele toepassingen.
De crisis heeft jaren van economische en sociale vooruitgang teniet-
gedaan en structurele tekortkomingen van de Europese economie 
blootgelegd. De eerste prioriteit van de Europa moet erin bestaan 
zichzelf weer op de rails te zetten. Voor een duurzame toekomst zijn 
de voorstellen in het kader van de Digitale Agenda essentieel voor de 
toekomst van ons werelddeel.

De actualiteit: waar houd ik mij mee bezig? 

Als Europaparlementarier zet ik mij met name in op de gebieden van 
privacy, netneutraliteit, roaming en cybersecurity, maar in algemene 
zin op de voltooing van één dynamische digitale interne markt. Naast 
het werk in Brussel ben ik regelmatig in overleg met de Nederlandse 
bedrijven en overheden. Zo is Eindhoven trekker van een consortium 
dat zich (binnen het EIT) bezig houdt op het het gebied van ICT en 
energie technologieontwikkeling. 

5. Digitale agenda
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Naast mijn werk binnen de muren van het Europees Parle-
ment betrek ik mensen in Nederland bij Europa en het Eu-
ropese beleid. Graag noem ik enkele voorbeelden hiervan:

Bezoekersgroepen en werkbezoeken:
Voor mij is contact met de burger essentieel. Europa mag 
niet langer een ‘ver-van-bed-show’ zijn, maar moet zo 
dicht mogelijk bij huis komen. Immers, Europese regel-
geving raakt ons allemaal. Daarom ontvang ik elke week 
geïnteresseerde groepen ondernemers, ouderen, scholie-
ren en anderen om met mij in het Parlement in discussie 
te gaan en kijkje in de Europese keuken te nemen. Sinds 
2004 heb ik al meer dan 10.000 mensen in het Europees 
Parlement in Brussel en Straatsburg ontvangen.  Ook ga 
ik regelmatig op werkbezoek in Nederland (sinds 2010 al 
meer dan 35), om mijzelf te informeren en te zien wat 
het effect is van Europese regelgeving in Nederlandse sa-
menleving. Waar nodig stel ik nadien schriftelijke vragen; 
sinds 2010 ben ik 57 keer in actie gekomen.

Conferenties: 
Informeren en met elkaar in discussie gaan is ontzettend 
belangrijk. Met grote regelmaat organiseer ik dan ook 
conferenties die voor een breed doch specifiek publiek 
toegankelijk zijn. Sinds 2010 zijn het er gemiddeld zo´n 
30 per jaar. Zo trokken de conferenties over het Horizon 
2020-beleid in Tilburg (7 juni jl.) en Den Haag (13 januari 
jl.) respectievelijk 120 en 220 bezoekers. In september 
organiseer ik een conferentie over onderzoek, ontwikke-
ling en regionaal beleid voor de biobased economy. Het 
zal plaatsvinden in het verlengde van LandArt Diessen, 
in onze achtertuin in Diessen, zoals ik in de afgelopen 
jaaren heb gedaan.

Koffiegesprekken:
Elke maandag ontvang ik mensen met een boodschap. 
“Bij Lambert op de koffie”, zo zijn we dit gaan noemen. 
Het loopt als een trein: altijd volle bak. Onlangs vond 
het 300e gesprek plaats, tellend sinds 2006. Voor mij zijn 
de koffiegesprekken een uitstekende start van de week: 
mensen komen meestal met ideeën over hoe het anders, 
hoe het beter kan. Vaak met ideeën, waar je zelf nog 
niet aan hebt gedacht. Zaken uit de praktijk, waar ik mee 
vooruit kan. Hoe gaat het in z’n werk? Mensen kunnen 
één uur bij mij terecht. De gesprekken vinden plaatsen in 
Den Bosch, Tilburg, Breda of in de provincie Zeeland. Zo 
zorg ik ervoor dat belangstellenden niet te ver hoeven 
te reizen. 

De zitdagen:
Onlangs nog heb ik de concepten van de koffiegesprek-
ken en de conferenties samengevoegd. In een zoge-
naamde ‘achterbanweek´ in het Europees Parlement heb 
ik in de `Slimste Woning van Nederland’ gedurende de 
gehele week persoonlijke gesprekken gevoerd over het 
nieuwe regionaal beleid waarvoor ik Rapporteur ben. 
Een fantastische aanpak: na het spreken van 120 ver-
tegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen en 
ondernemers heb je goede input voor het wetgevende 
proces. 

Social media:
Naast de persoonlijke contacten en grote evenementen 
heb ik mij via de social media geprofileerd. Elke politicus 
heeft wel een facebook-account en twittert regelmatig. 
Ik ben een stapje verder gegaan. Mijn linkedin-groep 
‘Europa Dichtbij’ telt inmiddels meer dan 1000 leden. Dit 
is een forum waar iedereen, ongeacht zijn politieke voor-
keur, eurofielen en eurocrititici met elkaar in discussie 
kunnen gaan over actuele onderwerpen die soms door 
de leden en soms door mij worden aangedragen. De 
snelle en constante groei van dit discussieforum voedt 
de dialoog over Europa en levert informatie waarmee ik 
vooruit kant.

Radiocolums:
Elke maand spreek ik een actuele column in, die inmid-
dels op 10 stations in Brabant en Zeeland wordt uitge-
zonden. Om u een idee te geven:

6. Europa Dichtbij: omdat politiek om mensen gaat!

•	mei 2012: EU moet paard vóór de wagen spannen 

•	 april 2012: Bij Lambert op de koffie

•	maart 2012: Decentrale stroom: omdat het anders kan

•	 februari 2012: PROPOLEN, niet tégen maar vóór EU werknemers

•	 december 2011: Solidariteit tussen jong en oud

•	 november 2011: Europese waardenatlas...de moeite waard

•	 oktober 2011: Verkiezingen in Tunesië

•	 september 2011: Moedige moeders

•	 augustus 2011: Europa Dagen

•	 juli 2011: Euro Anders

•	 juni 2011: Cittaslow

•	mei 2011: Schaliegas - Nederland gasland?

•	 april 2011: Inkomensgrens - The Dutch Case

•	maart 2011: Kernenergie - Safety First

•	 februari 2011: Vrijwilligerswerk in Brabant

•	 januari 2011: Statenverkiezingen

•	 december 2010: Vooruitblik 2011

•	 november 2010: Krimp en vergrijzing
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Sinds 2004 heeft CDA-Europarlementariër Lambert van 

Nistelrooij al 10.000 mensen ontvangen in het Europees 

Parlement in Brussel en Straatsburg. Maar u hoeft niet naar 

het buitenland af te reizen om deze Europarlementariër te 

ontmoeten. U kunt ook ´Bij Lambert op de koffie´. Drie maal 

per maand ontvangt hij op de maandag mensen in Brabant en 

eenmaal per maand in Zeeland. 

“Waarom doet u dat”?, is de vraag die ik stel aan deze, in 

Nuland geboren en in Diessen wonende, Europarlementariër…

door Carla Metz  

 “Door mijn werk in het Europees Parlement ben ik veel van 
huis. Op de maandag ben ik normaliter in Nederland, dins-
dag, woensdag en donderdag werk ik in Brussel. Op vrijdag 
plan ik werkbezoeken om in de praktijk te zien wat er te-
recht komt van de zaken die we in Brussel en Straatsburg 
besluiten. De zaterdag wordt grotendeels gevuld met bij-
eenkomsten waar ik mensen ontmoet die op andere dagen 
aan het werk zijn. Via internet en sociale media onderhoud 
ik mijn contacten en ook houd ik bijvoorbeeld maandelijks 
een radiocolumn bij MTV Radio Moergestel. Deze column 
wordt door tien Brabantse lokale radiostations uitgezon-
den”, vertelt Lambert van Nistelrooij. 

Mensen met een boodschap 
“Daarnaast ontvang ik elke maandag mensen met een 
boodschap. We noemen deze ontmoetingen ´Bij Lambert 
op de koffie´. Het loopt als een trein. Voor mij zijn deze kof-
fiegesprekken een uitdagend begin van de week. Mensen 
komen meestal met ideeën over hoe het anders moet of 
hoe iets beter kan. Zaken uit de praktijk waar ik mee vooruit 
kan. Mensen mailen of bellen mij vooraf en kunnen vervol-
gens een uur bij mij terecht. Deze gesprekken vinden plaats 
in Den Bosch, Tilburg, Breda en in de provincie Zeeland. De 
onderwerpen die tijdens deze koffiegesprekken aan de orde 
komen zijn erg gevarieerd. Vaak gaat het over Europese re-
gels. Of Europese subsidies”, aldus Van Nistelrooij. 

De menselijke maat is het belangrijkst in dit werk 
Een jonge Volendamse visser kwam naar Lambert toe met 
een vinding waarbij hij de restvangsten, of de kleine visjes, 
in de netten in leven kan houden. “Deze man won er de 
´Herman Wijffels Innovatieprijs´ mee en ik heb zijn idee in 
heel Europa uitgevent. Een aantal vrachtwagenchauffeurs 
kwam bij mij op de koffie met de vraag om een bewaakte 
parkeerplaats in Zuidoost-Brabant. De financiën voor de re-
alisatie van zo´n goedtoegeruste parkeerplaats waren niet 

Europarlementariër ontmoet burgers en bedrijven.
Schuif gerust aan bij Lambert van Nistelrooij!
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toereikend. Dat hebben we vanuit het Europees Parlement 
kunnen oplossen. Jonge onderzoekers die bij MSD (voor-
malig Organon) in Oss werkten en nu een eigen company 
hebben opgezet konden we ondersteunen. Zij ontwikkelen 
nieuwe medicijnen. Ouderenorganisaties kwamen bij mij op 
de koffie met het idee om een grote manifestatie op te zet-
ten rondom techniek en technologie met het oog op langer 
zelfstandig wonen. Deze manifestatie vindt plaats in sep-
tember a.s. in het Evoluon in Eindhoven in het kader van het 
Europees Jaar ´Actief ouder worden en de solidariteit tussen 
generaties´. Ook kreeg ik bezoek van een Tilburgs bedrijf 
dat altijd zorgvuldig omgaat met de Europese milieuregels, 
maar toch in de problemen komt omdat buiten Europa deze 
milieuregels niet gelden. ´Is hier een mouw aan te passen´?, 
zo was de vraag”. 

Met gebak     
Maandagochtend 7 mei jl. vond in Berkel-Enschot het 300e 
koffiegesprek plaats. Het werd koffie met gebak bij een 
ontmoeting met mensen van ´Agro & Co Brabant´ die een 
concreet plan presenteerden om de voedselverspilling in de 
wereld tegen te gaan. ´Koken uit de kliko´is de werktitel van 
dat plan (zie foto). Daarnaast werd op deze ochtend vanuit 
het agrarisch onderwijs een plan gepresenteerd om tot een 
naadloze aansluiting te komen van afgestudeerde leerlin-
gen op de arbeidsmarkt. `Leren in de regio´ hebben ze dit 
plan genoemd. “Mensen weten mij tijdens deze koffiege-
sprekken te bereiken met legio onderwerpen.

 Ik hecht veel waarde aan deze persoonlijke contacten Juist 
tijdens deze ontmoetingen op maandagochtend weet ik 
waarvoor ik me inzet als Europarlementariër. Voor men-
sen, bedrijven en organisaties. Ik leer veel van deze ont-
moetingen en het houdt mij scherp. De menselijke maat is 
het belangrijkst in dit werk en ik probeer te voorkomen dat 
discussies over en langs mensen heen gaan. Ik probeer zo 
concreet mogelijk te maken”, vindt Van Nistelrooij.

Wilt u bij Lambert van Nistelrooij op de koffie? 
Maak dan een afspraak via Martin Bos: 
martinbos@cdabrabant.nl 

Gesprek tijdens zitdagen april 2012

U bent altijd welkom voor een koffiegesprek!
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