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Beste lezer, 

 
Deze week staat in het teken van de hoorzittingen voor de nieuwe Europese Commissie. Het Europees Parlement voelt 
elk van de voorgestelde commissarissen aan de tand. Deze werkwijze is overgenomen van het Amerikaanse Congres. 
Naast de deskundigheid van de personen gaat ook veel aandacht naar de integriteit van de toekomstige 
Eurocommissarissen. Elke hoorzitting neemt bijna drie uur in beslag. Als het Parlement bezwaren heeft tegen één of 
meer kandidaten, moet de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso een nieuw persoon voorstellen. In 2004 
was dit het geval. De aanpak met hoorzittingen lijkt me ook prima bij de benoeming van ministers, gedeputeerden of 
wethouders in Nederland. 
 
Lambert van Nistelrooij 
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 Nieuw Regionaal beleid aanvaard 
 

Voor het eerst sprak in maart het Europees Parlement zich 
uit voor het concentreren van de Europese gelden. Ik ben 
heel tevreden over deze première. Door de inzet van 
middelen te concentreren en actief kennis te delen kunnen 
lidstaten en regio's zich beter richten op nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatbeleid, energie 
en de demografische verandering. Deze aanpak biedt voor 
Nederland nadrukkelijk voordelen. Het versnipperd inzetten 
van gelden heeft minder resultaat.  
Als rapporteur en woordvoerder wil ik in de volgende  

 

- Uitnodiging - 
 

Strategiedag 2010: Verdrag van 
Lissabon en Nederland 

 
Op 8 mei 2010 wijden we een strategiedag aan de 
gevolgen van het nieuwe EU-verdrag voor Nederland. 
Nederlandse belanghebbenden zullen in een eerder 
stadium bij de besluitvorming moeten worden 
betrokken. 
De komende maanden doen we in Brussel de eerste 
ervaringen op. Bovendien gaan we in op de actuele 
politieke agenda, met name voor Brabant en Zeeland. 
Het programma van deze dag (wederom in het 
gemeentehuis in Haaren) kunt u binnenkort lezen op 
onze website: www.lambertvannistelrooij.eu. U kunt 
zich aanmelden bij Martin Bos: mbos@zeelandnet.nl. 
 

- Uitnodiging - 

Energiedebat: hoe verder na 
'Kopenhagen' 

 

Op 22 januari a.s. komt de “Middelburggroep” 
(denktank Energie) weer bijeen op het 
hoofdkantoor van energiebedrijf DELTA in 
Middelburg. Het thema: ‘Energie na Kopenhagen’.  
Inleiders zijn o.a. Wies Saman namens de 
Brabants-Zeeuwse Werkgevers (BZW) en 
Liesbeth Spies, woordvoerster energie, milieu en 
klimaat van de CDA-Kamerfractie. Ook 
vertegenwoordigers van de Provincie Noord-
Brabant zullen een presentatie verzorgen over het 
Interregionale Power-project (CO2 reductie). Voor 
Meer informatie en aanmelden kunt u een mail 
sturen aan Martin Bos: mbos@zeelandnet.nl    
 

Verdrag van Lissabon van kracht: meer 
bevoegdheden voor het Parlement. 
 
Voor de Europarlementariërs verandert er veel: meer dan 
40 nieuwe beleidsterreinen vallen nu onder de 
medebeslissingsbevoegdheid van het Europees Parlement 
en de Raad van Ministers, die de regeringen van de 
lidstaten vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn het 
energiebeleid, landbouw, volksgezondheid, legale 
immigratie en de regionale innovatiefondsen. Bovendien 
heeft het Parlement het laatste woord over de gehele EU-
begroting gekregen. Daarmee heeft de 
volksvertegenwoordiging een strakkere greep op de 
portemonnee van de EU.  
  

                                                                 Verder met Europa 
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              Deelnemers Innovatieprijs Energie & Duurzaamheid 
 
Krimp in de Europese regio's 
 

Ook in Nederland komt bevolkingsdaling in sommige 
regio's voor. Ik ben blij dat het kabinet hier op 
inspeelt. Europa is hier al enkele jaren mee bezig. Als 
woordvoerder regionale ontwikkeling voor de 
christen-democraten in het Parlement, ben ik met dit 
onderwerp bezig. Ik denk dan aan specifieke 
mogelijkheden van de Europese structuurfondsen. 
Bent u geïnteresseerd in de programma's met andere 
Europese regio's, neem dan contact met ons op. 
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Deelnemers Innovatieprijs Energie & 
Duurzaamheid op bezoek in het EP 
 

Op maandag 1 december 2009 brachten deelnemers 
aan de Innovatieprijs Energie & Duurzaamheid en 
andere geïnteresseerden een bezoek aan het 
Europees Parlement te Brussel. Met de instelling van 
de prijs wil ik innovatieve initiatieven op het gebied 
van energie, klimaat en duurzaamheid stimuleren. In 
Brussel spraken de ruim 50 deelnemers met 
vertegenwoordigers van ondernemersorganisatie 
VNO-NCW, de Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de EU, de Europese Commissie en het 
Europees Parlement.  
 

Europese fondsen: Brabant en Zeeland 
pakken kansen 
 

In Nederland nemen diverse bedrijven en gemeenten 
met steun van Europa deel aan grensoverschrijdende 
projecten. Deze subsidie komt in de meeste gevallen 
vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Het EFRO draagt bij aan het verkleinen van de 
verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de diverse 
regio's en aan het verminderen van de achterstand van 
de achtergebleven regio's. Het ESF draagt bij aan het 
versterken van de economische en sociale samenhang 
en aan het bevorderen van de werkgelegenheid binnen 
de EU.  
 
Nederland scoort goed 
Nederland is ook een sterke speler binnen het Zevende 
Kaderprogramma voor onderzoek. Vanuit dit 
programma is voor de hele Europese Unie in de periode 
2007-2013 in totaal €50 miljard beschikbaar voor het 
stimuleren van Research & Development en Innovatie. 
Nederland heeft nu al 6,4% van het beschikbare budget 
binnengehaald. Na Duitsland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Italië staat ons land op de vijfde plaats. 
Voor een klein land als Nederland is dit een uitstekende 
prestatie.  
Bovendien zijn de mogelijkheden van de Europese 
Investeringsbank (EIB) fors uitgebreid. Zo heeft de EIB 
eind 2009 een financiële injectie van EUR 200 miljoen 
mogelijk gemaakt voor innovatieve projecten in de 
gezondheidssector op de High Tech Campus in 
Eindhoven. Kortom, Nederlandse bedrijven weten de 
weg naar Brussel te vinden.  
In de afgelopen maanden heeft Marloes van Rijsbergen 
gewerkt aan een overzicht van de Brabantse en 
Zeeuwse scores. Haar rapportage is ook voor u 
beschikbaar wanneer u dat wenst. 
 
Goede voorbeelden 
In de provincies Noord-Brabant en Zeeland zijn een 
aantal zeer goede voorbeelden van Europese projecten 
te vinden. In totaal heeft Noord-Brabant vanuit het 
ESF, het EFRO en het Zevende Kaderprogramma tot op 
heden een bedrag van EUR 159.271.906,15 ontvangen. 
Dit hoge bedrag is in het bijzonder te danken aan de 
innovatieve organisaties in de gemeente Eindhoven, 
zoals de Technische Universiteit, High Tech Campus en 
Philips. De Provincie Zeeland heeft vanuit deze fondsen 
tot op heden een bedrag van EUR 16.244.043,29 
ontvangen. 
 
Ook bij u? 
Weet u al in welke projecten de organisaties vanuit úw 
gemeente betrokken zijn? Kijk eens op 
www.europaomdehoek.nl, een nieuwe website van het 
Ministerie van Economische Zaken met een weergave 
van de verschillende Europese projecten in Nederland. 
 

 

Met Neelie aan de slag 
 

In de afgelopen jaren heeft ICT (informatie en 
communicatie technologie) een steeds grotere plaats 
in ons leven ingenomen. 56% van de Europeanen 
maakt dagelijks gebruik van internet, thuis, op school 
en in ons werk. Het internet is een wezenlijk 
onderdeel van ons leven geworden. Als woordvoerder 
ICT en telecommunicatie zal ik veel contact hebben 
met de nieuwe Commissaris voor de 'Digitale 
Agenda'. Zo werk ik als EVP-rapporteur op dit 
moment in de industriecommissie aan een voorstel 
over internetbeheer en de rol van overheden hierin. 
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Regio's als trekker in de innovatie 
  
Begin dit jaar zal ik mijn rapport over de 
concurrentiekracht op regionaal niveau presenteren. 
Dat gaat over het verbeteren van de inzet voor  
onderzoek en innovatie.  Ik denk dat dit belangrijke 
pijlers zijn van de Europese economie. Hierover ben 
ik, samen met de toekomstige EU-Commissaris voor 
regionaal beleid, uitgenodigd te spreken op de 
conferentie 'Innovatieve Regio's 2010' in Granada 
Spanje. Graag wil ik ook van u weten wat u vindt 
over regionale inzet voor onderzoek en innovatie. Zie 
onderstaande uitnodiging. 
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Europees Parlement geeft akkoord aan 
steun mobiliteitscentrum Heijmans 
  
Het Europees Parlement besloot op woensdag 16 
december het Brabantse bouwbedrijf Heijmans 
financieel te steunen met een bedrag van EUR 
386.114,-. Dit gebeurt nu het bedrijf geconfronteerd 
wordt met massa-ontslag als gevolg van de crisis in de 
bouwsector.  
De bouw neemt in de regio Brabant een belangrijke 
plaats in. Zo'n groot aantal ontslagen vraagt om directe 
actie.  De actie van Europa is er terecht op gericht om 
de deskundigheid en het vakmanschap te behouden. 
Samen met de steun van de Nederlandse overheid en 
de provincie, zet de EU op die manier verder in op een 
samenhangend herstelbeleid. We zorgen voor het 
versneld uitvoeren van bouw- en energieprojecten. Via 
een mobiliteitscentrum probeert Heijmans de nu 
ontslagen gespecialiseerde en goed opgeleide 
werknemers in de bouwsector aan de slag te houden. 
De steun aan het Brabantse bedrijf wordt gefinancierd 
uit het Globaliseringsfonds van de Europese Unie. Dit 
fonds werd twee jaar geleden in het leven geroepen op 
aandringen van het Europees Parlement.  
 

- Uitnodiging - 

Rondetafel conferentie 'Innovatieve 
Regio's 2010' 

 

In maart wordt mijn voorstel in de commissies voor 
Industrie en Onderzoek en die voor Regionaal Beleid 
besproken. In mei vindt de eindstemming plaats in 
het Europees Parlement. Maar zover zijn we nog niet. 
Ik wil u de mogelijkheid bieden over mijn voorstel 
mee te praten. Daarom organiseer ik op 26 februari  
een rondetafel conferentie met de verschillende 
spelers op het terrein van regionaal beleid in 
Nederland. Meer nieuws ontvangt u in een volgende 
Nieuwsflits. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u een email 
sturen aan Martin Bos: mbos@zeelandnet.nl  
 

Eindhoven top in Europese Innovatie 
  
Brainport Eindhoven gaat met bedrijven zoals Philips en 
buitenlandse partners deel uitmaken van twee grote 
Europese voorbeeldprojecten voor ICT- en duurzame 
energie-ontwikkeling. Dat werd vlak voor Kerstmis 
vorig jaar bekend gemaakt. Dit is uitstekend nieuws 
voor Brainport, de regio Eindhoven en de provincie. 
Immers, ICT is een belangrijke drager achter het 
succes van de regio. Wie zich als eerste kwalificeert 
heeft een voorsprong. Dat geldt meer en meer nu voor 
kennisclusters. Het toegekende project (formeel een 
kennis en Innovatie Cluster (KIC) genoemd) moet er zo 
voor zorgen dat bedrijven en onderzoekers nauw 
kunnen samenwerken in het ontwikkelen van nieuwe 
producten. De partners van Eindhoven in de ICT zijn  
Parijs, Berlijn, Grenoble, Helsinki en Stockholm. In de 
Energie-KIC zijn het Leuven, Karlsruhe, Krakow, 
Barcelona, Grenoble en Stockholm. De KIC's krijgen elk 
3 miljoen Euro als subsidie. 
 

 
Op de koffie? Of met een groep op bezoek in Brussel of Straatsburg? 

 
Rechtstreeks aan tafel met een Europarlementariër? Dan kan: drie keer per maand op maandag in Brabant en één 
keer per maand in Zeeland. Steeds op afspraak via Martin Bos: mbos@zeelandnet.nl, 06-52385742. 
 
In Brussel en Straatsburg ben ik tevens in staat om groepen te ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mijn medewerkers in Brussel: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu, 0032.2.284.74.34. 
 

                Regionale innovatie voor een sterk Europa  
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