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Beste lezer, 
 
We kijken terug op enerverende maanden. Het politieke landschap is veranderd. In Brussel heeft de CDA-delegatie 
ervoor gekozen nog méér zichtbaar te zijn dan voorheen. We zullen actief laten zien waarvoor we ons inzetten en U 
bij de uitvoering betrekken.  
Deze keer nodig ik U persoonlijk uit voor een tweetal belangrijke happenings in september. We starten het nieuwe 
politieke seizoen met de Ontmoetingsdag Europa op 18 september en houden een grote Brabantdag in Brussel op 30 
september. Politiek hoeft niet ver af te staan van de mensen. Doe mee, want een belangrijk deel van onze toekomst 
ligt naar mijn overtuiging in een intensieve samenwerking over grenzen heen. Voor meer informatie, zie de 
bijgevoegde nieuwsbrief. 
 
Lambert van Nistelrooij 
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- Uitnodiging - 

Kom naar de Brabantdag in Brussel 

 
Op donderdag 30 september staat Brussel 
opnieuw in het teken van de Brabantdag, 
4brabant.eu. Deze netwerkbijeenkomst wil 
betrokkenen uit Brabant (Noord-Brabant, Vlaams 
Brabant, Waals Brabant en de Stad Brussel) 
wijzen op de kansen die Europa biedt, 
bijvoorbeeld om innovatie te ondersteunen. 
Eurocommissaris Karel De Gucht (Handel) zal 
spreken. Tevens zal ik een workshop leiden over 
Innovatie. Kortom, een dag met inhoud én 
Brusselse gezelligheid waarvoor de Brabantse 
Europarlementariërs u graag uitnodigen. Voor 
meer informatie over het programma, kosten, 
vervoer en aanmelden: www.4brabant.eu. 
 

 
De vorige Brabantdag in 2007 werd goed bezocht 

- Uitnodiging - 

Start seizoen met Ontmoetingsdag Europa 
 
Zaterdag 18 september staat geheel in het teken van de 
Ontmoetingsdag 2010. Met een gevarieerd programma 
maken we een flitsende start in het nieuwe seizoen 2010-
2011.  
 

Programma: 
11h00-13h00 Europa en Zeeland, hoe verder in 
  Europa? 
13h00        Lunch  
13h30         Brabant Europese Culturele  

  Hoofdstad 2018 

14h00       Ontwikkelingen in het Land van 

  de Hilver 
14h30          Toelichting op LandArtDiessen en 
  kunstwandeling (www.landartdiessen.nl) 
16h00     Informele voortzetting met hapje 

  en drankje 
 

De Ontmoetingsdag Europa (locatie: paviljoen LandArt, 
Molenstraat 17A te Diessen) is voor u kosteloos en staat 
open voor alle belangstellenden. In de middag zijn ook 
kinderen welkom. Er is een lesbrief gemaakt, gericht op 
deelname met het gezin.  
U kunt ook deelnemen aan een gedeelte van de dag. 
Opgave vooraf maakt het voor ons mogelijk alles in 
goede banen te leiden. Meer informatie en opgave: stuur 
een email aan Martin Bos: martinbos@cdabrabant.nl of 
kijk op www.lambertvannistelrooij.nl 

 



 

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                  Facebook                        Hyves            

 

2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT                               NIEUWSBRIEF 29, JULI 2010    

EU moet inspringen bij ontslagen in Oss 
 

Het massaontslag bij Organon (MSD) is voor de 
regio Oss een drama. Niet alleen verliezen veel 
mensen hun baan, de farmaceutische sector in 
Nederland krijgt hiermee een knauw. De 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de 
geneesmiddelenindustrie verhuist voor een groot 
deel uit Brabant. Daarom heb ik samen met collega 
Wim van de Camp de Europese Commissie verzocht 
het Europees Globaliseringsfonds open te stellen. 
Jaarlijks is er in de Europese Unie 500 miljoen euro 
beschikbaar. Elk voorstel wordt ook in het Europees 
Parlement behandeld. Bedrijven en sectoren die zijn 
getroffen door de mondiale crisis kunnen bij 
massaontslag (meer dan 500 mensen) gebruik 
maken van geld uit dit fonds. Met dit geld krijgen 
mensen onder meer hulp bij het zoeken van een 
nieuwe baan, loopbaanbegeleiding, 
ontslagbegeleiding en omscholing. Vorig jaar 
ondersteunde Europa het Brabantse bouwbedrijf 
Heijmans.  
Ook heb ik op 9 juli overleg gevoerd met de 
partners in Noord-Brabant en hen geadviseerd voor 
de doorstart aansluiting te zoeken bij de nieuwe 
ontwikkelingen rond Eindhoven. Europa heeft 
hiervoor onlangs gelden vrijgemaakt. 
 

Utrecht en Eindhoven voortrekkers in 
Europese kennisclusters 
 

De kennis- en innovatieclusters (KIC’s) zijn een 
initiatief van het Europees Instituut voor 
Innovatie en Technologie (EIT). Hiermee willen 
we oplossingen creëren voor een duurzame 
toekomst. Dit gebeurt door onderwijs, onderzoek, 
en innovatieactiviteiten over te brengen naar een 
bedrijfscontext. Zo kan het KIC Klimaat ongeveer 
750 miljoen euro besteden aan innovatie- en 
onderwijsprogramma’s. Eindhoven is voortrekker 
geworden voor het thema Energie en ICT. Op 
vrijdag 10 september a.s. breng ik een 
werkbezoek in Utrecht en spreek dan o.a. met 
Yvonne van Rooy, collegevoorzitster van de 
universiteit en Herman Wijffels, hoogleraar 
duurzaamheid.  

 

Nieuw akkoord over gasleveringszekerheid 
 

Deze maand stemt de industriecommissie van het 
Europees Parlement over nieuwe Europese 
wetgeving voor gasleveringszekerheid. Zeker nu 
Rusland onlangs wéér de gaskraan dichtdraaide, 
deze keer naar Litouwen, is het enorm belangrijk 
dat we vaste regels maken over hoe we elkaar 
bijspringen. Volgens de nieuwe regels krijgen alle 
Europese huishoudens de garantie op bevoorrading. 
De landen gaan elkaar gas leveren bijvoorbeeld bij 
extreme weersomstandigheden waardoor 
gastoevoer bedreigd kan worden. Bovendien zullen 
de meeste pijpleidingen twee kanten op gaan 
stromen. Dit is een praktische oplossing, die de 
verantwoordelijkheid van lidstaten en 
marktpraktijken overeind laat. Het definitieve 
besluit wordt eind september genomen in de 
plenaire vergadering van het Europees Parlement in 
Straatsburg en in de Raad van Ministers. 

 

Nederland innovatieland: terug in de 
kopgroep 
 
Uit de evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda 
(KIA) door het Innovatieplatform blijkt dat de 
totale investeringen in Nederland in onderwijs, 
kennis en innovatie achterblijven bij de best 
presterende kennissamenlevingen. De onlangs 
uitgebrachte Europese Innovatie Scoreboard laat 
hetzelfde beeld zien. Terwijl Zwitserland, Finland, 
Zweden, Denemarken en Duitsland de Europese 
'innovatieleiders' zijn, zakt Nederland af in het 
peloton. Er wordt in ons land te weinig kennis 
omgezet in commerciële toepassingen.  
In Europa werken we nu aan een grondige 
hervorming in de Europese fondsen. In mei 
stemde het Europees Parlement in met mijn 
voorstel om de verschillende Europese regelingen 
beter in te zetten en de subsidieregels aan te 
passen. We willen dat er synergie ontstaat tussen 
de subsidiefondsen en de aanvragers er beter 
mee uit de voeten kunnen. 
In de jaren 2007-2013 is er vanuit Europa een 
gezamenlijk budget voor onderzoek en innovatie 
van 145 miljard euro beschikbaar. Nederland mag 
geen kansen onbenut laten. Regio’s en bedrijven 
moeten doen waar zij goed in zijn en elkaar 
opzoeken: krachten bundelen via clustering. 
 



 

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                  Facebook                        Hyves            

 

3 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT                               NIEUWSBRIEF 29, JULI 2010    

Sociale woningbouw blijft Nederlandse 
zaak 

 
Het Europees Parlement wil niet dat de Europese 
Commissie criteria van toewijzing voor sociale 
huurwoningen vaststelt. Voor Nederland heeft de 
Europese Commissie ingestemd met de 
inkomensgrens van 33.000 euro bij de toekenning 
van huurwoningen. Woningbouwcorporaties zijn het 
daar niet mee eens. De vastgoedsector is wél 
tevreden. 
Als woordvoerder regionale ontwikkeling heb ik 
daarom in mei om een debat gevraagd in 
Straatsburg. De EU is naar mijn mening niet 
bevoegd om een definitie van sociale huisvesting 
aan de 27 lidstaten op te leggen.  
De Hongaarse socialistische Eurocommissaris László 
Andor (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) zegde 
mij toe geen uniforme criteria te willen opleggen. 
Voor Nederland betekent dit dat er speelruimte 
bestaat voor verfijning van het beleid.  
Op grond van deze toezegging nam de Tweede 
Kamer begin juli een motie aan. In deze motie staat 
dat minister Van Middelkoop (WWI) eerst de 
gevolgen van de regeling voor de woningmarkt en 
de keuzemogelijkheden van huishoudens met een 
inkomen boven de 33.000 euro dient te 
onderzoeken alvorens de regels in Nederland 
ingaan. Een uitstekende actie, zo lijkt me 
Klik hier voor de motie. 
 

  
 
CDA-ers in actie bij de High Tech Campus in Eindhoven, juni 
2010 

 

 

Kantoor in Brussel weer op volle sterkte 

 
Onlangs heeft onze medewerker Raf Deroo de 

overstap gemaakt naar de Europese 

Commissie. We danken hem voor zijn inzet. 

Per 1 september zal Joël Meggelaars (25) ons 

kantoor komen versterken, in het bijzonder op 

de terreinen energie en innovatie.  

Ook hebben we steeds plaats voor stagiaires. 

Wouter van Geel (HAS Den Bosch) zal per 1 

september worden opgevolgd door Maurits 

Malmberg (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 
 

Kenniseconomie versterken: 200 
miljoen naar High Tech Campus 
 

Elk kwartaal brengt onze CDA-delegatie een 
werkbezoek in Nederland. Zo bezochten wij 
eerder de Nederlandse Bank, de 
Landbouwuniversiteit Wageningen en het 
Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG). Op 
vrijdag 25 juni waren wij, samen met 
afgevaardigden van de lokale en provinciale 
afdelingen en het CDA-kamerlid Elly Blanksma 
op de High Tech Campus in Eindhoven. Nu de 
Europese bevolking snel veroudert, dreigt de 
zorgverlening in de knel te komen. Daarom 
heeft Europa zorgtechnologie én de toegang tot 
ICT tot speerpunt verklaard. Tot nu toe gaf 
Europa subsidies voor onderzoek en 
innovatieprojecten. Nu de banken slechts 
schoorvoetend over de brug komen met 
leningen, heeft het Europees Parlement besloten 
een fonds met risicodragend kapitaal te vormen. 
In december jl. heeft de Europese 
Investeringsbank (EIB) hieruit 200 miljoen euro 
aan garanties verleend aan partners op de High 
Tech Campus in Eindhoven. Ik bevorder deze 
aanpak. Ook Groningen heeft zijn weg naar 
Brussel gevonden. Hun project "Healthy Ageing" 
wordt in de komende jaren ondersteund met 
gelden uit Europese fondsen. Wie volgt?  
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail aan lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu 

 

 
Het belang van een eenduidig Europees 

drugsbeleid 
 

Op 8 juni hebben we samen met het CDA 
Brabant een bijeenkomst gehouden over 
drugsproblematiek in het Europees Parlement te 
Brussel. De deelnemers aan de rondetafel waren 
het erover eens dat het liberale drugsbeleid in 
Nederland op de schop moet. Het moet meer in 
lijn zijn met het beleid van de andere Europese 
landen. De verschillende aanpak door lidstaten 
van drugsoverlast, vooral langs de grens vormt 
een groot probleem. Aan het eind van de 
conferentie bood men ons een manifest aan met 
het verzoek de in het manifest voorgestelde 
maatregelen mee te nemen in Europees beleid. 
 

Hoe verder met het Europees budget? 
 

Het Europees Parlement heeft ingestemd met 
nieuwe acties rond de grootste uitdagingen van 
onze tijd, zoals globalisering (o.a. concurrentie met 
Azië), energievraagstukken, klimaatverandering en 
demografische ontwikkelingen (o.a. 
bevolkingskrimp). Nu praten we binnen "EU 2020" 
verder over de inzet van Europese fondsen. In dit 
licht bepleit ik een duidelijke rol voor de regio's en 
steden bij de uitvoering van het Europees beleid. 
Daarom organiseer ik op 13 juli een lunch met 
Eurocommissaris Johannes Hahn (regionale 
ontwikkeling). We moeten geen wetgeving óver de 
regio's maken, we moeten dit sámen met de regio's 
doen. Ik heb voorgesteld de regio's een 'Pact met 
Europa' te laten aangaan. De Nederlandse 
provincies zullen daar zeker aan mee willen doen. 
Klik verder voor meer informatie. 

 
 
Het lezen van het manifest.  
vlnr.: Renée Besseling, voorzitter 'Europe against Drugs 
(EURAD), Ans van Zeeland, voorzitter CDA Brabant Buitenland 
Commissie, Lambert van Nistelrooij en Wim van de Camp 

 

 
Europees Visserijbeleid 
 

Sinds 2010 ben ik ook woordvoerder visserij. Er is 
sprake van overcapaciteit en overbevissing, maar 
dat geldt niet voor alle landen en vissoorten. 
Nederland heeft al veel gedaan om de 
overcapaciteit terug te dringen. De invulling van het 
visserijbeleid moet zoveel mogelijk regionaal 
worden geregeld. De situatie in de Noordzee is nu 
eenmaal anders dan in de Middellandse zee. Met de 
soorten Tong, Haring en vooral Schol, voor de 
Nederlandse vissers erg belangrijk, gaat het juist 
heel goed. Daarom pleit ik voor strengere 
handhaving. Dat is goed voor de concurrentiepositie 
van de Nederlandse visserijsector. Ook sta ik 
positief tegenover aquacultuur. Initiatieven voor 
kweekvis, zoals de Zeeuwse tong kunnen een 
impuls geven aan de werkgelegenheid in Zeeland. 
Europa gaat de aquacultuur nu ook actief 
ondersteunen.  

Met Ruud van Heugten werken aan herstel 

 

Ruud van Heugten uit Helmond is de CDA-lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 
2011. Met het voormalig Kamerlid Ruud van Heugten hebben we een goede kopman met veel ervaring ook 
op lokaal en nationaal niveau.  
Het CDA Brabant heeft vroegtijdig de leiderschapswissel van Paul Rüpp naar Ruud van Heugten afgerond. 
Ook vanuit Europa kom ik Ruud geregeld tegen. Graag zeggen we Ruud de volle ondersteuning toe. Op 
naar herstel, te beginnen in Brabant! Nog 8 maanden te gaan. 

 


