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Steden in de spotlights  
Voor u ligt de 50e Europa
Dichtbij, mijn nieuwsbrief.
Een feestje waard! Vijf keer
per jaar schrijf ik deze
nieuwsbrief om u te
informeren over de
activiteiten die ik in Brussel
en in Nederland opzet. Deze
keer meld ik u vijf
bijeenkomsten waarbij u
kunt aansluiten. Daarnaast komen ook de actualiteiten aan de
orde. In de voorbereiding van het Nederlandse voorzitterschap in
het eerste half jaar van 2016, vraag ik extra aandacht voor de
steden. Jarenlang speelden de steden in Brussel een bijrol. Nu
bijna drie op de vier Europeanen in de stad woont, wordt het tijd
de koers bij te stellen. 

In mijn boek 'Schijnwerpers op de stad' pleit ik daarom, samen
met burgemeesters van steden als Den Bosch, Eindhoven en
Rotterdam, voor een effectieve Europese Stedelijke Agenda.
Nederland moet hier, in de eerste helft van 2016, werk van
maken. Ik heb minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) hier al
rechtstreeks op aangesproken. 

Een voorzet is al gegeven door het Europees Parlement. Er wordt
371 miljoen euro uitgetrokken voor innovatieve projecten van
steden, de 'City Deals'. Dit initiatief spoort de Europese steden
aan tot innovatieve acties en het onderling uitwisselen van kennis
en ervaringen. Ik pleit voor een 'Pact van Amsterdam', waarmee
het Nederlandse voorzitterschap in juli 2016 zal worden
afgesloten. Dit 'Pact' bevat toekomstgerichte afspraken tussen de
EU en de steden in Europa. Steden krijgen een directe toegang
tot EU-fondsen en de Europese Commissie. Het doel is om de rol
van de steden via een bottom-up aanpak te vergroten. De
reacties van de in mijn boek geïnterviewden, waaronder
burgemeesters, deskundigen en minister Plasterk, zijn positief.
Een online versie van het boek 'Schijnwerpers op de stad' vindt u
hier. 

Voelt u er ook voor?   

UITNODIGING: boekpresentatie op 14 oktober
en 21 november 
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Op 14 oktober presenteer ik
het boek 'Schijnwerpers op
de Stad' tijdens de "Week
van de Regio´s en Steden" in
Brussel. Tijdens deze week
zijn er duizenden
burgemeesters, wethouders
en regiobestuurders in
Brussel. Om vijf uur
overhandig ik, in het gebouw
van het Comité van de Regio´s, het eerste exemplaar aan de
burgemeesters van Oisterwijk en Schiedam. 

Ook in Nederland organiseer ik in dit kader een bijeenkomst. Op
21 november ben ik te gast bij het CDA-Breda en houden we een
debat over de kansen die "Smart Cities" aan onze steden biedt. Ik
nodig u van harte uit om deze dag in Breda mee te maken. Het
precieze programma komt binnenkort op mijn website. 

• Wilt u op 21 november aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden
via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu 

UITNODIGING: actiebijeenkomst 'Drugs kennen
geen grenzen', komend weekend, 10 oktober 
Drugscriminaliteit in de
grensregio´s is een groot
probleem. Nederland is op
dit moment kampioen
gedogen in de Europese
Unie. Onze opstelling heeft
ervoor gezorgd dat Brabant
en Limburg het drugsputje
van Europa zijn geworden.
Regelmatig wordt er
drugsafval in de natuur gestort. Naar aanleiding van een
schriftelijke vraag van mij en CDA-collega Europarlementariër
Jeroen Lenaers, stelt de Europese Commissie nog dit jaar een
onderzoek in naar de effecten van drugsafval op het milieu. Om
de bedreiging van drugscriminaliteit voor de grensregio´s te
benadrukken, organiseert het CDA, samen met het Vlaamse
CD&V, op zaterdag 10 oktober het symposium ´Drugs kennen
geen grenzen´. Tijdens deze bijeenkomst komen zowel Vlaamse
als Nederlandse vertegenwoordigers en organisaties aan het
woord. Ook wordt ingegaan op de schadelijke effecten van drugs
op de gebruikers en hun families. Ik pleit voor een
grensoverschrijdende aanpak op Europees niveau. 

Kom naar Baarle Nassau, vrij toegang. 
• Voor meer informatie klikt u hier 
• Het officiële programma vindt u hier 

UITNODIGING: hoe verder met de Biobased
Economie in Europa? 

Op vrijdag 4 september heb
ik de Biobased Inspiratiedag
gehouden tijdens LandArt
Diessen. Voor een verslag,
klik hier. "Drempels Weg", zo
was het motto. De
Inspiratiedag stond in het
teken van het wegnemen
van obstakels op de interne
markt voor de Biobased
Economie. Door het houden van drie workshops, 'export thinking',
'financial thinking' en 'design thinking', konden alle deelnemers
meepraten over deze drempels. 

Hoe nu verder? We hebben studenten van Brabantse
Hogescholen gevraagd een advies uit te brengen. Op vrijdag 16
oktober organiseer ik een vervolgsessie om de uitkomsten van de
Inspiratiedag te bespreken. Het werkdocument dat op 4
september is uitgereikt, zullen we vaststellen. 

De follow-up bijeenkomst vindt plaats in de European Biotech
Week, waarin er in verschillende landen in Europa evenementen
plaatsvinden die het belang van de Biobased Economie
markeren. 

• Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu  
• Het programma van 16 oktober vindt u op mijn website
www.lambertvannistelrooij.nl    
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.  

UITNODIGING: EU innovatietop van 7 tot en
met 10 december 2015 
Dit jaar organiseer ik
wederom, als voorzitter van
'Knowledge4Innovation', de
'European Innovation
Summit' in het Europees
Parlement, Brussel. Van 7 tot
en met 10 december zijn er
tientallen evenementen met
vooraanstaande sprekers uit
politiek, bedrijfsleven en
onderzoeksinstellingen. Zo gaan vier Eurocommissarissen met de
deelnemers in debat. We verwachten een kleine 1000
deelnemers. Dit jaar staat de 7e European Innovation Summit in
het teken van het 'Pact voor Innovatie': een meer effectieve
samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en het
bedrijfsleven. Hard nodig: innovatie is immers nog steeds de
basis voor concurrentiekracht en werkgelegenheid.

• Meer informatie en aanmelding:                                                
http://www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-
summit-7-10-december-2015   

 

UITNODIGING: lezing 'Anders in de Kerk': de
toekomst van Europa 
Op vrijdag 16 oktober spreek
ik tijdens de vierde
bijeenkomst 'Anders in de
Kerk' in het historische
kerkje in Bokhoven. Binnen
het jaarthema 'Maatschappij
van de toekomst' zal ik
spreken over de kansen van
Europa in een wereld van
toenemende blokvorming en
interdependentie. Hoe kan Europa zich staande houden tussen
grootmachten als de VS en China en blijven concurreren op een
hoog niveau? Hoe gaat Europa om met de vluchtelingen? Wat is
het antwoord van Europa met een krimpende bevolking in een
wereld die fors groeit? En kan onder deze ontwikkelingen de
christelijke Europese cultuur behouden blijven? Tijdens mijn
lezing zal ik op deze vragen ingaan. 

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? Dat kan door een mail te
sturen naar info@andersindekerk.nl  

• Waar? Kerk Bokhoven, Graaf van Engelbertstraat 2, 5221BV
• Wanneer? 16 oktober, 20h00 tot 22h00. 
• Kosten voor deelname zijn 20 euro 
  

OP PAD: Londen, the leading start-up city 

Van 23 tot 25 september
leidde ik een
delegatiebezoek, van leden
van het Europees Parlement
en de European Internet
Foundation (EIF), aan
Londen, om daar uit de
eerste hand te zien hoe
start-ups worden gesteund.
Londen is hierin een
voorbeeld, mede omdat er goede toegang is tot risicokapitaal.
Het is niet voor niets dat Londen in de wereldwijde ranglijst voor
start-up steden op de zesde plaats staat. Amsterdam staat, ter
vergelijking, op de negentiende plek. Eerder bezocht ik in
hetzelfde kader Silicon Valley, Berlijn, Milaan en Barcelona. Doel
is het Europees verspreiden van 'best practices' bij het
stimuleren van een gezond start-up ecosysteem.
Eurocommissaris Bienkowska (Polen) zal hierover eind dit jaar
EU-voorstellen doen. Nu vertrekken succesvolle starters naar de
VS; hun doorstart moet ook in Europa lukken!

Tijdens het bezoek hebben we onder andere het Digital Catapult
Centre bezocht, een innovatief centrum om jonge
ondernemingen te ondersteunen bij succesvol ondernemen met
platformen voor de digitale economie. Daarnaast zijn we meer te
weten gekomen over de nieuwste e-government projecten en
hebben we gesproken met staatssecretaris, Ed Vaizey, voor de
digitale economie. 

 .

 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=88224&sid=&lid=Link7&url=%0Ahttp%3A//www.knowledge4innovation.eu/7th-european-innovation-summit-7-10-december-2015
mailto:info@andersindekerk.nl


• Een indruk van het bezoek vindt u op mijn facebookpagina 

 

OP PAD: met Eurocommissaris Cretu naar
Noord-Brabant 
Op mijn uitnodiging brengt
Eurocommissaris Corina
Cretu voor Regionaal Beleid
op 16 november een bezoek
aan Noord-Brabant. Deze
regio is een hotspot in de EU
op het gebied van innovatie.
Meer dan 40% van de
Nederlandse investeringen in
onderzoek en ontwikkeling
vindt hier plaats. Ook is Brabant een voorbeeld voor veel andere
regio´s op het gebied van Slimme Specialisatie: centraal criterium
voor de gelden uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). Slim Specialiseren draait om het maken van
de juiste keuzes. Een regio specialiseert zich in een sector waarin
het uitblinkt en deelt de kennis met andere regio´s. Tijdens het
bezoek toont Noord-Brabant haar twee belangrijkste Slimme
Specialisatie clusters: "Agro & Food" en "Maintenance". 

We bezoeken Agri & Food Plaza in Den Bosch, Noordkade in
Veghel en Aeroparc/Gate 2 in Rijen. Deze locaties zijn gekozen
vanwege de bijdrage die ze hebben ontvangen uit de EU-fondsen.
Niet alleen wordt er met ondernemers van verschillende
projecten gesproken, ook wordt er daadwerkelijk een bezoek
gebracht aan de werkvloer. De Commissaris neemt de kennis
mee naar Brussel. De komende maanden zal ze ook andere
Europese regio´s aan doen. Alle informatie uit deze bezoeken zal
ze gebruiken om het Europees beleid na 2020 te verbeteren. 

 

OP PAD: uitreiking EU RegioStars Awards  
Van 12 oktober tot en met
15 oktober is de "Week van
de Regio´s en Steden" in
Brussel, de zogenaamde
Open Days. Lokale
overheden, ondernemers uit
het bedrijfsleven en
deskundigen komen samen
om kennis en voorbeelden
uit de praktijk uit te
wisselen. De dagen staan dit jaar in het teken van het voltooien
van de digitale interne markt, de toegankelijkheid voor het MKB
in de regio en de ontwikkeling van stad en platteland.

Tijdens de Open Days zal ik, als juryvoorzitter, de RegioStars
Awards uitreiken. Deze prijs is in het leven geroepen om de
meest innovatieve projecten in Europa, die geld hebben gekregen
uit de Europese Regionale fondsen, in de spotlights te zetten. We
hebben dit jaar 140 projecten beoordeeld. Hier vindt u de
deelnemende projecten van dit jaar. 

• Het officiële programma van deze week, vindt u hier. 

OP PAD: werkbezoek China, "one belt, one
road" 
Van 31 oktober tot en met 7
november leid ik een
delegatiebezoek, met zeven
collega´s uit het Europees
Parlement, aan China. Op
uitnodiging van de Chinese
overheid maken we van
dichtbij kennis met het
Chinese project "one belt,
one road", een speciaal
investeringsplan om de verbindingen tussen China en Europa te
versterken. U kunt hierbij denken aan de infrastructuur op het
land en op zee. Het moeten nieuwe zijderoutes worden, die
historisch gezien lopen van China tot Venetië en Rotterdam.
Zowel de Europese, als de Chinese economie heeft hier baat bij. 

We spreken tevens met vertegenwoordigers van de Europese
Unie in Peking. Ook brengen we een bezoek aan het onderzoeks-
en ontwikkelingscentrum van Huawei in Shanghai en gaan we
naar Nanjing, een stad waarmee Brabant al jaren samenwerkt. 
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Toepassing aanbestedingsregels schiet tekort 
Bij de controle van openbare
aanbestedingen van
projecten gefinancierd met
Europese regionale fondsen
worden veel 'ernstige' fouten
geconstateerd. Dat staat in
een rapport van de Europese
rekenkamer. Ik vind dat een
zeer zorgelijke uitkomst. Als
aanbestedingsprocedures
niet goed gevolgd worden, komt de eerlijke concurrentie in het
geding en zijn burgers en bedrijven uiteindelijk duurder uit. De
aanbestedingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de
lidstaten. De eerder gemaakte afspraken blijken onvoldoende te
worden nagekomen. 

Ik heb Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Cretu, hierover
aan de tand gevoeld in september 2015 over de doeltreffendheid
van Europees regionaal beleid. Ik wil dat er een concreet plan van
aanpak komt. In juni 2015 stelde ik hier ook al schriftelijke vragen
over naar aanleiding van het jaarverslag van OLAF, de Europese
dienst voor anti-corruptie bestrijding verantwoordelijk voor het
terugvorderen van Europees geld. Immers het gaat om de
besteding van belastinggelden, waarover verantwoording moet
worden afgelegd. 

•  Meer lezen? Klik  hier voor het rapport van de Europese
Rekenkamer

Ook bij Lambert op de koffie? 
Als volksvertegenwoordiger
spreek ik graag met burgers
en bedrijven. Het is voor mij
essentieel te weten wat u
beweegt. Drempels binnen
de Europese interne markt
en grensoverschrijdende
samenwerking komen
geregeld aan bod. Sommige
mensen komen met ideeën
voor projecten of geven aan hoe het in de EU anders moet of
beter kan. Allerlei praktijkervaringen die ik weer mee kan nemen
naar Brussel. Zo spreek ik met veel mensen. Drie maal per
maand ontvang ik mensen ‘op de koffie’ in Brabant. Deze
koffiegesprekken duren doorgaans 45 minuten en vinden plaats
op een maandagochtend.

• Wilt u ook 'bij Lambert op de koffie'? Stuur dan een e-mail naar
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu met het onderwerp
waarover u wilt spreken en ik neem contact met u op.
 

 

  
Colofon
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief op het
adres . Ga naar Profiel wijzigen om uw gegevens te wijzigen. Wilt u in de toekomst
geen berichten meer van ons ontvangen, ga dan naar Afmelden.   
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