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Beste lezer,
Ik doe mijn werk in Brussel met erg veel plezier. Sinds 2004 is mijn aandacht vooral uitgegaan naar thema's
zoals regionale innovatie, energie en ICT. Zinvol werk, waarvoor ik diverse voorstellen heb behandeld. Dat dit
wordt gewaardeerd met de 'Parliamentary Member of the Year Award' is in deze tijden van crisis en
onzekerheden een aansporing met mijn werk door te gaan.

Europarlementariër
Regionaal Beleid

van

het

jaar

voor

Fantastisch! Op dinsdag 29 november jl. ben ik
gekozen tot Europarlementariër van het jaar in de
categorie 'Regionaal Beleid'. Het winnen van prijs zie
ik als mijn mooiste moment in deze zittingsperiode.
Ik kom op voor de kracht van de regio's in Europa.
De regio's zijn een sterk merk. Burgers herkennen
zich in hun regio, dat blijkt ook uit het Europees
Waarden onderzoek, dat afgelopen week in Tilburg is
gepresenteerd. De regio's zijn tevens essentieel in
het economisch herstel van Europa. Kijk maar eens
naar Brainport Eindhoven, de tweede economische
trekker van Nederland. Met twintig van zulke regio's
in Europa kunnen we de concurrentie met China en
India best aan. Daarom wil ik de innovatiefondsen
voor de regio's inzetten. Deze opstelling krijgt ook
steun in Brussel. De Award is voor mij een
aansporing op door te gaan met dit werk, dat ik met
veel plezier doe.

De Awards worden om de twee jaar in Brussel
georganiseerd door het Parliament Magazine.
Maatschappelijke organisaties dragen kandidaten
voor,
de
736
Europarlementariërs
brengen
vervolgens hun stem uit.

Lambert blij verrast

Lambert neemt de MEP award in ontvangst
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Platteland EnergieK blijft in beeld
Op 16 en 17 september zijn we op de Europadagen
met tientallen initiatiefnemers rond energie en
platteland bijeen geweest. Inmiddels zijn er
werkafspraken gemaakt om deze projecten, zoals
een ZLTO-plan voor het lokaal en regionaal
opwekken van energie, dichterbij te brengen. Zo
hebben we onder meer Kamervragen hierover
ondersteund.
Op 2 december brengt de CDA-Eurodelegatie een
werkbezoek aan het Varkens Innovatiecentrum in
Sterksel. Voorafgaand zal de delegatie een
koffiegesprek voeren met een ondernemer op een
andere boerderij, met als onderwerp de problemen in
de sector. In de middag zal de discussie in Sterksel
in het bijzijn van onder andere Wyno Zwanenburg
(NVV) en Hans Huijbers (ZLTO) gaan over een
duurzame toekomst voor de sector.

Bereikbaarheid: óók in Den Bosch
We zijn ook in Brabant nu alle dagen bereikbaar. In
het Provinciehuis (kamer B-30) zijn ook de
medewerkers van de statenfractie en Kamerleden
bereikbaar. Gijs Dupont is er van maandag t/m
donderdag bereikbaar op 0736812174 Gijs verzorgt
mijn voorlichting in Nederland. Martin Bos richt zich
in de toekomst ook méér op Zeeland en blijft
bereikbaar op 0652385742.
De doelstelling is om vanuit de verschillende CDAgremia één gezicht te laten zien en het contact en de
service richting lokale afdelingen en CDA-leden te
verbeteren.
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Doe mee met debat 'Rapporteur
Regionaal gaat Digitaal'
Sinds de bekendmaking van mijn rapporteurschap
in september hebben wij het eerste verkennende
debat in het Parlement gevoerd.
Ik heb mijn bevindingen op een rij gezet. Het gaat
hierbij om vragen als:
o 20% van de structuurfondsen is beschikbaar
voor MKB-steun. Hoe kan dit geld het beste
ingezet worden?
o Hoe gaat de samenwerking tussen
Plattelandsfondsen en Regiofondsen voor
bijvoorbeeld energieprojecten werken?
o Snijden wij genoeg in de bureaucratie?
Tevens hebben we een 15-tal personen uit
Nederland en daarbuiten gevraagd om hun
mening.
Dit
heeft
geresulteerd
het
boek
'Investeren in de Regio's', wordt op 13 januari
bekend gemaakt. Ook u kunt meepraten.
Discussieer daarom mee via mijn LinkedIn kanaal
'Europa Dichtbij', meer dan 500 mensen gingen u
reeds voor.
Meer informatie:
• Informeel
werkdocument
'Algemene
verordening Structuurfondsen 2014-2020'
• 10 punten rondom mijn rapport

Presentatie 'Horizon 2020'
Op woensdag 30 november presenteert de Europese Commissie 'Horizon 2020'
het nieuwe Europese beleid voor Onderzoek en Innovatie voor de periode 2014 - 2020. Dit programma
geeft met de stijging van het budget van 55 miljard naar 80 miljard al een duidelijke nieuwe richting
aan. Het zal financiering voor onderzoek en innovatie moderniseren en versimpelen met drie
kerngedachten: excellente wetenschap, een concurrerend bedrijfsleven en een betere samenleving.
Het specifieke onderdeel gericht op het stimuleren van de Europese ondernemingsgeest is een concrete
stap om met industrie en MKB de crisis te overwinnen. Dit biedt ook veel kansen voor Nederland. In het
huidige onderzoeksprogramma is Nederland al ruim netto-ontvanger en staat zelfs in de top 5 van
Europese landen met meest ontvangen subsidies.
Ook wordt in dit nieuwe beleid, waar voor het eerst onderzoeks- en innovatieprogramma's onder één
beleid gaan vallen, de bureaucratie flink aangepakt.
Andere speerpunten waar ik naar uitkijk zijn de duidelijke focus op het ondersteunen van excellente
onderzoeksprojecten in de EU; Europa moet beter putten uit de uitstekende kennisbronnen die we
hebben. Zo kunnen we als een gezamenlijk als sterk Europa beter concurreren met kenniseconomieën
zoals China. Meer informatie over mijn kernpunten, klik hier.
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Meer oplaadpunten in Nederland
De stichting E-Laad krijgt de komende drie jaar ruim
een miljoen aan Europese subsidies voor het
aanleggen van een netwerk van publieke laadpunten
voor elektrisch vervoer. Doel is om de komende
jaren 10.000 laadpalen te plaatsen in Nederland. De
bijdrage komt uit het Elena programma (European
Local
Energy
Assistance)
van
de
Europese
Investeringsbank (EIB). De EIB zegt dat Nederland
typische kenmerken heeft die elektrisch rijden goed
mogelijk maken. De meeste Nederlanders rijden
minder dan 150 kilometer per dag. Zestig procent
van de Nederlanders zelfs maar 50 kilometer per
dag. Dit valt binnen de actieradius van de elektrische
auto. Nederland heeft relatief weinig eigen (prive)
parkeerplaatsen de EIB en E-Laad zien daarom de
behoefte aan publiek toegankelijke oplaadpunten.
Meer informatie: Klik hier
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*** Uitnodiging ***
Conferentie: Investeren in de
zilveren economie
Op 9 december zal ik samen met
Eurocommissaris Andor een bijdrage leveren
aan de conferentie 'Towards an age-friendly
European Union through Enterprise 2020'.
Deze conferentie wordt gehouden in het licht
van het Europees Jaar 2012 voor Actief
Ouder Worden. Hierbij zal het gaan om het
behoud van het concurrerende vermogen
van Europese bedrijven in een vergrijzende
samenleving.
Daarnaast
dient
het
bedrijfsleven, met name het MKB, te kijken
naar de kansen die de zilveren economie
biedt. Investeren in de ontwikkeling van
innovatieve producten en diensten loont!
Tijd en locatie:
• Vrijdag 9 december 2011; 10.00 uur
- 16.30 uur bij GDF Suez, Place du
Trone 1, Brussel.
Aanmelden:
• Via
Sarah
sd@csreurope.org

Dekkiche:

Flevoland kijkt vooruit
Op 8 december zal ik in Lelystad spreken over de
toekomst van de Europese Structuurfondsen. Deze
bijeenkomst wordt
georganiseerd
door
SER
Flevoland. Flevoland heeft al veel baat gehad bij de
Europese fondsen en is met Europees geld
uitgegroeid van een 'achterstandsregio' tot een
provincie die voorop loopt, bijvoorbeeld bij de
opwekking van duurzame energie. Van groot belang
is hoe Flevoland nu die positie kan handhaven en
zelfs verbeteren. Tijdens mijn presentatie zal ik
ingaan op de voorstellen van de Europese Commissie
van de structuurfondsen en hoe die er nu uitzien,
welke verbeteringen ik als raporteur van de
Algemene Verordening voor ogen heb en aangeven
welke aanknopingspunten er voor Flevoland zijn.
Nadien is er volop ruimte voor debat.

Zevende Energie Denktank, medio
maart 2012
Medio maart zal in Middelburg voor de
zevende keer de Energie Denktank worden
gehouden. Hierbij gaan we in op actuele
energiethema's zoals de nieuwe Europese
energie
efficiëntie
richtlijn,
nieuwe
boortechnieken voor schaliegas en het
opwekken van energie dicht bij huis. Het
programma kunt u binnenkort op mijn site
vinden. Heeft u belangstelling voor deze
denktank?
U kunt zich hiervoor aanmelden via
mbos@zeelandnet.nl

Voor meer informatie:
o Uitnodiging
o Aanmelden via hvdkamp@serflevoland.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 3
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
www.lambertvannistelrooij.eu
Twitter Facebook LinkedIn Hyves

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT

Galileo satellieten de lucht in: Nederland
profiteert
Op vrijdag 21 oktober werden de eerste twee
satellieten voor het Europese systeem voor
satellietnavigatie Galileo gelanceerd vanaf de
Europese ruimtevaartbasis Kourou in Frans Guyana.
Een mijlpaal voor het nieuwe en meer nauwkeurige
navigatiesysteem, dat rond 2015 in werking zal
treden.
Elke Euro die Nederland in Europa bijdraagt aan
ruimtevaart levert meer dan drie Euro op in de vorm
van contracten aan Nederlandse bedrijven. Dat is
meer dan in alle andere Europese landen. Zo
profiteerde automatiseerder Logica CMG van een
order van meer dan 100 miljoen Euro voor het
leveren
van
de
beveiliging
van
de
navigatiesatellieten. Dutch Space sleepte een order
ter waarde van 30 miljoen Euro binnen voor het
leveren van de zonnepanelen. Ook de vestiging van
het
hoofdkantoor
van
de
Europese
ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk levert veel
inkomsten,
hoogwaardige
werkgelegenheid
en
innovatie op. Het stimuleren meer dan waard!
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***Uitnodiging***
7 december: Werkontbijt over de rol
van durfkapitaal in de ICT-sector
Als 'Governor' van de European Internet
Foundation (EIF) organiseer ik op 7
december
een
werkontbijt
voor
vertegenwoordigers
van
bedrijven
en
overheden over de rol van durfkapitaal bij
het ontwikkelen van de kenniseconomie in
het algemeen en de ICT-sector in het
bijzonder.
Tijd en locatie:
o Woensdag 7 december 2011 08h00
uur. Europees Parlement, Ledensalon.
Aanmelden:
o Nog enkele plaatsten vrij. Aanmelden
is mogelijk via:
lambert.vannistelrooij@europarl.euro
pa.eu

Delegatiebezoek Visserij aan Urk

21-10-2011: de eerste twee Galileo satellieten
gelanceerd vanuit Frans Guyana

Op vrijdag 16 december brengt de CDA
Eurodelegatie, mede op uitnodiging van de CDAafdeling Urk, een werkbezoek aan de Urkse
visserijsector. De delegatie zal kennis maken met
de vissector in Urk en een bezoek brengen aan de
Visafslag aldaar. Ook wordt de delegatie ontvangen
door
het
College
van
Burgemeester
en
Wethouders. Tevens bezoeken we het Nautisch
College. Het bezoek komt op een belangrijk
moment: eerder dit jaar zijn er voorstellen gedaan
om het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid
te hervormen. Ook is het voorstel voor het
toekomstige
Europees
Visserijfonds
bekend
gemaakt. Het is mede daarom van groot belang
juist nu de dialoog met de visserijsector te
intensiveren. Zo kunnen we het Nederlandse
belang gericht behartigen.

Maandelijkse column Lambert van Nistelrooij: iets voor u?
Al ruim een jaar spreek ik elke laatste zondag van de maand een radiocolumn in voor MTV
Moergestel /Oisterwijk over een actueel onderwerp. Zowel de teksten als de geluidsopname stellen wij
ook voor u beschikbaar.
Belangstelling?
o Klik hier, of bel met Gijs Dupont: 0736812174
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De waarde(n) van Europa
Op vrijdag 25 november is de vierde Europese
Waardenatlas
gepresenteerd
tijdens
een
internationale conferentie over Europese waarden op
de Universiteit van Tilburg.
Met Europarlementariër Sophie in 't Veld D'66/ALDEfractie en de Brabantse Commissaris der Koningin
Wim van de Donk debatteerde ik over de uitkomsten
van het Europees waardenonderzoek.
De nieuwste editie van de Atlas van Europese
Waarden dekt alle Europese naties, van IJsland tot
Turkije en van Portugal tot Rusland, en toont de rijke
diversiteit van waarden en overtuigingen van meer
dan 800 miljoen Europeanen die binnen en buiten de
Europese Unie leven.
Samen met eerdere data collecties is EVS de
databron geworden voor historische en internationale
studies
van
waarden
in
Europa,
die
waardeveranderingen en stabiliteit blootlegt.

NIEUWSBRIEF 35, DECEMBER 2011

Mobiel bellen in de EU: tarieven verder
omlaag
Sinds de invoering van maximumtarieven voor
bellen en sms-in in
Europa zijn de tarieven
weliswaar gedaald, maar van een gezonde markt
met
concurrentie
tussen
de
verschillende
aanbieders is nog geen sprake. De tarieven liggen
rond het EU-maximum, maar deze blijven te hoog.
Daarom zet Europa nu de volgende stap. De
nieuwe voorstellen van Neelie Kroes voorzien in het
loskoppelen van bellen in het buitenland van bellen
in eigen land. Consumenten kunnen vanaf
volgende zomer, met behoud van hun eigen
telefoonnummer, terecht bij een andere aanbieder.
Zo wordt er een impuls gegeven aan meer
concurrentie. Ook krijgen nieuwkomers op de
markt meer kansen, dalen de maximumtarieven
verder en worden er ook tariefmaxima ingevoerd
voor mobiel internetten in het buitenland.

Meer informatie:
o Klik hier

*** Uitnodiging ***
Nationale conferentie 'Hoe smart is
Nederland'
Op 13 januari organiseer ik samen met de
provincie Zuid-Holland een tweede expertconferentie over de toekomst van de
Europese fondsen in het provinciehuis in Den
Haag. Hier zullen Europese, Nederlandse en
regionale bestuurders in debat gaan met
kennisinstellingen en het bedrijfsleven over
Horizon2020, de Nederlandse topsectoren en
regionaal beleid op Europees en Nederlands
niveau. Klik hier voor meer informatie.
Locatie:
• Provinciehuis te Den Haag

Europese waardenatlas

Aanmelding
• De toegang is gratis. Opgave vooraf
is noodzakelijk. Aanmelden via:
lambert.vannistelrooij@europarl.euro
pa.eu
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Zeeland in Europa, Europa in Zeeland
Op woensdag 14 december a.s. spreek ik op de
provinciale ledenvergadering van het CDA Zeeland
over de Europakoers van onze partij en het belang
van de regio's in Europa. De bijeenkomst in
congrescentrum "De Stenge" aan het Stengeplein 1
te Heinkenszand. U bent welkom vanaf 20.00 uur.

Rondetafel over het Europees Jaar 2012
voor Actief ouder worden
Op vrijdag 28 oktober sprak ik in het Provinciehuis
van Noord-Brabant te Den Bosch met ruim veertig
vertegenwoordigers
van
ouderenbonden,
woningbouwcoöperaties
en
diverse
andere
organisaties op het terrein van ouderenbeleid, zorg,
welzijn en innovatie over het Europees jaar 2012
over Actief ouder worden en solidariteit tussen de
generaties. We spraken onder andere over een
slimme manier om de kennis en ervaren van oudere
professionals in te zetten in de kenniseconomie, over
arbeidsparticipatie onder ouderen, over domotica en
slimme zorg en over bevolkingskrimp. Het is
duidelijk dat het maatschappelijk middenveld graag
aan de slag wil met het thema van het Europees Jaar
2012. Ik wil initiatieven vanuit Europa ondersteunen
en stelde hierover schriftelijke vragen aan de
Europese Commissie.
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***Vooraankondiging***
Studiedag:
'Betekenis
van
het
Europees regionaal beleid voor de
lokale democratie'
Op 17 februari 2012 organiseer ik in
samenwerking met de Kenniskring Lokaal 13
een bijeenkomst over de betekenis van het
Europees regionaal beleid voor de lokale
democratie. Onze vertrekpositie is de
grensoverschrijdende samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland. De bijeenkomst
gaat door op een wel heel passende locatie,
het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Meer
informatie zal t.z.t. worden gepubliceerd op
mijn website.
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