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Innoveren met Regionaal Beleid: graag uw mening
In het kader van de overkoepelende 2020Strategie die we in Europa momenteel opstellen
om de economische groei aan te zwengelen, is het
erg
belangrijk
te
investeren
in
opleiding,
onderzoek en innovatie omdat dit zal leiden tot
kennis, kunde en kassa. De kenniseconomie is dé
economie van de toekomst voor ons land, zo
stelden
de
deelnemers
aan
de
rondetafelconferentie die we op 26 februari 2010
in het provinciehuis te Den Bosch organiseerden.
In mijn rapport voor het Europees Parlement pleit ik voor
meer synergie in de besteding van EU-gelden die
beschikbaar zijn voor innovatie. De gelden die
beschikbaar zijn voor innovatie komen uit verschillende
bronnen en worden te diffuus ingezet, bij elkaar gaat het
om zo´n 140 miljard euro voor de periode 2007-2013. Er
blijven dus kansen onbenut. Het EU-beleid voor
regionale ontwikkeling moet zich gaan richten op
concentratie van kansen, coöperatie en connectie tussen
regio's. Regio´s moeten de kans krijgen te excelleren.
Tijdens
de
rondetafelconferentie
kregen
vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven
de kans hun visie te geven op deze opvatting, waarvoor
ze van harte bedankt worden.

We gaan ervan uit dat het Europese regionale beleid
zal blijven bestaan, ook in de periode na de huidige
EU-begrotingstermijn (2007-2013). Wel vind ik dat
euro’s moeten worden uitgegeven waar het geld het
meest rendeert.
WAT VINDT U ERVAN? In mei 2010 wordt er over
mijn voorstellen gestemd tijdens de zitting van
het Europees Parlement in Straatsburg. Graag
hoor ik voor 22 maart wat u van dit onderwerp
vindt.
Meer informatie:
•
Mijn rapport:
http://vannistelrooij.old.cda.nl/Portals/200/do
cs/2010%2003%2004%20FINAL%20DRAFT%
20SYNERGY%20806709EN.doc
•
Verslag van de rondetafelconferentie:
http://vannistelrooij.old.cda.nl/nieuws.aspx?It
emId=11081&language=nl-NL

Uitnodiging

In Nederland hebben we met het 'Pieken in de Delta' beleid al nadruk gelegd op synergie. Een voorbeeld is de
clusterdriehoek
Eindhoven-Leuven-Aachen:
2004
Structuurfondsen en 2006 R&D investeringen. NoordBrabant, doet het dus goed op het gebied van innovatie.
Als beste Nederlandse provincie staat Noord-Brabant
26ste op de lijst van de meest innovatieve regio’s in de
EU.

Meer informatie en aanmelden:
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