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Vooraf: team Van Nistelrooij
Elke maand spreekt Lambert van Nistelrooij
MEP (EVP-fractie) een radiocolumn in voor MTV
Moergestel. Deze column wordt verspreid en uitgegeven door andere lokale radiozenders in Brabant.
In april 2018 heeft Lambert zijn 90ste column gehouden.
Een mooie kans om begin mei 2018, bij gelegenheid van
de dag van Europa, een bloemlezing te publiceren. Om
te laten zien wat Europa Dichtbij in de praktijk inhoudt
met Lambert’s centrale thema’s Groen, Groei en Banen.
Verder vindt u een compilatie van de 12 radiocolumns
van het voorgaande jaar.
Namens uw medewerkers van harte gefeliciteerd met
deze mooie mijlpaal. Op naar de 100!
Team van Nistelrooij

M Marijn Verhees M Iwona Kur M Jasper Havermans
M Thijs Jacobs M Wim van Dijk M Jeffrey Oudeman

Video opname Column nr. 90, april 2018
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1 Voorwoord
Peter van de Wouw

Of het nu kwam door de bekrachtiging van het Handvest

onderwerp, waar door de EU reeds toen hard aan werd

van de grondrechten voor de Europese Unie in 2009,

gewerkt en dat ook vandaag nog altijd actueel is. In die

door de verkiezingen in datzelfde jaar of door de hoofd-

tijd waren Myspace en Hyves de digitale toverwoorden;

rol die de EU speelde in de opvang van de gevolgen

dit om maar even om aan te geven dat er in acht jaar tijd

van de grote bankencrisis weet ik niet meer, maar mijn

toch wel wat veranderd is.

interesse voor de werking en de invloed van de Unie was
in ieder geval in die periode gewekt.

De discussie over schaliegas, roamingkosten voor
mobiel telefoneren, de CO2-problematiek: een Europa-

Onder andere omdat de berichtgeving via de landelijke

brede blik werd ons gegund. Lambert bracht Europa

media toch vaak een nationalistisch perspectief bood,

dichtbij, maar legde ook duidelijk de link tussen de

ben ik op zoek gegaan naar iemand in onze regio, die

EU en de regio’s, en dat laatste vonden wij als lokale

het Europees perspectief voor onze lokale radio zou

omroep natuurlijk zeker zo interessant.

willen verwoorden. En na een leuke kennismaking tijdens LandArt in 2010 was de basis gelegd: Lambert van

“Laat de sterren fonkelen!” riep Lambert in eind januari

Nistelrooij zou iedere maand een column verzorgen voor

2017 op de radio. Ondertussen wisten wij dat hij hier-

Midden-Brabant, via ons radiostation in Moergestel. En

mee niet alleen de Europese sterren bedoelde, maar

al snel werd maandelijks de column via zijn kantoor in

vooral ook de innovatieve regio’s in Europa, waartoe

Brussel verspreid naar tientallen andere lokale stations

ook onze provincie hoort. Ook de wekelijkse “bij

in Nederland.

Lambert op de koffie”-mogelijkheid geeft aan hoe dicht
Brussel bij Noord-Brabant ligt, of beter, hoe dicht een

Een beetje spannend was het wel. Brussel leek voor

Europarlementariër bij de inwoners kan staan.

ons toch ver weg. Maar die spanning viel al tijdens
Lambert’s eerste optreden op 31 oktober 2010 weg.

90 keer zette Lambert de dorpen in de schijnwerper,

Hij sprak over de privacy op social media. Een actueel

de regio’s op de kaart en Europa op het netvlies.
Bij deze wil ik graag onze maandelijkse gast in een
spreekwoordelijke schijnwerper zetten: Lambert,
bedankt voor de gevarieerde, interessante en altijd
verrassende columns en wat ons betreft maken we
er nog minstens 10 afleveringen bij.

Peter J.J. van de Wouw,
MTV radiomaker,
Moergestel
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2 Voor groen, groei en banen
Sinds 2004 zit Lambert van Nistelrooij in het
Europees Parlement namens het CDA en de EVPfractie. Zijn overkoepelende thema is: ‘Voor groen,
groei en banen’. Ook in de columns zien we deze
thema’s regelmatig terug. Wij nemen u mee naar
enkele voorbeelden.

Dat zijn bioproducten. Puur natuur, zogezegd. Het gaat
bij de biogebaseerde producten om stoffen en producten,
die we met nieuwe technologie uit gewassen weten te
maken. Zo zijn er inmiddels bioplastics. Maar het valt nog
niet zo mee het onderscheid te zien tussen een normale
plastic tas en een bioplastic tas of verpakking. Er zijn
mensen die oproepen de klassieke plastic tassen maar
helemaal te verbieden. Zal er dit van gaan komen?

2.1 groen

Eerder dit jaar heb ik een studiedag belegd om vanuit de
praktijk te horen hoe het er mee staat. Bij die gelegenheid

I Biobased, omdat het anders kan
(november 2013)

werd mij een heuse atlas aangeboden, waarin enkele
tientallen kleinere bedrijven staan die op deze mogelijk-

Duurzaamheid is trendy. Er zijn volop initiatieven om min-

heden inspringen. Er is echt veel nieuws onder de zon!

der grondstoffen te gebruiken en reststoffen een nieuw
leven te geven. Bovendien willen we minder gebruik ma-

ʉʉ Een bedrijf uit Udenhout maakt bloempotjes uit

ken van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. De fossiele

aardappelzetmeel; niet langer van plastic. Het voordeel

brandstoffen worden schaars en een land als Nederland

is dat de pot met de plant de grond in gaat en dat de pot

moet de aardolie importeren. De daaruit gemaakte

in de grond verteert. Sterker nog de pot bevat ook voed-

plastics en kunststoffen zijn niet afbreekbaar en moeten

sel voor de plant. Een mooie biogebaseerde toepassing.

worden ingezameld en verwerkt. Dit moet anders kunnen!

8

ʉʉ Een bedrijf uit Zevenbergen maakt gevelplaten voor

Vandaag neem ik u mee naar het groeiend aanbod van

de bouw uit plantenresten zoals auberginestengels;

biogebaseerde producten. Het gaat dan niet om natuur-

een duurzaam procédé waarmee we meer doen met

producten zoals onze groenten en fruit of om diervoer.

restanten uit de land- en tuinbouw.
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ʉʉ Een bedrijf uit Oosterhout maakt uit aardappelzetmeel

schiet niet op als elk land eigenregels voor deze nieuwe

granulaat, dat wordt gebruikt voor het maken van on-

producten hanteert. Bovendien willen we de onderne-

der meer golfballen en smeerolie; een mooie toepassing.

mers een helpende hand toesteken. Ik denk dat we pas

ʉʉ Een bedrijf in Helmond maakt grondstof voor de

aan het begin staan van deze bio-revolutie. Daarom gaat

kunststofindustrie. Kunststoffen die in de praktijk niet

Europa nu de bedrijven helpen bij de opschaling van hun

onderdoen voor de gangbare producten.

productie. We hebben daarbij ook de bedrijven die groot

ʉʉ Een bedrijf in Weert maakt producten, die vergaan als

zijn geworden in de fossiele chemie zoals DSM en Dow

ze in het water komen. Een mooi alternatief, omdat

Chemical, mee gekregen. Ook deze bedrijven zijn bereid

veel van de klassieke plastics in de natuur achter blij-

een deel van hun productie aan te passen. Afgesproken

ven. Onze oceanen zitten vol met plastic, geen goede

is dat de Europese Unie 150 miljoen euro per jaar op tafel

zaak voor plant en dier.

legt, als het Europese bedrijfsleven 400 miljoen extra

ʉʉ Een tweede bedrijf uit Oosterhout maakt van deze
materialen allerlei toepassingen voor de zorgsector
zoals ondersteken, waarbij het geheel na gebruik
composteerbaar is.

investeert. Het grootste publiek-private EU project ooit!

““

Wat is het beeld voor de komende jaren?
De koers van meer groen is goed, ook al is de
tegenwind sterker dan verwacht. Ik kies niet

ʉʉ Een bedrijf uit Halsteren maakt afbreekbare gewichten voor aan het vistuig. Het gaat dus om kunststofge-

voor een andere koers, maar zet sterker in op het

wichten aan uw vislijn. Dit voorkomt dat er lood in de

principe ‘de vervuiler betaalt’.”

natuur belandt.
ʉʉ Een derde bedrijf uit Oisterwijk maakt biogebaseerde
aanmaakblokjes.
ʉʉ In Raamsdonkveer worden verpakkingen gemaakt

Grote bedrijven kunnen profiteren, als zij kleinere
bedrijven meenemen en samenwerken met opleidingen zoals de Fontys en Avans Hogescholen. Brabant

uit papier, karton en textiel voor de bouw en de

en Zeeland hebben zich inmiddels in Brussel gemeld

auto-industrie

met het initiatief van de BIO Based Delta. Thijs Geerts,
student aan de Avans Hogeschool, heeft voor mij

Ik kan nog een tijdje doorgaan. Het klinkt allemaal positief,

gewerkt aan een boekje over dit onderwerp. Zo gaat

maar er zijn nog veel hobbels te overwinnen. Want de prijs

hij in op de Groene Chemie Campus in Bergen op Zoom.

van deze producten is vaak hoger dan bij de traditionele

Daar krijgen ook nieuwe bedrijven de kans. Een mooi

producten. De bedrijven, veelal pioniers zijn enthousiast

initiatief, waarmee onze regio de nek uitsteekt.

aan de slag, maar schaalvoordelen worden pas gehaald
als de vraag toeneemt. We horen bovendien dat het
onderscheid tussen afval en grondstof in de wetgeving

““

Energietechnologie, zoals zonnepanelen en
warmtepompen, maakt het in Europa mogelijk
grote stappen voorwaarts te zetten.”

niet altijd duidelijk is. Mag de bioplastic bij het groente-,
fruit- en tuinafval? Een bedrijf dat wil exporteren loopt
tegen verschillende regels aan in de buurlanden en tussen
de Duitse deelstaten. Daarom heb ik de biogebaseerde
ontwikkeling ook in Europa op de agenda gezet. Vorige

I Europa resetten en onze toekomst
niet beletten (oktober 2016)

maand ben ik benoemd tot rapporteur en onderhande-

In september 2016 bezocht, de in Diessen woonachtige

laar voor het onderwerp en binnenkort spreek ik voor alle

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij met

producenten van de bioplastics in Europa. Zij hebben de

een delegatie van het Europees Parlement Canada.

problemen in alle landen op een rij gezet. Europa heeft

Canada heeft een voorsprong op Europa, waar het gaat

een mooie afzetmarkt van 500 miljoen inwoners, maar het

om technologische vooruitgang.
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“We kregen de gelegenheid kennis te nemen van nieuwe

Europa die nu op de rem staat. Lambert van Nistelrooij

ontwikkelingen in technologie, energieopwekking en

constateert dat dit de Canadezen diep in hun gevoel

afvalverwerking. Zeer interessant in het licht van de dis-

raakt. “Canada wil verder met Europa. Inzet van kennis

cussie rondom de handelsovereenkomst met Canada.

en gelijkwaardig optreden zullen de handel bevorderen.

We willen vergaande afspraken maken over samen

Alle aanleiding Europa zo snel mogelijk te resetten en

werking, omdat die voorsprong voor een belangrijk deel

onze toekomst niet langer te beletten.”

is gebaseerd op Europese uitvindingen. In het belang
van de toekomst moet Europa niet op de rem gaan
staan”, aldus Van Nistelrooij. “Vanuit hun verleden hebben veel Canadezen sterke banden met Europa. Daarom
praten ze graag over vooruitgang en maar vooral ook
over wat ze samen met Europese partners kunnen
doen. Het meest trots zijn ze over de vooruitgang bij de
omschakeling naar een duurzame economie. Hoewel
Alberta beschikt over grote voorraden olie en gas, heeft
juist deze provincie nu gekozen voor het terugdringen
van het aandeel van deze fossiele brandstoffen in de
energievoorziening. Hun aanpak is vooral gebaseerd op
technologische vooruitgang”.
“Waar we in Europa nog veel van ons restafval verbran-

Het biobased paviljoen tijdens Landart Diessen 2017.

den of storten, is het Canadese bedrijf Enerkem er in
geslaagd op grote schaal plastics zo te splitsen dat er
alleen biobrandstof en herbruikbare materialen overblijven. Het verbaasde ons zeer dat deze technologie is
gebaseerd op in Europa verworven patenten. In Canada
was het kapitaal en de interesse voor een verdere
doorbraak. Binnenkort begint in Rotterdam de bouw
van de eerste fabriek. Shell past de nieuwe technologie
toe voor het afvangen van CO2 in een kolencentrale,
om die vervolgens te gebruiken in de industrie. Weer
technologie die in Europa is ontwikkeld, maar waar de
echte doorbraak in Canada tot stand komt. Terwijl in
Nederland nieuwe kolencentrales zijn gebouwd, die de
CO2 nu gewoon de lucht in blazen. Dat Europa voorop
loopt in fundamentele kennis, maar de opschaling aan
anderen overlaat, zou ons aan het denken moeten
zetten”zegt Van Nistelrooij.
Het handelsverdrag CETA is een belangrijke stap in de
samenwerking tussen Canada en de EU. Terwijl een hele
reeks Europese wensen zijn overgenomen, is het juist

10
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2.2 groei

Ook premier Rutte heeft al eens gesproken over het
instellen van een mini Schengen; een beperkt aantal
landen dat de zaken goed voor elkaar heeft en de open

I Terug naar de toekomst? (Februari 2016)

binnengrenzen onderling handhaaft. Tegelijkertijd
ligt het voorstel op tafel om Griekenland, dat er niet in

Het geloof in de vooruitgang is alom. Wetenschap

slaagt de buitengrens te organiseren, uit de Schengen

en technologie gaan door. Zo weten we steeds meer

zone te zetten. Ook u merkt het: de EU als vooruitgangs-

over onze genen, en kunnen we de verhoogde kans

project is in vertwijfeling geraakt.

op bepaalde ziekten steeds beter voorspellen. Onze
televisies zijn van analoog naar digitaal gegaan. Er komt

Op 22 februari 2016 opende het Brabants Dagblad met

steeds meer snelheid op het web. Het 4G netwerk wordt

de uitkomsten van een studie die ik in het Europees

uitgerold en er wordt al weer gewerkt aan 5G.

Parlement heb gevraagd. De Commissie Interne
Markt heeft de studie verricht naar de gevolgen van

Met deze vooruitgang blijft ook de kans aanwezig terug

de herinvoering van grenscontroles. Vrachtauto’s die

te vallen. Terug in de tijd, terug in het vertrouwde van

opnieuw wachten aan de grenzen, bussen die op alle

toen. Er zijn volop momenten van twijfel. De vooruit-

papieren worden gecontroleerd en gevolgen voor

gang krijgt dan een forse knauw. We doen allemaal

werknemers en dagjesmensen in de grensstreken.

mee in het digitale tijdperk, maar wat te denken als uw

De schade loopt voor de gehele unie op tot zo’n 100

computer wordt gehackt of uw bankrekening wordt

miljard euro per jaar. Gemiddeld gaat de economie er

geplunderd. Het komt voor; onze banken hebben er de

bijna een procent op achteruit. Ik heb in het Brabants

handen vol aan. En toch willen we niet terug naar het

Dagblad aangegeven dat voor Nederland, export- en

handje contantje van toen.

doorvoerland bij uitstek, dit percentage beduidend
hoger ligt. Daarom heeft de transportsector zich in de

Welnu, zo’n moment van terugval beleven we nu in

afgelopen weken van zich laten horen. Bezint eer gij

Europa. Europa is een vooruitgangsproject pur sang.

begint, is hun motto.

De open grenzen hebben ons welvaart gebracht.
Maar nu blijkt, hoe broos de samenwerking is. De EU
kent sinds 1991 de interne markt met open grenzen
voor onze goederen. Nederland, dat meer dan 70% in
Europa exporteert, heeft daar sterk van geprofiteerd.
Export is een belangrijke locomotief in onze economie.
Nederland is ook na de uitbreiding van de Europese
Unie de grootste agrarische exporteur in Europa gebleven. Door voorop te lopen. We zijn gewend geraakt aan
open grenzen en vrij verkeer van mensen en goederen
binnen de EU. Van de 433 miljard euro aan goederen
die Nederland in 2014 exporteerde, bleef 316 miljard
binnen de Europese Unie.
We zien nu de roep de binnengrenzen opnieuw in te
voeren. Er zijn landen zoals Denemarken en Oostenrijk
die aan hun grenzen opnieuw zijn gaan controleren.

In december 2017 organiseerde Lambert van Nistelrooij voor de
9e keer de EU Innovatie top.
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Het vooruitgangsdenken in de EU is danig verstoord.

jaar geleden in de VS. Dit ‘World Wide Web’, zoals het

Het Verenigd Koninkrijk houdt een referendum over

genoemd werd was het resultaat van een samenspel

het lidmaatschap van de EU. Andere landen, zoals

tussen telecomdeskundigen en het Pentagon. Het is

Nederland, houden een referendum over minder

dan ook niet vreemd dat de Amerikaanse regering tot

belangrijke zaken, zoals het handelsverdrag met de

voor kort een doorslaggevende stem had bij de vraag,

Oekraïne. Op zich niets mis mee, maar het zijn allemaal

wie toegang heeft tot het internet”, zegt Van Nistelrooij.

tekenen van de zelfde vertwijfeling. Willen we nog
vooruit, of gaan we volop op de rem?

Onafhankelijke organisatie

Ik pleit juist nu voor daadkracht, een samengaan

“Het Europees Parlement was van mening dat deze

van solidariteit en verantwoordelijkheid. We mogen

situatie niet langer houdbaar noch gewenst was. Na

nu niet afhaken en de ogen niet sluiten voor wat in

lang aandringen is het ons gelukt een onafhankelijke

Zuidoost Europa gebeurt. Dan brokkelt het EU project

organisatie te vormen, waarin vertegenwoordigers

af en gaan groepjes landen met elkaar verder. Dan gaat

zitten uit alle werelddelen. Ondanks verzet van landen

de EU er geheel anders uitzien en zal de economische

zoals China, Rusland en de Arabische staten, is hierdoor

rekening hoog zijn. Mijn mening is dat de regerings-

voorkomen dat elk land zelf kan bepalen, wie en wat er

leiders juist nu verdergaande afspraken moeten

op het internet kan. Duidelijk werd echter ook, dat de

maken over de buitengrens en de landen waar de

wittebroodsweken van het internet voorbij zijn. Sinds

vluchtelingen aankomen, moeten bijstaan. Ik stel voor

mijn bezoek in 2006 aan het eerste ‘Internet Governance

dat landen die geen vluchtelingen willen opnemen,

Forum’ is het internet een netwerk dat ons dagelijks

financieel bijdragen aan de kosten van de opvang in

leven voorgoed en volledig beïnvloedt. In deze wereld

andere landen van de EU. Dat heb ik in de publicatie

van het ‘Internet of Things’, versturen we steeds meer

van 22 februari 2016 willen aangeven. De geschiedenis

informatie en ook machines wisselen via het internet

heeft geleerd dat opkomen voor vrede en welvaart

gegevens uit. Tegelijkertijd nemen ook de zorgen toe.

loont. Daarover blijf ik graag met u in gesprek.

Allereerst over onze privacy, die ondanks de wettelijke
bescherming onder druk staat. Als consument zijn

I Internet, de wittebroodsweken voorbij
(december 2016)

we daar medeschuldig aan door, zonder enige terug
houdendheid via allerlei (klanten)kaarten toestemming
te geven onze gegevens voor diverse doeleinden te

Op initiatief van het Europees Parlement hebben

gebruiken. Daarom zet ik mij in het Europees Parlement

de Verenigde Naties een onafhankelijke organisatie

in voor het consumentenrecht, dat de positie van u als

gevormd, die het beheer van het internet heeft over-

consument verheldert en versterkt”.

genomen van de VS. Hierdoor is een stevige basis
gelegd voor het behoud van een wereldwijd en open
internet. Onlangs was Europarlementariër Lambert van

““

We moeten toe naar meer ‘Made in Europe’ met
echte banen en economische groei. Nu steken

Nistelrooij uit Diessen één van de vertegenwoordigers

wij veel geld in de kennis, maar de productie

van Europa op het jaarlijkse ‘Internet Governance

verdwijnt naar landen buiten de EU.”

Forum’. Op de agenda stonden de kansen én bedreigingen van het internet.
“Wat wij nu kennen als het internet, een voor onze
samenleving onmisbaar netwerk, ontstond veertig

12
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2.3 banen

Beveiliging
“Een tweede zorgpunt is de beveiliging van het internet.
In deze snelgroeiende business wordt fors geïnvesteerd
in het inbouwen van nieuwe technieken om het hacken

I Brabant is hot (februari 2014)

van computers en smartphones moeilijker te maken.

Het Comité van de Regio’s in Brussel heeft de provincie

Maar ook bereidt onze overheid zich voor op het weer-

Noord-Brabant uitgeroepen tot de meest ondernemen-

staan van grootschalige aanvallen en het bestrijden van

de regio in Europa voor 2014. De regio Eindhoven kreeg

deze zogenoemde cybercrime. Een derde zorgpunt is

de titel van de slimste regio ter wereld en was onlangs

het oneigenlijk gebruik van het internet. Ouders ervaren

in het nieuws als nummer drie van de meest aantrekke-

dit als hun kinderen chatten met onbekende personen,

lijke investeringsregio’s in Europa. We moeten deze in-

die zich onder valse voorwendselen aandienen. Ook

ternationale prijzen echter niet zien als een lauwerkrans.

kennen we dit in de vorm van haatdragende teksten

Het is juist een aansporing voor de Brabantse aanpak.

en andere verboden boodschappen, die via Twitter of
andere sociale media worden verspreid. Een actueel
voorbeeld is het gebruik van het internet voor politieke

““

Het lijkt alsof Europa slaapt. We doen het niet
zo goed als de VS of Azië. Het wordt tijd daar
verandering in te brengen.”

doeleinden, zoals het verspreiden van ongefundeerde
berichten vlak voor de Amerikaanse presidents
verkiezingen”, zegt Van Nistelrooij.

Tijdens werkbezoeken in Groningen en Twente kreeg
ik afgelopen maanden vragen over de achtergronden

““

Ik ben een voorstander van grensoverschrijdende

van de ontwikkelingen in mijn provincie. “Hoe komt

samenwerking binnen Europa om kennis en

het dat Brabant uitgroeit tot Europese kernregio en

innovatie te delen. Het wiel hoeft zo maar

tweede verdiengebied van Nederland? Wat zit er achter

één keer uitgevonden te worden.”

het ‘Geluid van Zuid’ en wat kunnen wij daarvan leren?”
Vragen die samenhangen met de zoektocht naar de

“Is het internet ook van betekenis voor Brabant?

echte dragers voor de welvaart, nu en in de toekomst.

Jazeker. Naast Eindhoven als ‘Slimme Stad’ zet nu ook
Den Bosch zich op de kaart via een nieuwe opleiding

We kennen in deze regio niet alleen excellent onderzoek.

voor het gebruik van Big Data. In het voorjaar van

We weten die kennis om te zetten in producten én zijn

2016 heb ik in Waalwijk, samen met CDA-Statenlid

ook nog in staat die producten te maken. In deze innova-

Stijn Steenbakkers, een bijeenkomst belegd rondom

tieve keten zitten de banen en de verdienmogelijkheden,

dit thema. Vrijwel zeker wordt er ook in Brabant een

waar we het van moeten hebben. In plaats van patenten

‘Datascience Platform’ ontwikkeld.

te verkopen aan het Verre Oosten, moeten we weer naar
‘Made in Europe’ in plaats van ‘Bedacht in Europa’.
Een goed voorbeeld is Wim van der Leegte, die in zijn
bedrijf VDL ondernemerschap weet te combineren
met verregaande mechanisering en robotisering en
tegelijkertijd toch een flinke banengroei realiseert. Het
voordeel van zijn aanpak is, dat we kennis en kunde
in onze regio houden en klaar staan voor de nieuwe
ontwikkelingen.

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Ik ben ook betrokken bij andere voorbeelden. Naast

Eindhoven, beginnen als eenmansbedrijf en groeien

ASML in Veldhoven (Chipsmachines) en Fuji in Tilburg

door. Uit onderzoek blijkt dat niet de grote jongens,

(membraantechnologie) spreken de ontwikkelingen op

maar juist de kleintjes zorgen voor economische groei

de Helmondse Automotive Campus mij sterk aan. Hier

en banen. Voorwaarde is wel, dat ze de ruimte krijgen

wordt ingespeeld op de mogelijkheden die de nieuwe

om te kunnen doorgroeien.

Europese satellieten bieden om auto’s intelligenter te laten rijden, met elkaar en met hun omgeving te communi-

Veel start-ups kunnen de stap naar uitbreiding niet ma-

ceren en zo bij te dragen tot minder files, meer veiligheid

ken, omdat ze daarvoor de financiële middelen missen.

en rijgenot. Hiervoor worden in de komende jaren via

Banken geven veelal nul op het rekest. Voor het vinden

de samenwerking met het MBO, Fontys Hogescholen,

van investeerders met geloof in hun product en bedrijf

TNO en het bedrijfsleven ook de juiste mensen opge-

is voor potentiële doorgroeiers connectie (“Je bent wie je

leid. Resultaat is dat de Europees Commissaris voor

kent”) het sleutelwoord. Het is nodig de juiste contacten

Regionale Ontwikkeling, Johannes Hahn binnenkort

te vinden, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Next Move

naar Helmond komt en bereid is Europese Fondsen in te

kan daarbij helpen. Dit samenwerkingsverband van de

zetten voor samenwerking met andere regio’s in de EU.

BOM met kennisinstellingen en Brainport zorgt er voor
dat starters en groeiers meer kans van slagen hebben.

Het belang van de versterking van de hoogwaardige

Ze brengen mensen met elkaar in contact, geven advies

productie heeft ook Brussel overtuigd. In maart

en bieden hulp bij financiering.

staat dit onderwerp centraal bij de Europese Top van
regeringsleiders. Als hoofdonderhandelaar was ik

In Brussel lever ik mijn bijdragen. Ik heb voorstellen ge-

direct betrokken bij de keuze om 40% van het budget

daan voor garanties via het Junckerfonds. In juni komt

van Europa in te zetten voor deze aanpak. Dat de

er een boek uit voor start-ups. En samen met de lokale

achtergrond van mijn inzet was gelegen in Brabant,

omroep Moergestel TV werk ik aan een documentaire

heeft de interesse gewekt van Europees Commissaris

over beginnende ondernemers in mijn eigen omgeving.

Antonio Tajani van Ondernemerschap. Hij komt daarom
persoonlijk kijken, wat hier gebeurt. Brabant is hot, en
dat merken we ook in Brussel.

I Starters én doorgroeiers (maart 2017)
Het ondernemerschap zit in de lift. Ook in Brabant.
Iemand heeft een goed idee, ziet een gat in de
markt, schrijft een bedrijfsplan en start zijn eigen
onderneming. Negentig procent van deze start-ups
groeit echter niet door. Ze verdwijnen of blijven
klein. Mijn stelling is: “Dit moet beter kunnen.”
Europa, en ook Nederland, maken een forse inhaalslag. Start-ups zijn onze toekomst. Ze stimuleren de
ondernemersgeest, de vooruitgang en de vernieuwing.
Start-ups zijn innovatief en lopen op technologisch vlak
voorop. Succesvolle start-ups, zoals Smart Robotics in
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Lambert van Nistelrooij tijdens een werkbezoek aan een medisch
bedrijf (oktober 2017).
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Laat de EU sterren fonkelen
De EU wordt slecht aan de man gebracht. Doet de
EU iets goeds, dan hoor je er vrijwel nooit iets over.
Vaak is het ook nog zo, dat de nationale overheid
het resultaat claimt. Als het fout gaat, dan is het
de schuld van Europa. Deze conclusies uit een
onderzoek van het Duitse weekblad Der Spiegel
bevestigen volgens mij de noodzaak van mijn actie
‘Laat de EU sterren fonkelen’. Iedereen krijgt de kans
zijn ervaringen met Europa te vertellen of te laten
zien. En je kunt er ook nog een reis naar Straatsburg
mee verdienen.

In mijn actie ‘Laat de EU sterren fonkelen’ staan de mensen centraal die ervaring hebben met Europa, in welke
zin dan ook. Geen verkooppraatjes dus, maar met echte
verhalen, die er toe doen. Ik hoop dat mijn actie in de
provincies Brabant en Zeeland slaagt en een voorbeeld
vormt voor vele andere regio’s in de EU. Europa verdient
immers beter.

Veel boodschappen over Europa komen van bovenaf.
Ze komen echter niet over. Goed nieuws is voor veel
media geen nieuws. Het gevolg is dat deze informatie de
burger gewoonweg niet bereikt. De EU moet volgens Der
Spiegel haar communicatie weer van onderaf oppakken.
Ik zie in Brabant veel goede voorbeelden. Brabantse
bedrijven ontwikkelen zich, omdat investeringen wél
doorgaan dankzij EU garanties. Studenten kunnen via
het Erasmusprogramma in andere EU-landen studeren
en onderzoekers krijgen de kans met EU ondersteuning
nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Maar het blijft
angstig stil, zodra de projecten zijn afgerond.
Nu de EU te maken heeft met zoveel tegenwind, zal het
anders moeten. In deze tijd van sociale media kan het
ook anders. Daarom wil ik dat de EU fondsen binnen
hun budget ruimte vrijmaken om over hun successen te
vertellen. Eind februari stemt het Europees Parlement
over mijn voorstellen voor andere berichtgeving, dichter bij huis. Ook ben ik gevraagd als juryvoorzitter van
de Regiostars, waarin de beste projecten van regio’s
en steden in de spotlight worden gezet. Ook dat kan
dichter bij huis.

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  februari 2017

60 jaar na Rome, hoe verder?
Dit jaar (2017) bestaat de Europese Unie 60 jaar.
Om dit te vieren komen alle regeringsleiders eind
maart bijeen in Rome. In 1957 werd in deze stad
de EU niet alleen opgericht, maar werd ook het
eerste EU-verdrag ondertekend, het Verdrag van
Rome. Komende maand zal meer dan ooit ook
in het teken staan van de vraag: hoe verder? Als
voorzet voor de discussie geeft een rapport van
de Rabobank aan, dat meer samenwerking nog
steeds een onmisbare bijdrage levert aan onze
welvaart. Ik gebruik het Rabobankrapport op 10
mei als basis voor een open studiemiddag in het
Waterschapsgebouw in Middelburg.

5. Zelf voel ik voor een combinatie van de tweede
en derde mogelijkheid: integreren op hoofdzaken
en kijken wie er meedoet aan de stappen vooruit.
Op verschillende vlakken, zoals de interne markt
en onze veiligheid, is meer samenwerking nodig.
Ook in de komende jaren levert economische
samenwerking een onmisbare bijdrage aan onze
welvaart, zo blijkt uit de Rabobankstudie. Europa is
ook opgericht voor veiligheid voor onze burgers en
behoud van onze vrijheid. Nu Trump aangeeft dat
Europa zelf meer moet doen voor de veiligheid, zal
dit onderwerp alleen maar belangrijker worden.
Het komt steeds vaker voor, dat binnen de EU landen

De onderzoekers van de Rabobank beschrijven in hun

niet meedoen aan een bepaald onderwerp. Dit zal niet

studie vier mogelijke routes:

zonder consequenties blijven. Zo zijn er voorstellen

1. Doormodderen zoals het nu gaat; met weinig zicht
op verandering.

op de financiële steun uit Brussel. In de bijeenkomst in
Rome zullen de regeringsleiders proberen de schade te

2. Verder integreren: meer gaan samenwerken op de

beperken. Merkel en Rutte hebben aangegeven, dat ze

belangrijkste onderwerpen, terwijl andere zaken

stappen vooruit willen maken en daarbij zoveel moge-

teruggaan naar de lidstaten.

lijk landen willen meenemen. Deze opstelling past bij de

3. Een Europa van twee snelheden: een club van
landen die meer samen doet, en een andere groep
die in een lagere versnelling doorgaat.
4. Stoppen met de Europese Unie: einde oefening.
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om landen die geen vluchtelingen opvangen, te korten

kernwaarden van de EU, waarin gezamenlijke ontwikkeling en solidariteit hand in hand gaan. Europa mag zich
niet laten gijzelen door de nationalistische opstelling in
bepaalde lidstaten. Europa moet komen tot een nieuwe
dynamiek, die helder maakt waar het om draait.

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Stad en platteland
Geld vrijmaken voor ‘Slimme dorpen’

Ook Franse, Duitse en Spaanse grote steden vragen
aandacht voor stad én ommeland. Zij kennen belang

De dorpen in de Brabantse Kempen hebben in 2016

toe aan de woonkernen buiten de stad, waar wonen

de titel veroverd van de ‘slimste plattelandsregio’.

alsook recreatie, landbouw en natuur samengaan. Het

Zij werden gekozen uit 19 genomineerde regio’s. De

platteland sluit met de nieuwe snelle verbindingen aan

jury in New York was onder de indruk van de slimme

bij de mogelijkheden die universiteiten en bedrijven in

toepassingen, de internetverbindingen en het bereik

de stad bieden”, aldus Lambert van Nistelrooij.

met breedband. De samenwerking tussen de stad
Eindhoven, bolwerk van technologie, en het omliggen-

“De stad die op zichzelf is gericht, die binnen de stadmu-

de platteland was de uiteindelijke aanleiding tot de

ren blijft, ligt inmiddels achter ons. Aan steden die van

nominatie. Een prachtig resultaat.

de Europese Unie (EU) geld ontvangen, wordt gevraagd
om met de dorpen te overleggen over de uitrol van voor-

Enkele weken geleden werd CDA/EVP-Europarlementariër

zieningen in de gehele regio. Deze aanpak, de combi-

Lambert van Nistelrooij uit Diessen uitgenodigd op

natie van ruraal (platteland) en urbaan (stedelijk) heeft

de ‘Rural Summit 2017’ in Eindhoven. Misschien vraagt

zelfs tot een nieuw woord geleid. Deze initiatieven van

U zich af waarom zo’n plattelandsconferentie in

stad én platteland worden samen ‘rurban’ genoemd.

Eindhoven werd gehouden in plaats van bijvoorbeeld

De bezoekers van deze conferentie konden kennis

in Kempense dorpen als Oirschot, Bladel of Hapert?

maken met de zogenoemde ‘precisie landbouw’. Door

Daar was een duidelijke reden voor.

middel van een satelliet ontvangt de boer informatie
over de groei en bloei van zijn gewassen en kan zo de

Een nieuwe trend

bemesting en watervoorziening aansturen. De boer of
tuinder krijgt zo adviezen over het uit te voeren werk en

“Onder leiding van de burgemeester van Eersel, Anja

de aansturing van zijn machines. De bedrijfsresultaten

Thijs, kwamen tweehonderd gasten uit geheel Europa

worden daar beter van. Voor de verwerking van de

hun licht opsteken tijdens deze ‘Rural Summit 2017’.

gegevens, de data, is het wel nodig om over glasvezel

Tijdens werkbezoeken konden de deelnemers kennis

te beschikken. Ook hierin loopt de regio Eindhoven

opdoen over allerlei ontwikkelingen, zoals in de land- en

voorop”, stelt Van Nistelrooij.

tuinbouw en de zorgverlening aan ouderen op het
platteland. Ik was uitgenodigd om ook mijn visie te
geven. Allereerst viel het mij op dat de Kempendorpen
zich presenteerden als deel van de Metropoolregio

Voorlopers
“Tijdens de bijeenkomst bleek dat we pas aan het

Eindhoven. Niet de plattelandsgemeenten als aparte

begin van deze ontwikkelingen staan. Binnenkort

entiteit, maar als onderdeel van het grootstedelijk ge-

gaat het Europese satellietsysteem ‘Galileo’ van start.

bied in Zuidoost Brabant. Hiermee sluiten zij aan bij een

‘Galileo’ werkt tot op de millimeter en is nauwkeuriger

nieuwe trend, die zich ook elders in Europa aandient.

dan de huidige GPS. Misschien denkt u: iets voor de

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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zelfrijdende auto’s in Helmond en de techneuten op de
Eindhovense High Tech Campus? Nee, óók het platteland is hiermee al volop bezig”.
Europa heeft oren naar voorlopers zoals de Brabantse
Kempen. Niet alle regio’s hebben dezelfde kansen
als in Zuidoost Brabant. In veel plattelandsregio’s
in Europa trekken jongeren weg en is het moeilijk
voorzieningen in stand te houden. Europa brengt
voorlopers bij elkaar en geeft andere geïnteresseerde
regio’s de kans hierbij aan te sluiten. Brabant doet hieraan mee, ook op het terrein van landbouw en voedsel.
Terwijl de Brabantse Kempen zich richt op technologie,
leggen andere regio’s zich toe op sociale samenhang
en biogebaseerde producten.
“Het Europees Parlement heeft ook geld vrijgemaakt voor
‘Slimme Dorpen’, de ‘Smart Villages’. Het startsein wordt
dit voorjaar gegeven en ik heb de Kempengemeenten
hiervoor uitgenodigd. Komend najaar staat Brabant
opnieuw in het teken van het platteland. Van 19 tot
22 oktober 2017 komt het ‘European Rural Parlement’
bijeen in Venhorst. Dat belooft een ware happening
te worden en een mooie kans om er deze keer meer
burgers bij te betrekken”.

Lambert van Nistelrooij tijdens de Rural Summit 2017 in Eindhoven
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Europa om de hoek
De maand mei is een mooie tijd om er op uit te gaan. Om

van toepassing van drones, technologie in de gezond-

te genieten van de natuur, maar ook om nieuwe dingen

heidszorg en dataverkeer via lichtbundels (fotonica).

te beleven. Een groot aantal Europese projecten nodigen

Het delen van kennis, ‘open innovatie’, is een voorwaar-

op of rond 9 mei, de Europadag, belangstellenden uit om

de voor deze projecten om financiële bijdragen uit

te komen kijken. Ook in Brabant. Als Europarlementariër

EU-fondsen te kunnen ontvangen.

ben ik een groot voorstander van deze open dagen. De
projecten laten zien dat dankzij steun van Europa inter-

Ook voor mij is Europadag elk jaar aanleiding iets

nationale samenwerking op het gebied van onderzoek

bijzonders te organiseren. Als vertegenwoordiger in

en ontwikkeling zeer succesvol is en mooie resultaten

Brussel van het EVP-fractie en het CDA in de provincies

oplevert. Resultaten die deskundigen met elkaar delen,

Brabant en Zeeland ga ik dit keer naar Middelburg. Op

maar waar ze ook meer mee naar buiten mogen treden.

woensdag 10 mei is Wim Boonstra van RaboResearch
daar vanaf 16.00 uur te gast om een toelichting te geven

Nederland speelt een hoofdrol in veel Europese

op hun studie naar de economische effecten van de

programma’s en ook Brabant krijgt hiervoor van Europa

samenwerking in Europa. Vijf scenario’s zijn doorgere-

regelmatig geld toegekend. Het is goed als burgers zelf

kend voor de effecten voor de werkgelegenheid en het

gaan kijken, wat er met dat geld gebeurt. Zeker in deze

besteedbaar inkomen.

tijd van toenemende kritiek op Europa. Op vrijdag 12
mei en zaterdag 13 mei zetten een achttal Brabantse
projecten hun deuren open. Ik noem twee voorbeelden.
Onder de titel ‘Europa om de hoek’ werd op de
Laarhoeve in Diessen op vrijdagavond 12 mei om 19.00
uur ingezoomd op de samenwerking in de land- en tuinbouw. Onder leiding van de ZLTO hebben deelnemers
uit een tiental landen afgelopen vijf jaar samen gewerkt
aan vragen rond voedselveiligheid en duurzame teelt
van gewassen. De resultaten die dit heeft opgeleverd,
zijn niet alleen belangrijk voor de land- en tuinbouw in
Midden-Brabant, maar ook elders in Europa.
Op de campus van de TU Eindhoven verzorgen vier
projecten samen een presentatie. Door kennis over
nieuwe technologie met anderen in Europa te delen
zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De Eindhovense
onderzoekers laten dit onder andere zien aan de hand

Elk jaar op 9 mei vieren wij Europadag

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  mei 2017

Trump laat anderen
het vuile werk doen
Voor de eerste keer heeft de Amerikaanse president

is het meest omvattende akkoord in de strijd tegen

Trump Europa aangedaan. Dat was wennen voor de

de opwarming van de aarde. Het akkoord legt vast

Europese gastheren. Trump zet Europa ‘met twee benen

dat de temperatuur van de aarde niet meer dan twee

op de grond’ en wijst ons op onze taken en financiële

graden Celsius mag stijgen. Maar belangrijker is het

verplichtingen. In Brussel woonde hij de inhuldiging

commitment om erin te investeren. Bijna 200 landen

van het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO bij en in

hebben het verdrag ondertekend. Ook Nederland en

Italië de bijeenkomst van de G7, de top van de zeven

het Europees Parlement hebben ingestemd. De hand-

grootste industrielanden in de wereld. Uit alles bleek

tekeningen staan. So far so good”, aldus de in Diessen

dat Trump weinig op heeft met Parijs. “Hiermee doel ik

woonachtige Europarlementariër (CDA/EVP-fractie)

op het klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs door alle

Lambert van Nistelrooij.

staatshoofden is overeengekomen. Dit klimaatakkoord

Amerikaanse president Donald Trump wees in 2017 het Parijs Akkoord af (source: www.thedialogue.co/trump-bids-goodbye-paris-agreement)

20

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond

Regeren is vooruitzien

Geen zigzagbeleid

Op 1 juni 2017 sprak Trump definitief zijn veto uit en

De grote industrieën steunen de overgang naar duur-

brak de VS met de klimaatafspraken. “Trump beschouwt

zame productie en vragen op hun beurt om heldere

dit als een slimme zet. Hij houdt zich immers aan zijn

standpunten van overheden en geen zigzagbeleid. Zij

verkiezingsbelofte om te breken met de klimaatafspra-

wijzen erop dat de er sprake moet zijn van een overgang.

ken. Ondertussen werken andere landen aan een beter

Deskundigen verwachten dat er een overgangsperiode

klimaat, waarvan ook de VS profiteert. Trump gelooft

van zeker 40 tot 50 jaar nodig is, voordat we de fossiele

niet in het effect van het menselijk handelen en de

bandstoffen niet meer nodig hebben. Regeren is voor-

klimaatverandering. Hij kiest voor het verder exploite-

uitzien. Zo gaat Nederland, gasland bij uitstek, nieuwe

ren van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en gas.

woningen niet langer aan het gasnet aansluiten.

Ik weet dat niet alle deskundigen het eens zijn over de
oorzaken van de opwarming van de aarde. Zelf heb

Volle vaart vooruit naar een duurzame economie, mét

ik zitting gehad in een bijzondere commissie, die het

een betere benutting van grondstoffen. Van Nistelrooij

vraagstuk in het Europees Parlement op een rij heeft

is een vurig pleitbezorger van de bio-gebaseerde

gezet. Juist om niet steeds te belanden in een welles-

economie, waarin meer gebruik wordt gemaakt van

nietes discussie. Onze conclusie is dat de mens wel

plantaardige grondstoffen en minder van fossiele bron-

degelijk één van de hoofdoorzaken vormt. Nu de

nen. Europa steunt deze overgang. “Wij mogen ons in

mensheid in minder dan een eeuw de fossiel opgesla-

het ontwikkelen van oplossingen niet door Trump laten

gen energiebronnen verstookt, komt er zoveel CO2 vrij

afremmen. Maar Europa laat ook kansen liggen. Zo heb

dat het evenwicht op de aarde wordt verstoord. Uniek

ik mij de afgelopen tijd verdiept in het beter benutten

in het akkoord van Parijs is dat ook de ontwikkelings-

van CO2. Ik zie dat een tuinbouwcomplex in Terneuzen

landen meedoen. Grote groeiers zoals India en China

floreert door gebruik te maken van hoogwaardige

hebben lang gesteld dat de Westerse wereld makkelijk

CO2, die vrijkomt bij een nabijgelegen kunstmest

praten heeft. Het Westen heeft verreweg de meeste

fabriek. Vorig jaar was ik in Canada, waar deze aanpak

natuurlijke bronnen verbruikt en nu de ontwikkelings-

al verder is uitgerold. In Europa blazen we in onze

landen een groter deel van de welvaart opeisen, zou

industriegebieden CO2 de lucht in, terwijl er slimme

hierop een rem worden gegooid”, zegt Van Nistelrooij.

toepassingen beschikbaar komen. Gebruik en opslag
van CO2, bijvoorbeeld in lege gasvelden in de Noordzee,

“Zeker na Trump’s bezoek pleit ik er voor het akkoord van

biedt mogelijkheden. Hierbij loopt Rotterdam voorop.

Parijs onverkort uit te voeren. Dit houdt een forse push

Kortom: het klimaatakkoord staat als een huis. Het blijft

in voor innovaties op veel terreinen. Op alle fronten

van ons allemaal. We moeten ook de industrie van nu

moeten we aan de bak, van energiezuinige huizen en

in de transitie meenemen. Trump blijft welkom in Parijs,

kantoren tot zuinige en schonere auto’s en ook het

we kunnen hem dan laten zien, hoe idealen en zaken

benutten van vrijkomende CO2. Deze investeringen

kunnen samengaan”, zegt Van Nistelrooij.

verdienen zich op termijn terug dus de kosten gaan voor
de baten uit. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft dit
goed begrepen met haar keuze voor de ‘Energiewende’.
Haar industrie floreert en zij roept nu ook Europa op
een eigen koers te blijven varen, ook als dit op de korte
termijn grote investeringen vraagt”.

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  juni 2017

Knokken voor de consument
In het Brabants Dagblad van 15 juni 2017 werd het uitgebreid besproken. Wie op Schiphol een auto huurt,
is als Nederlander duurder uit dan een buitenlander.
In het Europees Parlement zet ik me er voor in, dat
deze vorm van prijsdiscriminatie wordt tegengegaan;
gewoonweg omdat het niet mag. Dat wij knokken
voor de consument blijk ook uit het verdwijnen van
de roamingkosten bij internationaal mobiel bellen
binnen de EU en de miljardenboete voor Google.

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het afschaffen
van extra kosten voor het bellen vanuit het buitenland.
Ondanks verzet van de telecombedrijven, die beweerden dat het systeem in belang was van de consument.
Vooral providers in landen met veel toeristen hebben
er jarenlang veel aan verdiend. Het verdwijnen van de
zogenoemde ‘roamingkosten’ is dan ook terecht.
Als Europees Parlement staan we gezonde concurrentie
tussen bedrijven niet in de weg. Maar we blijven scherp.

De EU heeft een interne markt, waarin burgers allemaal

Als uit zorgvuldig onderzoek blijkt, dat Google met haar

dezelfde rechten hebben. Uit onderzoek blijkt echter

zoekmachine zichzelf bevoordeelt, is een hoge boete het

dat regelmatig bij de consument ten onrechte extra

resultaat. Op zo’n moment knokt de EU voor u. De EU is

kosten in rekening worden gebracht. Daarom worden

hierin bevoegd op te treden, voor 500 miljoen inwoners.

vanaf 2018 betere regels ingevoerd. Het mag niet uitma-

Onze Brusselse wetten zijn bindend in alle lidstaten.

ken, waar u als consument in de EU woont. Elke klant is
en klant met dezelfde rechten. Dit geldt ook bij aan-

Heeft u ervaringen met onterechte rekeningen over de

kopen via webwinkels. Het opsporen van onterechte

grens? Trek gerust aan de bel. Als lid van de Commissie

verschillen in kosten voor het verzenden van producten

voor Interne Markt en Consumentenbescherming duik

krijgt nu extra aandacht van het Europees Parlement.

er met liefde en plezier in.

Als lid van de Commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming heeft Lambert onder meer gewerkt aan de afschaffing van de roaming kosten.
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Let the Stars Shine
De Europese Unie (EU) is in de ban van de uittreding
van het Verenigd Koninkrijk. Een jaar na het Britse refe-

Een kakafonie van tegenstrijdige geluiden

rendum zitten de partijen aan tafel om de echtschei-

In zijn onlangs verschenen boek ‘Let the Stars Shine’ laat

ding te regelen. Het valt de in Diessen woonachtige

Van Nistelrooij deskundigen aan het woord. Zij stellen

Europarlementariër (CDA/EVP-fractie) Lambert van

vast dat de communicatie van de EU stamt uit de vorige

Nistelrooij op, dat er in de aanloop naar de Brexit veel

eeuw. “Leiders namen beslissingen en het volk ging er

onzin is verteld.

in mee. Het besef van ‘Nooit meer oorlog’ en de vreugde
over de ‘Val van de Muur’ en de toelating van nieuwe

“De huidige minister van Buitenlandse Zaken Boris

lidstaten is gedoofd. We zijn beland in een periode met

Johnson wist te melden dat de EU regelziek is en zelfs

toenemende twijfel over het EU-project en van popu-

een maximumgewicht voor doodskisten heeft inge-

listische stromingen die de EU van binnenuit kapot

voerd en het hergebruik van theezakjes zou verbieden.

willen maken. Zij willen terug naar de natiestaat. De

Dit soort van onzin, zo u wilt leugens, werden zonder be-

burger blijft achter in een kakofonie van tegenstrijdige

perking en tegengeluid over de bevolking heen gestort.

geluiden, waaraan geen touw meer is vast te knopen”.

Het geheel had veel weg van een rondje prijsschieten.
Zo bleef de EU een ‘black box’ met alleen maar nadelen.

“In onze wereld van sociale media moet Europa de

Met Europa als oorzaak van massa’s aan immigranten

handen uit de zakken halen en kiezen voor een andere

die worden binnengelaten. Dat de multiculturele bevol-

aanpak. Hier ligt een taak voor de politiek. Allereerst

king vooral is opgebouwd uit personen afkomstig uit de

door positie te kiezen en opvattingen over Europa hel-

landen van het Gemenebest bleef onder de radar”, zegt

der uit te dragen. Deze aanpak werkt. Merkel en Macron

Lambert van Nistelrooij.

weten de bevolking te overtuigen voor een pro-Europese koers en zij zetten hun landen hiermee in de

De EU zelf mengde zich niet in het debat. Een dergelijke

kopgroep. Zij staan voor een verdergaande integratie

opstelling zou averechts werken, zo was de redenering.

in de Eurozone, nauwere samenwerking op terreinen

Dit blijkt een grove vergissing te zijn geweest. “De Britten

van veiligheid, klimaat en industrie. Ten tweede, zoals

werd voorgehouden dat er met de Brexit meer geld zou

gezegd, de communicatie zal anders moeten. Hiermee

komen voor de armlastige Britse ziekenhuizen. Na het

ben ik, samen met acht collega’s in Brussel, actief aan

uittredingsbesluit blijkt dat het om een loze belofte gaat.

de slag gegaan. Wij kiezen ervoor, elk in het eigen land,

Het standpunt van de Britten is zoals die is, maar ik vind

de burger meer bij Europa te betrekken. We laten het

het tijd voor een herbezinning over de communicatie

niet alleen bij een publicatie en bij woorden. Inmiddels

over en door de EU”.

heeft het EP besloten deelnemers aan EU-projecten
te vragen actiever te communiceren. Tot nu toe is het
communicatie met de handen in de zakken: alleen het
EU-logo met de gele sterren moet worden afgedrukt.
That’s all! EU-projecten laten hun resultaten pas na

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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verloop van tijd zien, bijvoorbeeld in de vorm van banen,

fundamentele zwakte van de EU bloot. De EU is van

natuurherstel of nieuwe medicijnen. Tot voor kort

niemand, er is geen gedeelde Europese sfeer. De negen

was het niet mogelijk daar met steun van de EU aan te

parlementsleden gaan in gesprek en zoeken goede

werken. Als mijn voorstel wordt overgenomen kunnen

voorbeelden van de bottum-up communicatie in hun

deelnemers, tot 5 jaar na afloop van een project, geld

lidstaat. Dit leidt tot een expositie en verkiezing van de

krijgen om hun verhaal te doen. Enkele suggesties. Wat

beste projecten in de loop van 2018. Het moge duidelijk

te denken van een tourguide bij natuurherstel, van een

zijn: met de EU-sterren doel ik niet op het EU-logo, maar

ambassadeur bij een high Tech Campus of een ‘social

op de mensen die met Europa verder komen.

media leider’ in een onderwijsproject. De EU ondersteunt honderden projecten, wijst velen de weg over
de grenzen heen, maar over de resultaten blijft het stil.
Al meer dan 10 miljoen studenten hebben meegedaan
aan EU-stages in het Erasmus-programma. Hoe draagt
dit bij aan hun verdere loopbaan en wat hebben zij
over de EU te melden? Ook in Brabant zijn we sterk
vooruitgegaan met EU-samenwerking. In de land- en
tuinbouw, industrie, onderzoek en onderwijs zijn er
honderden partners die best hun verhaal willen doen.
Hun verhalen doen ertoe. Het Britse voorbeeld legt een
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Surprise: Brabantse ereprijs tijdens
de ‘Inspiratiedag biobased’
De opening van LandArt Diessen 2017 was aanleiding
voor een surprise. Europarlementariër Lambert van

Brabantse ereprijs

Nistelrooij (CDA/EVP-fractie) ontving uit handen van

De provinciale onderscheiding ‘Hertog Jan’ is een beeld

Wim van de Donk, commissaris van de Koning de

van Hertog Jan te paard en gemaakt door kunstenares

provinciale onderscheiding ‘Hertog Jan’.

Willy van de Putt. De onderscheiding wordt uitgereikt
aan mensen die zich voor Brabant inspannen. ‘LandArt

Lambert van Nistelrooij ontving deze provinciale onder-

Diessen 2017’, werd gehouden tot en met 10 september

scheiding vanwege zijn verdiensten voor het openbaar

2017. Twintig gerenommeerde internationale kunste-

bestuur in Brabant waarin hij bijna veertig jaar actief is

naars tonen hun creaties die speciaal voor deze LandArt

en in het bijzonder als lid van het Europees Parlement.

gemaakt zijn. “Tijdens de vier kilometer lange kunst

Ook was Van Nistelrooij in het verleden raadslid in

route krijgen de bezoekers informatie over wat bioba-

Nuland en provinciebestuurder. Sinds 2004 is hij lid van

sed producten voor hen kunnen betekenen. Daarvoor is

het Europees Parlement waar Van Nistelrooij actief is

een paviljoen ingericht bij de start van de route aan de

op het gebied van financieel beleid, regionaal beleid,

Molenstraat 17a in Diessen.

Brabant en biobased economy. Biobased staat voor het
(her)gebruik van plantaardige grondstoffen en afvalstoffen voor nieuwe producten om zo een bijdrage te
leveren aan de circulaire economie.

Burgemeester Ryan Palmen
Tijdens de 9e LandArt Diessen vormt het Brabantse
landschap opnieuw het toneel voor het samengaan
van kunst en verantwoorde natuurlijke materialen.
Biobased vormt daarbij het uitgangspunt en de deelnemende kunstenaars gebruiken biobased materialen
waarbij stoffen uit fossiele bron worden vermeden.
Tijdens de Inspiratiedag sprak onder andere Corina
Cretu, Eurocommissaris voor regionaal en stedelijk
beleid. Zij gaf aan dat ‘Nederland het meest innovatieve
land is binnen de Europese Unie. Andere sprekers waren
Natascha Rodenburg, deelnemend kunstenares, Franc
Bogovic, Europarlementariër en Ryan Palmen, burgemeester van Hilvarenbeek.
Lambert van Nistelrooij ontvangt de Hertog Jan-onderscheiding
uit de handen van de Brabantse Commissaris van de Koning
Wim van de Donk (30 augustus 2017)

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  augustus 2017

BioCan(n)Do!
Om de klimaatafspraken van Parijs te kunnen
nakomen moeten we op zoek naar een andere aanpak. Zo zullen we bij het ontwikkelen van nieuwe
producten in plaats van aardolie en aardgas steeds
meer gebruik moeten van plantaardig materiaal.
Om u een indruk te geven van deze aanpak organiseer ik tijdens de kunstroute LandArt Diessen van
31 augustus tot en met 10 september een speciale
expositie. Hier heb ik in samenwerking met het
project ‘BioCannDo’ zo’n honderd zogenoemde
biogebaseerde producten verzameld, van een
fruitschaal uit olifantengras tot een auto van de
TU Eindhoven. Tevens is dit de start voor de actie
‘Let the Stars Shine’, die in 2018 eindigt in een tentoonstelling van de beste initiatieven in Brussel.

brede publiek. Bijvoorbeeld door aan te geven waar je
bio-producten kunt kopen. Deze aanpak wordt in de
komende jaren in geheel Europa uitgerold. Vanuit Brussel
helpen we initiatiefnemers door een deel van het bedrijfsrisico over te nemen. Hiervoor heb ik in het Europees
Parlement 1 miljard euro kunnen vrijmaken, die tot 2020
beschikbaar is om aan te tonen dat het anders kan.
Met acht andere Europarlementariërs hebben we de
handen ineen geslagen in het initiatief ‘Let the Stars
Shine’. In ons eigen land selecteren we elk de beste
initiatieven, die we in Brussel een Europees platform
bieden. We laten hen fonkelen als sterren. Afgelopen
jaren heb ik al diverse bedrijven ontmoet, waar ik
trots op ben. Zo maakt Millvision uit Raamsdonk voor
de tuinbouw de Bio-pot, die geheel afbreekbaar is.

Bedrijven die van bio-producten een winstgevende busi-

En gebruikt Rodenburg Biopolymers uit Oosterhout

ness willen maken, krijgen van verschillende kanten steun.

aardappelzetmeel en kokostouw voor mosselbanken in

De provincie Brabant is samen met Avans Hogeschool één

de Waddenzee. Met dit soort bedrijven wil ik ook buiten

van de deelnemers in het Europese project ‘BioCannDo’.

het Europees Parlement de biogebaseerde aanpak

In dit project ligt de nadruk op de promotie onder het

promoten. Omdat het bio based kan: BioCan(n)Do!

V.l.n.r.: Burgemeester Ryan Palmen, Commissaris van de Koning Wim van de Donk, Commissaris Corina Cretu, Lia Stravens,
Europarlementariers Lambert van Nistelrooij en Franc Bogovic
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Europa anders
Onlangs benadrukte Commissievoorzitter Juncker
het nog eens in zijn ‘State of the Union’, zijn jaarlijkse speech voor het Europees Parlement: de
situatie in Europa is nu beter dan vorig jaar. Zowel
politiek als economisch zijn verbeteringen merkbaar en zichtbaar. Ook komen er in Brussel nieuwe
zaken op de agenda, zoals bescherming tegen
cybercrime, versterking van de Eurozone en méér
inzet op onderzoek en innovatie. Nu de vraag in
Zuid-Nederland naar goed opgeleide mensen sterk
toeneemt, zijn extra inspanningen nodig om tot
oplossingen te komen.

kijken, hoe we tot initiatieven kunnen komen. Zodat het
opleidingsniveau bij bedrijven, vooral op HBO en MBO
niveau, wordt verbeterd.

Door extra investeringen groeit de economie in
Europa weer, zelfs meer dan in de Verenigde Staten.
Voor de politiek liggen er nog een aantal grote klussen,
zoals de onderhandelingen over de Brexit, vorming
van een Europese defensie en versterking van de
buitengrenzen en van de Euro. Veel wordt verwacht
van de samenwerking tussen Merkel en Macron, die
vanuit Duitsland respectievelijk Frankrijk een scherper profiel willen geven aan Europa. Een Europa dat
haar economie verder vernieuwt en zich houdt aan
klimaatverdragen.
Europa moet het hebben van het omzetten van

Jean Claude Juncker tijdens zijn ‘State of the Union’-speech in 2017.

topkennis in het leveren van producten en diensten.
Van ‘Bedacht in Europa’ naar ‘Gemaakt in Europa’. Door
deze ontwikkelingen komen er ook op gemeentelijk
en provinciaal niveau indringende vragen op ons af. In
diverse sectoren komen we nu al mensen te kort. Wat
kunnen we doen om onze werknemers bij de tijd te
houden? Wat kan Europa daarbij betekenen? Tijdens
de studiemiddag ‘Internationalisering arbeidsmarkt
en scholing van werkenden’ ga ik met betrokkenen

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  Oktober 2017

Dorpen in de schijnwerper
Brussel werkt aan een nieuwe relatie met de burger.

te verwerven voor de Europese fondsen en bij diverse

De tijd is voorbij dat Brussel besluiten neemt en hier-

EU-programma’s. Deze positie is in 2016 vastgelegd

voor applaus krijgt. Directe communicatie en actie zijn

in het ‘Pact van Amsterdam’. Nu streven de dorpen,

noodzakelijk. Dit is onomwonden de mening van de in

waaronder ook Esbeek, Haghorst en Biest-Houtakker,

Diessen wonende Europarlementariër (CDA/EVP-fractie)

naar een soortgelijke behandeling in een ‘Pact for

Lambert van Nistelrooij.

Rural Communities’. In zo’n pact worden afspraken
gemaakt waardoor de belangen van de betrokken

“Ik ga in dit kader regelmatig op pad en neem de

burgers worden gehoord. “Na de steden willen nu

boodschap van burgers letterlijk naar Brussel mee

ook de dorpen, dat hun stem rechtstreeks in Brussel

terug. Geen theorie, maar praktijk. Ik zorg ervoor, dat

wordt gehoord. Het zijn de mensen die de dorpen

de burgers te horen krijgen wat er met hun mening

kleur geven”.

gebeurt. Van 18 tot 21 oktober 2017 hebben burgers uit
dorpen vanuit geheel Europa ervaringen gedeeld en mij

Werken aan een toekomstbeeld

een heldere boodschap meegegeven”, aldus Lambert
van Nistelrooij.

Het is goed met de bewoners aan een toekomstbeeld
te werken, het is goed open te staan voor nieuwe
bewoners, het is goed onderlinge informele en formele

Het ‘Burger-programma van de EU’
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zorg te organiseren. Het is goed voor de gemeenschap

Eens per jaar komen vertegenwoordigers van kleine

om belangrijke voorzieningen in stand te houden

dorpen naar een gastland. Het voorstel van de

en het is goed nieuwe economische activiteiten te

‘Brabantse Vereniging van Kleine Kernen’ gooide in

ontwikkelen. De gasten zijn op werkbezoek gegaan

2016 hoge ogen. “In oktober 2017 kwamen veertig

in verschillende Brabantse dorpen om te leren van

delegaties uit Europese landen bij elkaar. De ruim 300

de aanpak aldaar. “Veel deelnemers gaven aan dat

gasten werden in het Oost-Brabantse dorpje Venhorst

hun dorpen vergrijzen, 70% van de plattelandsregio’s

ondergebracht bij inwoners uit dat dorp, dat slechts

in de EU kampt met een zeer forse krimp in het

1700 inwoners telt. Mij viel het spontane karakter

inwonertal. Toch willen de deelnemers zich niet

en de grote lokale betrokkenheid op. Hoewel het

afzetten tegen de steden. Veel jongeren studeren

‘European Rural Parliament’ geen formeel parlement

in de steden. Noodzakelijk, maar ook het platteland

vormt, worden de resultaten wel aangeboden aan ge-

moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven, zodat jongeren

meenten, provincies, Tweede Kamer en het Europees

weer terugkeren naar de dorpen. De opkomst van

Parlement. De geluiden van de dorpen worden vaak

het telewerken en de mogelijkheid om bedrijfjes te

weinig gehoord. Ten onrechte, want de plattelands-

vestigen in vrijkomende agrarische panden wordt als

bewoners zorgen voor 70% van de oppervlakte en

een pluspunt gezien. De combinatie van landbouw en

houden ook voor de steden vitale functies in stand”.

het behoud van natuur en landschap wordt als positief

Het is de Europese steden gelukt een eigen positie

aangemerkt”. Er gaat nu veel EU-geld rechtstreeks

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond

naar de landbouw en naar de regio’s. Het voorstel is
de financiering zo aan te passen, dat naast de steden
ook de dorpen de mogelijkheid krijgen hun voorstellen
rechtstreeks in Brussel in te dienen.

Uitnodiging
“Ik heb in Venhorst het woord mogen voeren en heb de
initiatiefnemers uitgenodigd hun verklaring in Brussel
te komen toelichten tijdens de negende Europese
Innovatie Top. De dorpen zetten zich vanuit Brabant
prima op de kaart. Goed voor de dorpen en goed voor de
EU”. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van Venhorst,
bekijk dan de laatste publicatie van de Kleine Kernen
Krant op www.onlinetouch.nl/stichtingkleinekernen/
erp-venhorst-digitaal-verslag.

Lambert van Nistelrooij tijdens de overhandiging van de ‘Verklaring van Venhorst’ aan Commisaris Corina Cretu (29 november 2017).

Europa dichterbij. radiocolumns: het jaar rond
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Voor u uitgelicht: columns 2017  November 2017

Sociaal en vitaal
Als belangrijkste industrieregio in Nederland
profiteert ook Brabant van het herstel in de
economie. Zowel de grote als de MKB-bedrijven
doen het goed. Tegelijkertijd neemt de vraag naar
goed opgeleide mensen zo snel toe, dat lang niet
alle vacatures vlot worden ingevuld. Hierin ligt
een uitdaging, juist ook voor de maakindustrie,
om aantrekkelijk en vitaal te blijven. Twee recente
activiteiten bevestigen dit.

betere inzet voor de werkenden. We moeten eerst
investeren in eigen werknemers boven de vervanging
door werknemers uit andere Europese landen. Bij een
aantrekkende arbeidsmarkt dienen de kansen van
mensen met een arbeidsbeperking eveneens te worden
vergroot. Nu jongeren uit Zuid- en Oost-Europa in grote
getalen hun regio’s verlaten om te gaan werken in West
Europa, blijkt onder andere uit de verkiezingen in Polen
en Hongarije dat de achterblijvende bevolking een
socialer Europa wil.

Op 12 oktober organiseerde ik met bedrijven en vertegenwoordigers van arbeidsmarkt en onderwijs een

Zo zien we dat het economisch herstel weer nieuwe

bijeenkomst, waar aandacht werd gevraagd voor de

vragen oproept. De zorg voor de baan van vandaag

scholing van werkenden. Om voorop te blijven lopen in

en die van morgen is een verantwoordelijkheid van

de internationale concurrentie moeten onze bedrijven

werknemers én werkgevers. Hier ligt een stevige taak

en werknemers zich voortdurend aanpassen aan de

voor Brabant. En voor de hier aanwezige maakindustrie,

ontwikkelingen in de technologie. Hoewel al 80% van

die aan de bak moet om vitaal, economisch en sociaal te

de bedrijven hun werknemers scholing aanbieden, ligt

blijven. In Brussel en Den Haag ga ik er voor pleiten het

dat percentage in de maakindustrie duidelijk lager.

Europees Sociaal Fonds decentraal in te zetten.

In onze buurlanden wordt scholing gestimuleerd door
gelden uit het Europees Sociaal Fonds (het ESF) rechtstreeks via de regio’s in te zetten. In Nederland loopt
dit via Den Haag. Als wij ook kiezen voor de regionale
aanpak, wordt beter aangesloten bij de vraag van het
bedrijfsleven. Daarnaast vraagt de arbeidsmarkt om
flexibiliteit en betere aansluiting op de privésituatie,
competenties en wensen. En om meer aandacht voor
het verbeteren van de toerusting van werkenden op
het MBO niveau, het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
Bij het moeilijk vervullen van vacatures neemt ook de
Europese dimensie toe. Tijdens de Europese Sociale
top in november in het Zweedse Gotenburg zijn een
groot aantal afspraken gemaakt om te komen tot een
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‘Hallo, hier Peking!’
Een bijzondere uitnodiging vanuit China
voor onze Brabander in Europa, Lambert
van Nistelrooij.

Lokale en regionale omstandigheden bepalen immers
in belangrijke mate de mogelijkheden van overheden.
Europa heeft veel ervaring met de aanpak van de
vraagstukken die hiermee samenhangen. Dat is ook de

Vlak voor de kerstperiode ontving Europarlementariër

kern van mijn boek ‘Schijnwerpers op de stad, Cities in

(CDA/EVP-fractie) Lambert van Nistelrooij een niet alle-

the spotlight’, dat ik in 2015 heb uitgebracht vanuit mijn

daagse uitnodiging. De ‘Faculty for System Science’ van

werkterrein voor het Europees Parlement in Brussel:

de ‘Beijing Normal University’ in Peking, China nodigde

stedelijke en regionale ontwikkeling”.

Lambert uit om gastprofessor te worden voor stedelijke
ontwikkeling. “Om de achtergronden van dit verzoek

De relatie van Lambert van Nistelrooij met Brabant hangt

nader te onderzoeken ben ik in de week voor Kerstmis

samen met het netwerk, dat afgelopen decennia op

afgereisd naar Peking. Dat bezoek verliep positief en

initiatief van de provincie Jiangsu is opgebouwd. In deze

resulteerde in een benoeming voor drie jaar. Een hele

Chinese provincie hebben de grootste vijf Brabantse ste-

eer”, aldus Van Nistelrooij.

den elk een zusterstad, met elk hun eigen specialisaties.
Van ‘Pharma’ in Oss tot ‘Cultuur en Agrifood’ in Den Bosch.

De ‘Beijing Normal University’ is één van de meest

En niet te vergeten: Tilburg dat zich in China presenteert

vooraanstaande universiteiten in China en houdt

als ‘De poort naar Europa’, daarmee wijzend op de grote

zich actief bezig met stedelijke ontwikkeling. China

logistieke inbreng. “Ik vind het een uitdaging om via

wordt geconfronteerd met een ongekende drang naar

dit hoogleraarschap in Peking een bijdrage te mogen

verstedelijking aan de oost- en zuidkust: jongeren en

leveren aan de versterking van dat netwerk. Ik heb dan

gezinnen verlaten massaal het platteland. “Deze snelle

ook heel veel zin om aan de slag te gaan”, besluit Lambert.

groei zorgt voor nieuwe rijkdom in miljoenensteden die
wel erg veel op elkaar lijken. Veel flats, hoge glazen kantoorgebouwen en grote wegen domineren het beeld.
Deze uniformiteit staat in schril contrast tegenover de
eigenheid van de belangrijkste Europese steden. Dit
ontdekten ook de cityplanners die de afgelopen jaren
door de Chinese provincies naar Europa zijn gestuurd”.

‘Schijnwerpers op de stad’
“Waarom ze bij mij terecht zijn gekomen? Na mijn universitaire studie geografie met planologie als tweede
vak, ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in de planning
van regio’s en van steden en ruimtelijke ordening.

Lambert van Nistelrooij met vertegenwoordigers van de Faculteit
voor System Science van de Beijing Normal University
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Overzicht radiocolumns
Radiocolumns 2010

Radiocolumns 2013

ʉʉ Radiocolumn december 2010: Vooruitblik 2011

ʉʉ Radiocolumn december 2013: Dementie de wereld uit.

ʉʉ Radiocolumn november 2010: Krimp en vergrijzing

ʉʉ Radiocolumn november 2013: Biobased, omdat het anders kan.
ʉʉ Radiocolumn oktober 2013: Vogelvrij op internet?

Radiocolumns 2011

ʉʉ Radiocolumn september 2013: De weg naar boven vinden.

ʉʉ Radiocolumn december 2011: Solidariteit tussen jong en oud

ʉʉ Radiocolumn augustus 2013: Cultuur moet, doet Brabant goed.

ʉʉ Radiocolumn november 2011: Europese waardenatlas...

ʉʉ Radiocolumn juni 2013: Omdat het om banen gaat

de moeite waard

ʉʉ Radiocolumn mei 2013: Nieuwe media, van ons allemaal

ʉʉ Radiocolumn oktober 2011: Verkiezingen in Tunesië

ʉʉ Radiocolumn april 2013: Het Fokker gevoel.

ʉʉ Radiocolumn september 2011: Moedige moeders

ʉʉ Radiocolumn maart 2013: Energie anders! Maar hoe.

ʉʉ Radiocolumn augustus 2011: Europa Dagen

ʉʉ Radiocolumn februari 2013: Ruim baan voor de

ʉʉ Radiocolumn juli 2011: Euro Anders
ʉʉ Radiocolumn juni 2011: Cittaslow
ʉʉ Radiocolumn mei 2011: Schaliegas – Nederland gasland?

kracht van grijs.
ʉʉ Radiocolumn januari 2013: Toppers verbinden:
nieuwe koers in Europa.

ʉʉ Radiocolumn april 2011: Inkomensgrens – The Dutch Case
ʉʉ Radiocolumn maart 2011: Kernenergie – Safety First

Radiocolumns 2014

ʉʉ Radiocolumn februari 2011: Vrijwilligerswerk in Brabant

ʉʉ Radiocolumn december 2014: Drempels weg

ʉʉ Radiocolumn januari 2011: Statenverkiezingen

ʉʉ Radiocolumn november 2014: Na saneren weer investeren
ʉʉ Radiocolumn oktober 2014: Plantlab of plantnep?

Radiocolumns 2012
ʉʉ Radiocolumn december 2012: Www Vrijheid internet
behouden.
ʉʉ Radiocolumn november 2012: Kleinschaligheid
in groter verband

ʉʉ Radiocolumn september 2014: Europa, nieuw team,
nieuwe opstelling
ʉʉ Radiocolumn augustus 2014: Zorgen om de zorg
ʉʉ Radiocolumn juni 2014: Alle jongeren aan de bak.
ʉʉ Radiocolumn mei 2014: Schaliegas, laat maar zitten

ʉʉ Radiocolumn oktober 2012: Galileo, met Tijmen op aarde

ʉʉ Radiocolumn april 2014: Slimme meter, toch maar niet

ʉʉ Radiocolumn september 2012: Brabant Culturele Hoofdstad:

ʉʉ Radiocolumn maart 2014: Samen verder

zin of onzin?
ʉʉ Radiocolumn augustus 2012: Puur Natuur: doet u mee?
ʉʉ Radiocolumn juli 2012: Ouderen in Actie?!

ʉʉ Radiocolumn februari 2014: Brabant is hot.
ʉʉ Radiocolumn januari 2014: Rijksfinanciering lokale
omroep brug te ver.

ʉʉ Radiocolumn juni 2012: Europa verlaagt rekening voor
bellen en internet
ʉʉ Radiocolumn mei 2012: EU moet paard wéér voor
de wagen spannen

ʉʉ Radiocolumn december 2015: 2016, na Parijs
ʉʉ Radiocolumn november 2015: Waar trekken we de grens?

ʉʉ Radiocolumn april 2012: Bij Lambert op de koffie

ʉʉ Radiocolumn oktober 2015: Democratie moet je samen maken

ʉʉ Radiocolumn maart 2012: Decentrale stroom:

ʉʉ Radiocolumn september 2015: Drugsputje van Europa

omdat het anders kan
ʉʉ Radiocolumn februari 2012: PROPOLEN, niet tégen
maar vóór EU werknemers
ʉʉ Radiocolumn januari 2012
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Radiocolumns 2015

ʉʉ Radiocolumn augustus 2015: Steden in de schijnwerpers
ʉʉ Radiocolumn juli 2015: Brabant EU hotspot voor start-ups
ʉʉ Radiocolumn juni 2015: Brabant afvalvrij!
ʉʉ Radiocolumn mei 2015: Meer ‘Made in Europe’
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ʉʉ Radiocolumn april 2015: Effe Google-en
ʉʉ Radiocolumn maart 2015: BrabantStad en de metropool
ʉʉ Radiocolumn februari 2015: Nederland zwart of groen?
ʉʉ Radiocolumn januari 2015: Gevraagd: personal coach
digitale zorg

Radiocolumns 2016
ʉʉ Radiocolumn december 2016: Internet, de wittebroods
weken zijn voorbij
ʉʉ Radiocolumn november 2016: Slimme meter, slimmer graag!
ʉʉ Radiocolumn oktober 2016: EU resetten, geen toekomst
beletten
ʉʉ Radiocolumn september 2016: Kanker verslaan
ʉʉ Radiocolumn augustus 2016: Magie van de Valley
ʉʉ Radiocolumn juni 2016: Laat de EU sterren fonkelen
ʉʉ Radiocolumn mei 2016: elk dorp een Silicon Valley
ʉʉ Radiocolumn april 2016: referendum, wondermiddel
of zoethoudertje?
ʉʉ Radiocolumn maart 2016: starters en doorgroeiers
ʉʉ Radiocolumn februari 2016: Terug naar de toekomst?
ʉʉ Radiocolumn januari 2016: Europa Dichtbij

Radiocolumns 2017
ʉʉ Radiocolumn December 2017: Hallo, hier Peking
ʉʉ Radiocolumn November 2017: Sociaal en vitaal
ʉʉ Radiocolumn oktober 2017: Dorpen in de schijnwerper
ʉʉ Radiocolumn september 2017: Europa Anders
ʉʉ Radiocolumn augustus 2017: BioCan(n)Do!
ʉʉ Radiocolumn juli 2017: Let the Stars Shine
ʉʉ Radiocolumn juni 2017: Knokken voor consument
ʉʉ Radiocolumn mei 2017: Parijs na Trump
ʉʉ Radiocolumn april 2017: Europa om de hoek
ʉʉ Radiocolumn maart 2017: Stad én platteland
ʉʉ Radiocolumn februari 2017: 60 jaar na Rome, hoe verder?
ʉʉ Radiocolumn januari 2017: Laat de sterren fonkelen (2)

Radiocolumns 2018
ʉʉ Radiocolum April 2018: Geen nepnieuws, echte verhalen
ʉʉ Radiocolumn Maart 2018: Groningen zonder gas,
blik op Brabant
ʉʉ Radiocolumn Februari 2018: De kandidaat staat voor u
ʉʉ Radiocolumn Januari 2018: Cultuur moet, doet goed
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Publicaties in de serie Europa Dichtbij
1. Regionaal Beleid Revisited Mei 2004

19. Europese Structuurfondsen 2014-2020: Een toekomstperspectief Oktober 2011

2. Van Halderberge tot Deurne: Europese
Referendumcampagne Juli 2005

20. Investeren in de regio Januari 2012

3. Making Innovation Visible (Engels) December 2005

21. On the Move Juli 2012

4. Vergrijzing, Kans en Uitdaging December 2005

22. Slimme specialisatie: Europese toppers verbinden
Maart 2013

5. Handleiding EU Regionaal Beleid in Nederland
Augustus 2006

23. Smart Specialisation Connecting European Top
Performers (Engels) Juni 2013

6. Energie is ‘Hot’ December 2006

24. Biobased Economy: Biobased delta als innovatief

7. Creatieve Industrie: Recept voor Groei Mei 2007

supercluster Augustus 2013

8. Wegwijs in een nieuw Regionaal Beleid in Nederland
en de EU 2008-2013 September 2007
9. Het platteland in verandering: Bouwstenen voor een
Vernieuwde Aanpak Regionaal Plattelandsbeleid
Januari 2008

28. Schijnwerpers op de stad (Nederlands–Engels)
Oktober 2015

April 2008

29. Towards ideal growing conditions for the

12. A new Regional Policy: Innovative ideas for the post

BioEconomy Januari 2016

2013 reform (Engels) Oktober 2008
13. Regio’s aan zet – naar een nieuw Europees Regionaal

en interculturele dialoog April 2009
15. Brabanttuin, opmaat naar Culturele Hoofdstad

Samen uit de crisis April 2014

kansen voor Nederland Januari 2015

11. Klimaatverandering: Een zaak van iedereen

14. Europese waarden en normen: regionale identiteit

26. West-Brabant en Zeeland in de Biobased Economy

27. Drempels weg. Europese interne markt: volop

10. Focus op Verandering Januari 2008

Beleid voor Nederland Maart 2009

25. Voor groen, groei en banen September 2013

30. The Road to the Valley, start-up and scale-up in the
EU (Nederlands–Engels) Juni 2016
31. Let the Stars Shine (Nederlands–Engels) Juni 2017
32. Biobased Economy: next steps januari 2018
33. Radiocolumns: het jaar rond, mei 2018

April 2009
16. Energie en klimaat: Naar Kopenhagen...en verder
November 2009
17. Vergrijzing en krimp: Kansen voor jong en oud in de
‘zilveren economie’ December 2010
18. Ontwikkelingssamenwerking: Nieuwe aanpak voor
Europa en Nederland Mei 2011
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Europa dichterbij gebracht,
zoals Lambert dat doet!
Alweer de 90e radiocolumn van onze Lambert van
Nistelrooij. Door zijn columns probeert hij op zijn herkenbare en enthousiaste manier Europa dichterbij de mensen te brengen. Op een laagdrempelige manier legt hij
uit met welke onderwerpen hij bezig is. Veel Brabanders
weten nu bijvoorbeeld wat een Biobased economy is
dankzij Lambert. En dat Europa vele vooruitstrevende
technieken helpt ontwikkelen om het leven van ook de
mensen in Nederland fijner en makkelijker te maken.
Dit helpt ons om de Europese politiek beter te begrijpen.
Maar ook om te zien hoe Europa ons helpt in Brabant
en van grote toegevoegde waarde voor ons kan zijn.
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Lambert van Nistelrooij, MEP EVP-fractie
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
ASP 8E206
B-1047 Brussel
Tel +32 (0)2-28 47 434
lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
Online
ʉʉ lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
ʉʉ www.lambertvannistelrooij.nl
ʉʉ twitter.com/lvnistelrooij
ʉʉ facebook.com/lambert.vannistelrooij
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