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Europa om de hoek
Mei is de lentemaand. Een maand om er op uit te gaan. Dit jaar zijn we fris gestart, maar de natuur
loopt uit en de zon doet al van zich spreken. Een mooie tijd om er op uit te gaan. Misschien inspireert
de meimaand u tot het bijwonen van één van de bijeenkomsten, waarvoor Europa u uitnodigt. Ik ben
een groot voorstander van open dagen, voor studenten, bedrijven en overige belangstellenden.
Bijeenkomsten, gericht op een breder publiek zijn ook voor de EU belangrijk. Vandaag ga ik in op
enkele bijeenkomsten die op en rond 9 mei, de jaarlijkse dag van Europa, worden gehouden.
De Europese Unie brengt belangen bij elkaar van meer dan 500 miljoen mensen. Het is lang niet altijd
gemakkelijk om tot eensluidende standpunten te komen. Het is een feit dat samenwerking op
onderzoek en ontwikkeling in de EU zeer succesvol is. Zo wordt meer voortgang bereikt, dan
wanneer ieder voor zich het wiel probeert uit te vinden. Daarom nodigt Europa op veel terreinen de
beste deskundigen uit om hun resultaten te delen. Het valt mij op dat Europa te weinig naar buiten
treedt met de resultaten van deze aanpak. Nederland speelt een hoofdrol in deze programma’s en
ook Brabant krijgt hiervoor regelmatig EU geld toegekend. Daarom is het goed daar ook over te
vertellen en ook u de kans te geven er kennis van te nemen. In een tijd van toenemende kritiek op de
EU en van de vraag op het allemaal wel iets oplevert, is het goed eens uit te pakken.
Op vrijdag 12 mei kunt u in Brabant kennis nemen van diverse projecten. Ik noem er twee. Het eerste
project in Midden-Brabant is gericht op het Brabantse platteland en het tweede is gericht op de
wereld van de hightech in Eindhoven. Voor het landelijk gebied kunt u op vrijdagavond 12 mei om
19.00 uur terecht op de Laarhoeve in Diessen. Onder de titel ‘Europa om de hoek’ wordt ingezoomd
op de samenwerking in de land- en tuinbouw. Dit gebeurt in het kader van het EU AgriSpin project. In
Nederland heeft de ZLTO zich vijf jaar geleden als partner in Brussel gemeld. Hun aanmelding is
gehonoreerd en het is dan ook begrijpelijk dat de ZLTO op 12 mei u graag de resultaten toont. In dit
project met deelnemers uit een tiental lidstaten wordt ingegaan op vragen rond voedselveiligheid,
teeltmethoden, bemesting, gewasbescherming en watergebruik. Belangrijk voor de land- en
tuinbouw in onze regio en elders in Europa.
Ook op de campus van de TU Eindhoven worden voorbeelden van samenwerking getoond. Het gaat
hierbij om technologie gedreven projecten zoals de ontwikkeling en toepassing van drones, nieuwe
technologie voor de gezondheidszorg en de mogelijkheden voor dataverkeer via lichtbundels
(fotonica). De Eindhovense partners in onderzoek en ontwikkeling ontvangen financiële bijdragen uit
EU-fondsen, onder de voorwaarde dat zij de kennis met anderen in Europa delen. We spreken hierbij
van ‘open innovatie’, in tegenstelling van onderzoek in één bedrijf dat alleen dit bedrijf ten goede
komt. Op 12 mei bent u vanaf 14.30 uur welkom in het Multimedia Paviljoen aan de Horsten 1 in
Eindhoven.
Europadag is ook voor mij telkenjare aanleiding om iets bijzonders te organiseren. Ik doe dit steeds in
Brabant of Zeeland, de twee provincies die ik in Brussel representeer. Deze keer ga ik naar de
provincie Zeeland. Daar is Wim Boonstra, van RaboResearch te gast. Deze bank heeft begin dit jaar
gekeken naar de economische effecten van de samenwerking in de EU. In de studie ‘Een worstelend
Europa in een veranderende wereld` hebben zij vijf scenario’s doorgerekend. De varianten liggen ver
uiteen: van meer Europa, een Europa op hoofdlijnen tot het stoppen met de Europese Unie. Een

Nexit, zogezegd. Daarbij kijkt het onderzoek ook naar de effecten voor de werkgelegenheid en het
besteedbaar inkomen. Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 10 mei in het
Waterschapsgebouw in Middelburg, aanvang 16.00 uur. Belangstellenden zijn welkom en kunnen
zich aanmelden via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu. De Provinciale Zeeuwse Courant
(PZC) heeft er vorige week een artikel aan gewijd.
Wilt u meer weten of lezen over de activiteiten, ga dan naar www.Europaomdehoek.nl.
Ook kunt u terecht op mijn website www.lambertvannistelrooij.nl.

Ik dank u wel.
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