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Geen nepnieuws, echte verhalen 

Over de EU wordt veel nepnieuws verspreid. “De EU kost veel en levert niks op. We kunnen het als 

land zelf veel beter runnen. Dan houden we nog fors geld over ook.” 

Zo ging het in het Verenigd Koninkrijk. “Waarom contributie aan de EU club betalen, als we dit geld 

beter in de ziekenhuizen kunnen stoppen.” De voorstanders van de Brexit legden dit soort verhalen 

aan de kiezer voor. “Waarom geld geven aan bureaucraten in Brussel, als we het hier hard nodig 

hebben. Bovendien: de EU zorgt voor een stroom EU werknemers, waar we niet op zitten te 

wachten.” De miljoenen migranten uit het Gemene Best die naar het VK zijn getrokken, telden even 

niet mee. We weten sindsdien in welk wespennest zich de Brexiteers hebben gestort. Niks geen geld 

voor de gezondheidszorg, maar verlies aan banen en onzekerheid in de interne EU markt en op het 

wereldtoneel.  

Zeker, de kiezer heeft het voor het zeggen. Maar dan wel na goede informatie over de pro’s en 

contra’s. Naast het nepnieuws en de hele en halve waarheden moeten er ook echte cijfers op tafel 

komen. Welnu, de pro’s kwamen in het VK nauwelijks aan de orde. Britse universiteiten hielden hun 

mond, terwijl zij het meeste profiteren van de EU onderzoekfondsen. Een stad als Liverpool is 

gerenoveerd met geld uit het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds, terwijl Londen deze stad links 

liet liggen. De burgemeester van Liverpool hield hierover zijn mond. Het ging niet om zijn stad maar 

om de EU, zo was zijn redenering.  

Dit bracht mij in 2017 tot een initiatief. Ik kwam, met acht collega’s in Brussel, tot de conclusie dat de 

EU er niet aan werkt een relatie met de burgers op te bouwen. Partnerschap vraagt om meer dan 

een eenmalige handdruk en het overmaken van projectgeld. “It Takes two to Tango.” De tijd dat de 

Brusselse leiders en bureaucraten automatisch door de burgers werden gevolgd, is definitief voorbij.  

Het zal anders moeten. Ik weet hoe Brabant na de grote crisis met massaontslagen bij Philips en DAF 

in de jaren negentig met EU steun en na hard werken er weer bovenop kwam. Niet door achterover 

te leunen, maar door te laten zien hoe de regio er ook in Europees verband toe doet. Ik heb in 

Brussel laten zien, dat de Brabantse EU investeringen succesvol zijn. Om een voorbeeld te noemen: 

Brussel kent ASML en de nieuwe technologische ontwikkelingen in rond Eindhoven. Ook anno 2018 

zijn er voor miljoenen aan EU investeringen. Ik ben vorig jaar met leiders van deze projecten in 

gesprek gegaan en heb een tiental verhalen opgetekend in het boekje ‘Let the Stars Shine’.  

Deze zomer zullen we met collega Europarlementariërs uit acht landen de verhalen van een 

veertigtal uitverkozen projecten in Brussel presenteren. Onder het motto ‘Let the Stars Shine’ geven 

we een podium aan de sterren uit de praktijk, die hun ervaring vertellen. Dit leidt tot verhalen die er 

toe doen. En bovenal: de EU leert beter luisteren en bouwt aan steun van de burgers. Op onze beurt 

bieden wij de projecten vanuit Brussel, meer dan voorheen, ondersteuning in de kosten voor 

communicatie.  

Nu concreet. Ik heb zelf een zestal vernieuwende projecten genomineerd. Mijn gekozen projecten 

gaan over biogebaseerde producten die in West Brabant worden ontwikkeld, een betere benutting 

van groenteresten in de verwerkende industrie in Oost Brabant, het herstel van de stadswallen en 

toeristisch gebruik van de Dieze in Den Bosch, de internationale promotie van de Brabantse Van 

Gogh locaties Zundert en Nuenen en slim energiegebruik in vrijkomende kerkgebouwen, zoals in het 

dorp Esbeek.  



Ik heb over deze projecten een informatieve krant gemaakt en elk project stelt zich voor in een video 

presentatie. Op 6 mei zal ik hierover in de studio van MTV in Moergestel in gesprek gegaan. Ik heb 

gasten uitgenodigd uit de journalistiek en de media over de vraag, hoe de EU haar communicatie 

beter kan regelen.  

Wil je niks geen nepnieuws, maar een uitnodiging om mee te praten. Ga dan naar 

www.lambertvannistelrooij.nl, of stuur een mail naar lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu. 

Ik dank u wel. 
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