
 

 

 
 

 
 

 

Brief aan de Minister-President 

Aan de voorzitter van de RWTI 
W. Kok 
Binnenhof 20 
2513 AA DEN HAAG 
 
 
Geachte heer Kok, 
 
Nu het nieuwe kabinet op het punt staat aan te treden, wil ik als lid van de RWTI uw aandacht vragen voor de 
groeiende noodzaak van coördinatie van het innovatie-, wetenschaps- en technologiebeleid, mede naar 
aanleiding van mijn observaties in de RWTI tijdens de afgelopen kabinetsperiode. 
De noodzaak van coördinatie van het innovatiebeleid en het wetenschaps- en technologiebeleid is mijns inziens 
alleen maar toegenomen. Enerzijds is binnen het wetenschaps- en technologiebeleid van de afzonderlijke 
departementen sprake van toenemende specialisatie en concentratie op de kern van het beleid, zoals dit het geval 
is bij de departementen van VWS en LNV. Anderzijds vraagt de aanpak van maatschappelijke vraagstukken om 
steeds meer geïntegreerde inspanningen van verschillende partijen, beleidsinstanties en kennisinstellingen. 
 
Hieronder noem ik enkele onderwerpen die om meer onderlinge afstemming vragen dan er de afgelopen vier jaar 
in RWTI-verband aan is besteed. 
 
Ingrijpende gevolgen van wetenschap en technologie 
Wetenschap en technologie bieden grote en grootse mogelijkheden om tot innovaties te komen. Twee in het oog 
springende technologieën zijn de biotechnologie en de informatie- en communicatietechnologie. Alleen al bij de 
biotechnologie zijn vier departementen betrokken, die verschillende, ten dele conflicterende belangen kennen, 
alsook de EU. De biotechnologie is een RWTI- aandacht waard zoals die wel is besteed aan de ICT en dan met 
name aan de elektronische snelweg en de millenniumproblematiek. 
De ontwikkeling en de toepassing van technologieën zoals biotechnologie en ICT vragen om vroegtijdige 
informatieuitwisseling tussen de departementen, zodat ook tijdig gemeenschappelijke strategieën kunnen worden 
ontwikkeld. 
 
Wet- en regelgeving en innovaties 
Overheidsbeleid leidt veelal tot wet- en regelgeving, geïnitieerd vanuit maatschappelijke wensen op allerlei 
terreinen. Deze wet- en regelgeving heeft bijna altijd, direct of indirect, positief of negatief, gevolgen voor de 
innovatiemogelijkheden. In bepaalde gevallen kan de overheid ertoe overgaan de implementatie van de wet- en 
regelgeving te realiseren door flankerend beleid. Een voorbeeld van wet- en regelgeving met duidelijke 
consequenties voor wetenschap en technologie is normstelling met name op de gebieden van milieu en 
veiligheid. De overheid kan daar voor de lange termijn bepaalde (strenge) normen stellen, waaraan echter met de 
huidige technologieën niet aan voldaan kan worden. Uiteraard dient hierbij eerst binnen de EU op afstemming 
aangedrongen te worden. Via flankerend beleid met de inzet van onderzoeksfondsen kunnen de betrokken 
partijen echter in staat worden gesteld de beleidsdoelstellingen binnen handbereik te brengen. 
 
Onderzoek naar maatschappelijke problemen 
Onderzoek kan een wezenlijke rol vervullen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, juist wanneer die 
complex en departementsoverstijgend zijn. Hiervan zijn zeer veel voorbeelden te noemen, onder meer het 
vraagstuk van de groep illegalen die dreigt maatschappelijk te marginaliseren. Het is van belang dat 
departementen in een vroeg stadium gezamenlijk optrekken bij het initiëren, stimuleren en (mede)financieren 
van onderzoek. 
 



Verzelfstandiging onderzoekinstituten en universiteiten.  
Veel onderzoekinstituten zijn reeds verzelfstandigd, worden verzelfstandigd of zijn bezig zich te 
verzelfstandigen. Een grotere zelfstandigheid betekent dat elk instituut zijn eigen koers uitzet. Dat vraagt van de 
overheid een speciale inspanning, waarbij onder erkenning van de zelfstandigheid van instituten enerzijds 
duidelijkheid wordt verschaft over de onderzoekwensen van de overheid en anderzijds mogelijke im- dan wel 
contraproductieve divergentie van kennisinstellingen wordt tegengegaan. De schijnbare paradox is dus dat de 
verdergaande verzelfstandiging van de kennisinfrastructuur meer coördinatie vraagt. 
 
ICES/KIS 
Ook de middelen die door de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES) voor de 
kennisinfrastructuur (KIS) zijn bestemd, lenen zich voor meer coördinatie. De huidige voorstellen zijn voor een 
belangrijk deel de optelsom van de wensen van de verschillende departementen. Het totstandbrengen van een 
geïntegreerde vraag vanuit de departementen naar onderzoeksprojecten zou een kernelement van succes voor de 
coördinatie zijn. 
 
Samenwerking binnen de EU 
Elke lidstaat doet onderzoek naar diverse onderwerpen van staatszorg en heeft daartoe een eigen 
kennisinfrastructuur opgebouwd, waardoor inmiddels een enorme overlap is ontstaan. Er valt dan ook 
efficiëntiewinst te behalen als binnen de EU meer wordt samengewerkt op de onderzoeksterreinen waar de 
lidstaten een gezamenlijk belang hebben, zoals milieu, gezondheid, infrastructuur en energie. Het gaat niet 
uitsluitend om efficiëntiewinst, maar samenwerking biedt ook een enorme uitdaging om met dezelfde middelen 
meer te bereiken. 
 
De bovengenoemde onderwerpen zijn slechts voorbeelden van aandachtspunten die coördinatie op 
kabinetsniveau vereisen. Hoe aan de coördinatie beleidsmatig vorm zou moeten worden gegeven, is een vraag 
die op dit moment voor mij niet speelt. Waar een wil is, is een weg. Het punt dat ik in deze brief, wellicht ten 
overvloede, wil maken, is dat het innovatiebeleid pas dan optimaal van de grond komt, wanneer in een zo vroeg 
mogelijk stadium meer dan voorheen coördinatie tot stand wordt gebracht. 
 
Hoogachtend, 
 
Dr.ir. Harry L. Beckers 
voorzitter AWT 
 
cc: voorzitters IOT en IOW 
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