
   

 
 

De heer mr. dr.h.c.mult. H.D. Tjeenk Willink 

Kabinetsinformateur 

p/a Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG  

 

 

datum: 21 april 2021 bijlage: -- 

betreft: Prioriteiten in het wetenschaps-, technologie en 

innovatiebeleid van een nieuwe regering 

 en 

e-mail: secretariaat@awti.nl 

kenmerk: 006/21/sk overig: -- 

 

Geachte heer Tjeenk Willink, 

 

Ook de leden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vinden dat het hoog tijd is de 

inhoud weer centraal te stellen in de politiek en het beleid. Nederland staat voor urgente opgaven op gebieden als 

duurzaamheid, gezondheid en veiligheid, tijdens en nog lange tijd na de coronacrisis. Voor een 

toekomstbestendig en welvarend Nederland is kennis nodig, technologie én innovatie. De samenleving heeft 

behoefte aan een krachtige regering die de goede kennis weet te vinden, en kennis en technologie weet te 

benutten om te komen tot doordachte beleidskeuzes en tot uitvoerbaar en betrouwbaar beleid.  

Het is erg belangrijk om de investeringen van voormalig regeringen in een krachtig kennis- en innovatiesysteem 

vast te houden en uit te breiden. De AWTI ziet tenminste drie opgaven voor het komend kabinet binnen het 

domein van zijn advisering: (1) totstandkoming van een richtinggevend toekomstbeeld voor de langere termijn, (2) 

voorzetting van het Nationale Groeifonds en (3) een goede positionering in Horizon Europa.  

1. Ontwikkeling van een toekomstbeeld als richting voor beleid en investeringen op de langere termijn. 

Een inspirerend, gedragen en overkoepelend toekomstbeeld voor Nederland is nodig, dat de basis kan 

vormen voor meerdere regeerperiodes. Een dergelijk toekomstbeeld brengt wetenschap, technologie en 

innovatie in stelling om aan de maatschappelijke opgaves bij te dragen.1 Nodig is ook een overheid die deze 

visie, samen met de maatschappij, weet te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwd, uitvoerbaar beleid.2  

2. Voortzetten van het Nationale Groeifonds. De raad steunt het plan om te komen tot een groeifonds van 

harte. Het toekomstbeeld zal richting bieden voor deze investeringen. De raad adviseert om lef te tonen bij 

het bepalen in welke projecten te investeren. Kies, ondanks onzekerheid over het eindresultaat ervan, voor 

écht innovatieve projecten.3  

3. Inspanningen gericht op een sterke positionering in Horizon Europe. Nederland is voor zijn welvaren 

sterk afhankelijk van de internationale context en maakt onderdeel uit van een internationale gemeenschap. 

Wetenschap, technologie en innovatie vragen om internationale afstemming en samenwerking. Het is van 

groot belang dat Nederland zich sterk positioneert in het net gestarte, ambitieuze kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie: Horizon Europe.  

De regering kan deze zaken natuurlijk niet in afzondering aanpakken, maar moet sterk inzetten op samenwerking 

met de samenleving: onze bedrijven en maatschappelijke organisaties, burgers, sociale initiatieven en de regio’s. 

Waarbij samenwerkingsverbanden moeten kunnen rekenen op toekomstgerichte innovatie-infrastructuren dankzij 

een doordacht investeringsbeleid. 

                                                           
1  AWTI (2020). Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities.  
2  AWTI (2021). Rijk aan Kennis. Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek. 
3  AWTI (2020). Briefadvies Nationale groeifonds. 



 
 
 

De AWTI biedt hierbij zijn hulp bij aan. Ze neemt, net als de afgelopen jaren, graag haar verantwoordelijkheid om 

onafhankelijke wetenschap-gebaseerde adviezen te geven die deze opdracht aan de regering ondersteunen. In 

onze advisering laten wij zien hoe de regering wetenschap, technologie en innovatie beter in stelling kan brengen 

om bij te dragen aan de maatschappelijke en economische opgaves van deze tijd. We hebben dit in de afgelopen 

jaren gedaan en denken ook de komende jaren graag met de regering mee.  

 

Hoogachtend, 

 

dr. ir. S. Heimovaara     P.W.J. Essers 

vicevoorzitter       secretaris-directeur 


