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Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte heer S.,
Bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor uw inspanningen bij het totstandkomen van de Trendanalyse
Biotechnologie 2007 welke u op 7 juni 2007 aan mij heeft aangeboden. Ik heb de Trendanalyse samen
1
met een kabinetsreactie op 17 juli 2007 aan de Tweede Kamer gestuurd . Dit heeft geleid tot een
Algemeen Overleg Biotechnologie op 15 november waar de Trendanalyse uitgebreid is besproken met de
Tweede Kamer. Daarmee is de trendmatige analyse van biotechnologische ontwikkelingen voor 2007
afgerond.
De Tweede Kamer gaf aan de Trendanalyse als een belangrijk instrument te ervaren en heeft mij verzocht
om elke twee jaar een Trendanalyse biotechnologie te presenteren. In deze brief verzoek ik u mede
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om uw medewerking bij de totstandkoming van een volgende
Trendanalyse, in samenwerking met de COGEM en de Gezondheidsraad. De beoogde datum van
voltooiing van deze derde trendmatige analyse is oktober 2009. Ik zou graag uiterlijk in mei horen wat de
kosten voor het opstellen van de Trendanalyse zullen zijn in 2008 en 2009. Hieronder zet ik ook enige
randvoorwaarden en suggesties op een rij die ik aan u wil meegeven bij het opstellen van deze
Trendanalyse.

De derde Trendanalyse Biotechnologie

De volgende Trendanalyse zou, gelet op de vorm van de afgelopen Trendanalyses en de tijd die
beschikbaar is voor het opstellen ervan, de volgende onderdelen kunnen bevatten:
•
•
•

1

Beschrijving van de relatie met de Trendanalyses van 2004 en 2007 voor zover relevant
Een korte analyse en selectie van nationale en internationale biotechnologische trends, en de
daaraan verbonden kansen en risico’s, waarbij in het bijzonder aandacht is voor die trends die
verder in de toekomst liggen (tot 2020)
Analyse van de mate waarin de gesignaleerde nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie,
waaronder ook synthetische biologie, nieuwe inzichten geven in een mogelijke bijdrage aan het
oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen, daarbij de mondiale
context niet uit het oog verliezend.
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Daarnaast kan ik mij voorstellen dat de gedegen en uitgebreide achtergrondstudie bij de vorige
Trendanalyse (deels) de basis voor de derde Trendanalyse kan vormen, waardoor de nieuwe
Trendanalyse op de gestelde korte termijn gereed kan zijn. Ook hebben de OESO en de EC vergelijkbare
achtergrondstudies gedaan die voor u wellicht een bron kunnen zijn.
Bij het opstellen van het kabinetsstandpunt op de Trendanalyse biotechnologie 2004 en 2007 is rekening
gehouden met de mening van burgers en belanghebbenden. Ik wil de opstellers van de komende
Trendanalyse graag in de gelegenheid stellen zelf een vorm van betrokkenheid van burgers en
belanghebbende organisaties te organiseren. Mijn departement is uiteraard bereid om mee te denken over
de beste vorm en waar wenselijk te ondersteunen zoals dit in het verleden is gebeurd.
Zodra de Trendanalyse gereed is zal ik met de meest betrokken bewindspersonen van de andere
departementen de Trendanalyse voorzien van een kabinetsstandpunt en doorsturen naar de Tweede
Kamer.

Medewerking andere organisaties

Ik verzoek u deze keer expliciet het 'Centre for Society and Genomics' (CSG) bij de totstandkoming van de
trendanalyse te betrekken. Ik heb het CSG middels een brief van dit verzoek op de hoogte gesteld. Ik denk
dat dit centrum met de expertise en kennis over biotechnologie en de maatschappij die het in de
voorgaande jaren heeft opgebouwd een waardevolle bijdrage kan leveren aan de komende Trendanalyse.
Ze zullen met name een bijdrage kan leveren aan het identificeren van de maatschappelijke trends die
raken aan de biotechnologie. Ik hoop dat hiermee de Trendanalyse, conform de wens van de Tweede
Kamer, op het maatschappelijk vlak een verdere verdieping krijgt.
Daarnaast staat het u vrij om waar u dat nodig acht adviesraden en commissies gespecialiseerd op andere
terreinen zoals landbouw, voedselveiligheid en industrie te betrekken bij het opstellen van de
Trendanalyse.
Tot slot heb ik de voorzitter van de COGEM een brief van vergelijkbare strekking gestuurd met het verzoek
om de coördinatie voor de komende Trendanalyse op zich te nemen en om het initiatief te nemen tot het
opzetten van een overlegstructuur tussen de voorzitters cq directeuren van de betrokken organisaties.

Ik dank u bij voorbaat van harte voor uw inzet om de trendmatige analyse van biotechnologische
ontwikkelingen ook voor 2009 weer tot een succes te maken.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.
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