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Aanleiding 
Op 4 oktober jl. heeft het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) schriftelijk 13 
Kamervragen bij u ingediend over de vaststelling van de eerste € 60 miljoen 
structureel vanaf 2022 voor de sectorplannen. Van der Woude heeft gevraagd om 
de beantwoording ruim voor de begrotingsbehandeling aan te leveren. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de beantwoording van de 13 
Kamervragen zodat deze kunnen worden aangeboden aan de Tweede Kamer met 
de twee bijbehorende bijlagen. 

Kernpunten 
• In de beantwoording van deze Kamervragen, maar ook in de Kamerbrief 

van 5 oktober jl. en andere communicatie wordt vastgehouden aan de 
originele lijn en afspraken rondom de werkwijze van de 
sectorplanmiddelen.  

• De eerste Kamervraag gaat over de wijze waarop de onafhankelijke 
weging heeft plaatsgevonden qua prioritering van sectoren. Als antwoord 
wordt de werkwijze met UNL en Nationaal Commissie Sectorplannen 
(NCSP) toegelicht en verwezen naar de Kamerbrief van 5 oktober jl. waar 
dit uitgebreid is beschreven. 

• Vraag 2 t/m 4 gaan over de instelling en werkwijze van de NCSP. Er wordt 
hier gerefereerd aan het kader, het instellingsbesluit en de Kamerbrief 
van 5 oktober jl. 

• Vraag 5 gaat in op de mate en wijze van aansluiting van de sectorplannen 
op nationale onderzoeksprogramma’s zoals de nationale 
wetenschapsagenda (NWA), het kennis- en innovatieconvenant (KIC) en 
het nationaal groeifonds (NGF). 

• Vraag 6 informeert naar de betrokkenheid van het ministerie van EZK. De 
verantwoordelijkheid voor deze afstemming ligt bij de sectoren zelf, OCW 
heeft niet zelf EZK betrokken. Deze vraag is wel afgestemd met het 
ministerie van EZK. 

• Vraag 7 gaat in op uw rol in de verdeling van de sectorplanmiddelen. Er 
wordt toelichting gegeven over het proces om te komen tot de verdeling 
van de middelen in afstemming met UNL en op basis van het advies van 
de NCSP. 
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• Vraag 8 t/m 11 gaan in op de rol van tekortsectoren, het toekomstig 
verdienvermogen van Nederland, de maatschappelijke impact en 
valorisatie bij de vaststelling van de verdeling de sectorplanmiddelen. 
Daarbij wordt specifiek ingegaan op de rol van het domein SSH en hoe dit 
aansluit bij deze uitdagingen. Er wordt toelichting gegeven op de 
hoofddoelen van de sectorplannen en het belang van de vier domeinen 
gerelateerd aan de toegekende middelen.  

• Vraag 12 vraagt naar het sectorplan informatica. De NCSP signaleerde dit 
ook en heeft de domeinen daarop opgeroepen om in de fase tot maart 
2023 aandacht te besteden aan het verder versterken van de discipline 
informatica in de sectorplannen van de vier domeinen. 

• U geeft met deze beantwoording ook gehoor aan de oproep om ruim voor 
de begrotingsbehandeling van OCW de antwoorden aan de Kamer doen 
toekomen. 

Toelichting 
• Op 5 oktober jl. is er reeds een Kamerbrief verzonden dat een deel van de 

Kamervragen van Van der Woude beantwoordt. Hier wordt wanneer 
relevant aan gerefereerd.  

• Bij de beantwoording van deze Kamervragen zullen ook het Kader en het 
instellingsbesluit van de NCSP worden meegezonden. Deze stukken zijn 
ook al eerder met de Kamer gedeeld. 

• De beantwoording van de vragen is afgestemd tussen directie OWB, 
HO&S, het ministerie van EZK, de NCSP en UNL. 

 


